
Město Mladá Vožice

Zápis

Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne
19. října 2022 od 16.30 hodin v zasedací síni městského úřadu.

Přítomno: 15 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina

Program: l. Zahájení a návrh programu
2. Volba mandátové komise
3. Přestávka (mandátová komise provede ověření platnosti voleb a kontrolu

osvědčení o zvolení)
4. Zpráva mandátové komise
5. Složení slibu členů zastupitelstva města
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty
8. Volba dalších členů rady
9. Volba členů finančního a kontrolního výboru
10. Závěr

K bodu 1/
Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil a dále řídil člen nového

zastupitelstva pan MUDr. Miroslav Smažík, přivítal všechny nově zvolené členy zastupitelstva města
a všechny přítomné občany. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno dosavadním starostou.
Konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva města, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, při
hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů, což je nejméně 8 hlasů. Dále uvedl, že starostovi města
byla dne 10. 10. 2022 doručena rezignace pana Františka Loudína na mandát zastupitele města Mladá
Vožice, na uvolněné místo tedy postupuje pan Kamil Neufus. Zapisovatelkou zápisu z tohoto l.
ustavujícího zasedání byla jmenována pracovnice MěÚ v Mladé Vožici pí. Ivana Řezníčková.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Jiří Fáček a pan Ing. Radek Průša -schváleno všemi hlasy.

. Dále navrhl program zasedání dle obdržených pozvánek. Nebyly k němu žádné připomínky a byl
tedy jednomyslně schválen lS-ti hlasy.

K bodu 2/
Pan MUDr. Miroslav Smažík navrhl členy mandátové komise pro ověření platnosti voleb - p. Ing.

František Dobeš-předseda, Bc Miroslav Maroušek a Libor Mareš. Hlasováno aklamací o všech
členech mandátového výboru. Byli zvoleni lS-ti hlasy.

K bodu 3 a 4/
Pak následovala krátká přestávka, ve které všichni členové zastupitelstva předali mandátové komisi

osvědčení o zvolení za člena ZM pro ověření platnosti voleb. Ing. František Dobeš přednesl zprávu
mandátové komise o tom, že komise neshledala žádné závady v Zápisu o výsledku voleb do
zastupitelstva obce Mladá Vožice včetně přílohy č.l, vyhotoveném Městským úřadem Mladá Vožice
plnícím funkci registračního úřadu a Českým statistickým úřadem. Vzala na vědomí rezignaci pana
Františka Loudína a konstatovala, že náhradník je pan Kamil Neufus. Současně komise ověřila
předložená osvědčení o zvolení jednotlivých členů Zastupitelstva města Mladá Vožice, neshledala
žádných závad a potvrdila, že volby do Zastupitelstva města Mladá Vožice jsou platné. Tato zpráva
byla přijata a odsouhlasena všemi lS-ti hlasy - přijato usnesení Č.1/2022/II

K bodu 5/
Člen ZM pan MUDr. Miroslav Smažík přečetl nahlas text slibu. VŠichni nově zvolení členové ZM
postupně složili slib do rukou MUDr. Miroslava Smažíka a stvrdili jej svým podpisem pod jeho



písemným vyhotovením. Pouze MUDr. Miroslav Smažík složil slib až do rukou nově zvoleného
starosty.

K bodu 6/
Nejdříve bylo rozhodnuto o způsobu volby všech volených pozic - dle návrhu volebního uskupení
Nezávislí 2022: veřejná volba aklamací - odhlasováno všemi přítomnými hlasy. Bylo přistoupeno
k volbě starosty. MUDr. Miroslav Smažík požádal zastupitele o návrhy a vzápětí přednesl návrh. -
pana Mgr. Jaroslava Větrovského. jiný návrh nebyl podán. Mgr. větrovský prohlásil, že
s kandidaturou souhlasí. Poté proběhlo hlasování. Mgr. Větrovský byl zvolen 12-ti hlasy, 2 proti, l se
zdržel hlasování. MUDr. Miroslav Smažík předal vedení zasedání nově zvolenému starostovi.

K bodu 7/
Řízení schůze se ujímá nový starosta Mgr. Jaroslav větrovský - vyzval MUDr. Miroslava Smažíka ke
složení slibu.

Pro volbu místostarosty byl odsouhlasen stejný způsob hlasování. Pan Mgr. Jaroslav Větrovský
navrhl pana Tomáše Kuklu. jiný návrh nebyl podán. Tomáš Kukla prohlásil, že s kandidaturou
souhlasí. Pan Tomáš Kukla byl zvolen 12-ti hlasy, 3 se zdrželi hlasování.

K bodu 8/
Pro volbu ostatních členů městské rady opět odhlasován stejný způsob hlasování - 15 hlasů

První návrh předložil pan Mgr. Jaroslav Větrovský: Ing. František Dobeš., p. Lubomír Mrázek a
MUDr. Miroslav Smažík. Navržení prohlásili, že s kandidaturou souhlasí. Druhý návrh podal pan
Libor Herna: Libor Herna.
Hlasování: pro p. Libora Hernu - pro 3, proti 11, l se zdržel hlasování — nebyl zvolen

pro p. Ing. Františka Dobeše - 15 hlasů pro - zvolen všemi hlasy
pro p.Lubomíra Mrázka - 15 hlasů pro - zvolen všemi hlasy
pro p.MUDr. Miroslava Smažíka - 15 hlasů pro - zvolen všemi hlasy

K bodu 6/, 7/ a 8/ přijato usnesení č. 2/2022/11

K bodu 9/
Dále bylo navrženo složení Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice a způsob hlasování
aklamací zvlášť' o předsedovi a o zbytku výboru jako celku-schváleno lS-ti hlasy
jiří Fáček - předseda - schválen lS-ti hlasy
Jana Borkovcová - člen
Bc.Miroslav Maroušek- člen členové schváleni společně lS-ti hlasy
Ing. Radek Průša Dis. - člen
Kamil Neufus — člen

Poté bylo navrženo složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice a způsob hlasování
o výboru stejným způsobem jako u Finančního výboru- schváleno lS-ti hlasy
Libor Mareš - předseda -schválen lS-ti hlasy
Be. Simona Vandrovcová — člen
Libor Herna - člen členové schváleni společně lS-ti hlasy
Jaromír Dvořák - člen
František Smrčina - člen
K bodu 9/ přijato usnesení Č.3/2022/II a č. 4/2022/II

K bodu 10/
Starosta města požádal členy ZM i přítomné občany o diskusní příspěvky. O slovo se nikdo

nepřihlásil.
Dále byli dle § 84 s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schváleni
oddávající v Mladé Vožici:



l. Mgr. Jaroslav větrovský - starosta města
2. Tomáš Kukla - místostarosta města
3. Ing František Dobeš - člen Rady města Mladá Vožice
4. Lubomír Mrázek - člen Rady města Mladá Vožice
5. MUDr. Miroslav Smažík - člen Rady města Mladá Vožice
6. Jaromír Dvořák - člen zastupitelstva

Schváleno lS-ti hlasy
Dále byl schválen zástupce města Mladá Vožice na jednáních Sdružení měst a obcí okresu Tábor
(SMOOT) -Mgr. Jaroslav Větrovský.
Schváleno lS-ti hlasy

Dále byly navrženy k odsouhlasení
odměny členů ZM podle nařízení vlády č. 3 18/2017 Sb., v akt. znění:
funkce výše odměny
člen rady města 7200,--KČ
předseda výboru nebo komise 3490,--KČ
člen výboru nebo komise 3000,--KČ
člen zastupitelstva 1800,--KČ
Tyto měsíční odměny budou neuvolněným členům Zastupitelstva města Mladá Vožice vypláceny od
20.10.2022.
Při souběhu funkcí se neuvolněným členům zastupitelstva města poskytne měsíční odměna podle
funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší měsíční odměna. Schváleno lS-ti hlasy
K bodu 10/ přijata všemi hlasy usnesení 5/2022/II -7/2022/II
Starosta města poděkoval všem přítomný '" st a v 17.00 hodin zasedání ukončil. .
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místostarosta: pan Tomáš Kukla rosta Mgr. Jaroš v větrovský
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Pan Ing. Radek Průša

Zapisovatelka:

Ivana Řezníčková


