ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného
dne 1.11.2018 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice
Přítomni: Ing. Jakub Herman, Ing. Jiří Rod, Hana Růžičková, Jaroslav Šavrda, MUDr. Jan Hlad,
Marta Klímová, František Doušek, Ing. Petr Obleser, Mgr. Zdeněk Mikeš, Vladimír Klíma
Mgr. Kateřina Brabcová
1. Zahájení
Pan Ing. Jiří Rod (dále jako „předsedající“) v 18.00 hodin zahájil „Ustavující zasedání
Zastupitelstva města Sedlice“. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni
zvolení členové zastupitelstva města. Sdělil, že zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne
23. října 2018 a informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva byla vyvěšena na úřední desce
a elektronické úřední desce na webové stránce města Sedlice dne 23. října 2018, tj. nejméně 7 dní před
ustavujícím zasedáním. To znamená, že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením
§ 91 a § 93 zákona o obcích.
2. Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu a upozornil je, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (dle § 55 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí).
Pan Ing. Jiří Rod přečetl všem přítomným „Slib členů zastupitelstva města“ – „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a požádal přítomné
zastupitele, aby složili svůj slib.
Všichni členové zastupitelstva složili slib předsedajícímu pronesením slova „slibuji“ a jeho
složení potvrdili podpisem pod text slibu na podpisovém archu. Předsedající složil svůj slib panu
MUDr. Janu Hladovi, jako nejstaršímu zvolenému členu zastupitelstva a slib potvrdil podpisem na
podpisovém archu.
Předsedající na závěr složení slibu konstatoval, že slib složilo všech 11 zvolených členů
zastupitelstva města podle § 69 odst. 3 zákona o obcích a mohou se ujmout svého mandátu.

3. Návrh programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání:

Program:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Návrh programu zasedání zastupitelstva
4. Volba návrhové a volební komise
5. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6. Volba starosty města Sedlice
7. Volba místostarosty města Sedlice
8. Volba výborů a komise
9. Schválení usnesení Zastupitelstva města Sedlice
10. Závěr

Před hlasováním o programu předložil p. Bejvl návrh na doplnění programu, aby starostou města byl
zvolen vítěz voleb p. Šavrda.
pro doplnění bodu:
hlasování: pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
hlasování o programu:
hlasování: pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

4. Volba návrhové a volební komise
Předsedající navrhl do návrhové komise MUDr. Jana Hlada jako předsedu a p. Hanu Růžičkovou jako
členku.
hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 2
Dále předsedající navrhl do volební komise p. Martu Klímovou jako předsedu, Mgr. Zdeňka Mikeše
jako člena.
hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 2
Poté volební komise provedla kontrolu výsledků voleb a osvědčení o zvolení členů zastupitelstva
města a konstatovala, že volby proběhly v pořádku a všichni navržení kandidáti byli právoplatně
zvoleni.
5. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl pana Zdeňka Knížka, tajemníka MěÚ Sedlice jako zapisovatele zápisu.
hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Ověřovateli zápisu předsedající navrhl p. Františka Douška a Ing. Petra Oblesera.
hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 2

6. Volba starosty města Sedlice
Předsedající předal slovo návrhové komisi. Návrhová komise před přistoupením k volbě starosty
a místostarosty konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
„veřejně – hlasováním“ a požádala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na způsob volby. Nebyly
podány žádné návrhy. Způsob volby „veřejně – hlasováním“ starosty a místostarosty byl platný.
hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Předseda návrhové komise MUDr. Jan Hlad za návrhovou komisi po odmítnutí funkce starosty
p. Jaroslavem Šavrdou navrhl jako kandidáta na funkci starosty Ing. Jiřího Roda a v souladu s § 84
odst.2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn. Ze strany KDU-ČSL a S.O.V.A. byl navržen pan Vladimír Klíma. Předseda
návrhové komise nechal hlasovat o kandidátovi na starostu města v pořadí navržených.
Nejdříve bylo hlasováno o Ing. Jiřím Rodovi:
hlasování:
pro: 5
proti: 6
zdržel se: 0
Podruhé bylo hlasováno o p. Vladimíru Klímovi:
hlasování:
pro: 6
proti: 5

zdržel se: 0

Počtem 6 platných hlasů byl zvolen starostou města p. Vladimír Klíma.

Po zvolení starosty převzal starosta p. Vladimír Klíma vedení zasedání (dále jako „předsedající“).
7. Volba místostarosty města Sedlice
Předseda návrhové komise MUDr. Jan Hlad za návrhovou komisi navrhl jako kandidáta na funkci
místostarosty paní Mgr. Kateřinu Brabcovou a v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce místostarosty města nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
hlasování:
pro: 6
proti: 4
zdržel se: 1
8. Volba výborů
Dále bylo přistoupeno k volbě výborů. Návrhová komise navrhla složení kontrolního výboru: p. Hana
Růžičková, MUDr. Jan Hlad, p. Michal Šindelář.
hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 1
Předseda návrhové komise navrhl složení finančního výboru: Ing. Jakub Herman, p. Marta Klímová,
p. Rostislav Šípek.
hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 2
10. Závěr
Starosta města pan Vladimír Klíma poděkoval členům zastupitelstva za zvolení starostou, poděkoval
odcházejícímu starostovi a minulému zastupitelstvu za odvedenou práci a zasedání zastupitelstva
ukončil.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu: …..................................
…..................................

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice, konaného dne 1. listopadu 2018
od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice
Usnesení č. 1/2018 – ke složení slibu zvolených členů zastupitelstva. Zastupitelstvo města
bere na vědomí složení slibu všemi členy zastupitelstva města, kterými jsou: Mgr. Brabcová
Kateřina, Doušek František, Ing. Herman Jakub, MUDr. Hlad Jan, Klíma Vladimír, Klímová
Marta, Mgr. Mikeš Zdeněk, Ing. Obleser Petr, Ing. Rod Jiří, Růžičková Hana, Šavrda Jaroslav.
Usnesení č. 2/2018 – k programu ustavujícího zastupitelstva. Po projednání zastupitelstvo města
schvaluje program ustavujícího zastupitelstva města Sedlice „bez výhrad“.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2018 – k volbě návrhové komise. Po projednání ZM
schvaluje návrhovou komisi ve složení MUDr. Jan Hlad jako předseda a p. Hana Růžičková jako
členka.
hlasování: pro: 9 proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 4/2018 – k volbě volební komise. Po projednání ZM
schvaluje volební komisi ve složení p. Marta Klímová jako předseda a Mgr. Zdeněk Mikeš jako člen.
hlasování: pro: 9 proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 5/2018 – k ověření správnosti výsledků voleb. Po projednání ZM
schvaluje zprávu volební komise o ověření správnosti voleb a zprávu, že všichni zvolení kandidáti byli
zvoleni právoplatně.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2018 – k volbě zapisovatele zápisu. Po projednání ZM
schvaluje zapisovatele zápisu z ustavujícího zasedání pana Knížka, tajemníka MěÚ Sedlice.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2018 – k volbě ověřovatelů zápisu. Po projednání ZM
schvaluje ověřovateli zápisu Františka Douška a Ing. Petra Oblesera.
hlasování: pro: 9 proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 8/2018 – ke způsobu voleb. Po projednání ZM
schvaluje navržený způsob provedení voleb – „Veřejnou volbu - hlasováním“.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2018 – k volbě starosty města Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje provedení a výsledky volby starosty města Sedlice:
starosta města Sedlice
hlasování:

pro: 6

uvolněná funkce
proti: 5

pan Vladimír Klíma

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2018 – k volbě místostarosty města Sedlice. Po projednání zastupitelstvo města

schvaluje provedení a výsledky volby místostarosty města Sedlice:
místostarosta města Sedlice
neuvolněná funkce paní Mgr. Kateřina Brabcová
hlasování: pro: 6 proti: 4
zdržel se: 1
Usnesení č. 11/2018 – k volbě finančního výboru města Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje provedení a výsledek volby finančního výboru ve složení: Ing. Jakub Herman, p. Marta
Klímová, p. Rostislav Šípek.
hlasování: pro: 9 proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č.12/2018 – k volbě kontrolního výboru města Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje provedení a výsledek volby kontrolního výboru ve složení: MUDr. Jan Hlad, p. Hana
Růžičková, p. Michal Šindelář.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 1

místostarosta města Sedlice

starosta města Sedlice

