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 U s n e s e n í 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany  

ze dne 31. října a 12. listopadu 2018 
 

 

1/2018-2022  

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje společnou návrhovou a volební komisi pro volbu 

starosty města, místostarosty města, Rady města Sedlčany, předsedy Finančního výboru 

a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, která bude pracovat ve složení 

pan Ing. Martin Severa, předseda; pan Mgr. Libor Novotný, člen a pan JUDr. Filip Růzha, člen. 

 

2/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje přerušení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany bude pokračovat dne 12. listopadu 

2018 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále KDJS Sedlčany. 

 

3/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje ve věci určení počtu místostarostů města Sedlčany 

pro volební období roku 2018 – 2022 návrh na ustanovení funkce jednoho místostarosty.   

 

4/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje ve věci určení funkcí, které budou členové 

Zastupitelstva města Sedlčany vykonávat jako dlouhodobě uvolnění pro volební období roků 

2018 – 2022, návrh osvědčeného pracovního modelu dlouhodobě uvolněného starosty města 

a jednoho dlouhodobě uvolněného místostarosty města. 

 

5/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje navrhovaný způsob volby starosty města, 

místostarosty města a zbývajících členů Rady města Sedlčany tajným hlasováním.  

 

6/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany volí na svém ustavujícím zasedání tajnou volbou starostu města 

Sedlčany, pana Ing. Miroslava Hölzela, a to v počtu 12 hlasů z dvaceti jedna volby přítomných 

členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů Zastupitelstva města Sedlčany je 

dvacet jedna). 

 

7/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany volí na svém ustavujícím zasedání tajnou volbou místostarostu 

města Sedlčany, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, a to v počtu 12 hlasů z dvaceti jedna volby 

přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů Zastupitelstva města 

Sedlčany je dvacet jedna).  

 

8/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s ustanovením odstavce 3 § 99 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů 

Rady města Sedlčany na volební období roku 2018 – 2022 na 7 členů. 

 

9/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany volí tajnou volbou zbývající členy Rady města Sedlčany, 

kterými jsou pan Ing. Jiří Burian počtem 12 hlasů; pan Ing. František Hodys počtem 12 hlasů; 

pan MUDr. Karel Marek počtem 12 hlasů; pan Ing. Josef Soukup počtem 18 hlasů a pan 
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Ing. Martin Havel počtem 11 hlasů, a to z celkového počtu dvaceti jedna zastupitelů a dvaceti 

jedna volby přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany.  

 

10/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s ustanovením § 117 a následných zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na volební období roků 

2018 – 2022, zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolní výbor 

Zastupitelstva města Sedlčany. Finanční výbor bude pracovat jako sedmičlenný a Kontrolní 

výbor bude pracovat jako tříčlenný, a to včetně jejich předsedů. 

 

11/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje pro volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany použít způsobu tajného 

hlasování. 

 

12/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany volí předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

na volební období roku 2018 – 2022 pana Ing. Františka Hodyse, a to v počtu 11 hlasů z dvaceti 

jedna volby přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů 

Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet jedna). 

  

13/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany volí předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany na volební období roku 2018 – 2022 pana Ing. Pavla Švagra, CSc., a to v počtu 

18 hlasů z dvaceti jedna volby přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet 

členů Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet jedna). 

 

14/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, návrh, 

aby počínaje dnem ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (tedy včetně tohoto dne 

12. listopadu 2018) pobírali členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši 

5.000,00 [Kč/měsíc]; předsedové výborů Zastupitelstva města Sedlčany a předsedové komisí 

Rady města Sedlčany, kteří jsou zastupiteli města, počínaje dnem svého zvolení do příslušné 

funkce, odměnu ve výši 2.000,00 [Kč/měsíc]; zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, 

členy komisí nebo členy zvláštního orgánu, odměnu ve výši 1.500,00 [Kč/měsíc], a to počínaje 

dnem svého zvolení do sdružené funkce; členové zastupitelstva, kteří nebudou mít žádných 

dalších funkcí (rozumí se funkce člena výboru, komise nebo člena zvláštního orgánu) odměnu 

ve výši 1.000,00 [Kč/měsíc], a to počínaje dnem ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany. V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi 

Zastupitelstva města Sedlčany měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší 

odměna. 

 

 

 

 

 


