
  Z á p i s  RM č. 36/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 4. března 2020 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

na adrese náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno šest členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu (po zahájení) zasedání změnil na sedm. Tento počet 

jednajících radních byl zachován po všechny body programu, které byly ukončeny rozhodnutím 

RM formou usnesení.  

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian.  

▪ na část jednání (v průběhu): -.  

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.  

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup; MUDr. Karel Marek.  

Přizvaní hosté:  

▪ pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace. 

Příloha č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

Městského úřadu Sedlčany I., náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:05 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:40 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí třicáté šesté jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 a zároveň 

páté v roce 2020 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 

16:05 hod. v uvedené zasedací síni. 

 

Pan starosta nejprve konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání 

RM bylo přítomno šest členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na části jednání (případně 

na celém jednání podle doby jeho trvání) se omlouval pan Ing. Jiří Burian (omluven na počátek 

jednání). 

 

Rada města Sedlčany byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby 

a informace, níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM postupně 

seznámil.  

Předsedajícím a referujícími byly předneseny a RM projednány jednotlivé body Programu. 

Program je zde po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem problematiky 

souhrnně uveden. Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města, dále pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. Navržený program nebyl 



 

 

radními nikterak upravován. Program byl akceptován a nebyl o další samostatné tematické 

celky členy RM doplněn (vyjma volných diskusních příspěvků, případně příspěvků 

informativních). 

Program dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy akceptován. 

Program jednání Rady města Sedlčany na období prvního pololetí roku 2020, kterým byly 

stanoveny termíny jednání (harmonogram) a hlavní nosná programová témata a dále návrh 

předběžných termínů veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené období, 

který sestavil a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, byl RM schválen 

usnesením zn. RM 31-549/2018-2020. 

 

Pan starosta sdělil, že hlavním tematickým celkem dnešního jednání RM je „Sport, Výroční 

zpráva za rok 2019; Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace“ (níže v příslušném 

programovém celku uvedeno podrobněji).  

 

Jednání RM bylo dále využito k projednání jiných samostatných programových bodů. 

Do programu jednání RM pan starosta a pan místostarosta zařadili problematiku pod heslem 

programového celku „Majetkoprávních vztahů“ (soubor majetkoprávní problematiky) 

a „Různé“, kde bylo připraveno k projednání několik dalších samostatných bodů programu. 

 

Předsedající jinými slovy konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na aktivity Rady města Sedlčany ve výkonu funkce, stav potřeb 

řízení města Sedlčany, legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů. 

 

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. Program jednání v průběhu 

jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání RM nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 36/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 19. února 2020  

 

2. Hlavní program: Sport, Výroční zpráva za rok 2019; Sportovní areály Sedlčany, příspěvková 

organizace 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci náhradního přístupu; Vodojem 

Voračice 

3.1.2 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2194/2, k. ú. a obec Sedlčany 

(lokalita Na Skalách) 

3.1.3 Záměr smluvního užívání pozemku v městské zástavbě Sedlčany z podnětu 

Žádosti; druhé projednávání 

3.1.4 Smluvní zajištění užívání nemovitosti; Smlouva o podnájmu prostor  

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

(Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu RM zařazena.) 

 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 



 

 

 3.3.1 Využití veřejného prostranství náměstí za účelem podnikání 

 

4. Různé 

4.1 Participativní rozpočet Středočeského kraje 2020   

4.2 Nabídka nepotřebného majetku od příspěvkové organizace; 2. základní škola – škola 

Propojení Sedlčany 

4.3 Oznámení o přeplatku na zálohách za odběr tepla a elektrické energie 

4.4 Informace o akceptaci nabídky na odběr elektrické energie v roce 2021 

4.5 Vybudování nové optické sítě společností Telco Infrastructure, s. r. o. 

4.6 Záměr opravy místních komunikací (ulice Víta Nejedlého a Petra Bezruče) 

s podporou dotačních prostředků 

4.7 Příprava demolice objektu Solopysky č. p. 53; převod rezervovaného příkonu 

pro veřejné osvětlení na kapli 

4.8 Předvolání k nařízenému jednání soudu; případ 62Af 104/2018-159 

4.9 Žádost o vyjádření k Plánu využití ložiska; Kamenolom Deštno; stanovisko města 

Sedlčany  

4.10 Pozvání k účasti na akci Ekologického institutu Veronika  

4.11 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“; 

Spolek LUNGTA 

4.12 Informace z prostředí spolupráce s HZS Středočeského kraje  

4.13 Výročí 20 let zprovoznění Hasičské zbrojnice HZS v Sedlčanech 

4.14 Žádost společnosti Kompakt spol. s r. o., Českomoravská reklamní agentura 

o povolení užívání městského znaku 

4.15 Peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Sedlčany, komisí Rady města 

Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany za rok 2019 

4.16 Likvidace obecně prospěšné společnosti na území města Sedlčany 

4.17 Návrh na zrušení zahraniční cesty (Taverny; Francie) 

4.18 Projednání doporučení Dopravní komise Rady města Sedlčany 

4.19 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání páté množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2020  

 

5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Ukládání odpadů z působnosti firmy na veřejném prostranství 

5.2 Příčný sklon chodníků ve vybraných místech městské zástavby Sedlčany 

5.3 Řazení zasílaných dokumentů na pracovním úložišti  

  

Další případné informace členů RM (soubor) 

(Bez záznamu do programu; příspěvky k obohacení jednání RM) 
 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 19. února 2020   

Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

 

RM 35-606/2018-2022  

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 35-607/2018-2022  

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 



 

 

 

RM 35-608/2018-2022  

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 35-609/2018-2022  

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 35-610/2018-2022  

Úkol v plnění. 

 

RM 35-611/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 35-612/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 35-613/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 35-614/2018-2022  

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 

 

RM 35-615/2018-2022 

Úkol splněn. 

  

RM 35-616/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 35-617/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 35-618/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 35-619/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 35-620/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 35-621/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 35-622/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 35-623/2018-2022 

Úkol splněn. 

  

RM 35-624/2018-2022 



 

 

Úkol splněn. 

 

RM 35-625/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 35-626/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 35-627/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 35-628/2018-2022 

Sdělení odesláno. 

Úkol splněn. 

 

RM 35-629/2018-2022 

Smlouvy podepsány. 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 19. února 2020 (RM č. 35/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-630/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: Sport, Výroční zpráva za rok 2019; Sportovní areály Sedlčany, 

příspěvková organizace 

Přizvaný host k tomuto jednání, pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, 

příspěvkové organizace města Sedlčany, přednesl a okomentoval dříve předanou Výroční 

zprávu příspěvkové organizace za rok 2019. 

Tento dokument spolu s předběžnými výsledky hospodaření subjektu za rok 2019 byl předán 

členům RM a je podkladem (součástí spisové dokumentace předávané k jednání RM č. 36), a to 

v plném obsahu. 

Přednesené údaje lze čerpat přímo z tohoto dokumentu. 

Přednášející vybrané údaje a události okomentoval. 

 

Hlavní komentář a diskuse: 

▪ změny v rozsahu správy a hospodaření s nemovitým majetku (příprava aktualizace Zřizovací 

listiny; úprava Dodatkem – vyvoláno postupnými změnami vlastnictví pozemků a dalším, jako 

jsou dokončené investiční akce – stavby – prostor LAS Taverny, hřiště s umělým povrchem 

Zberazská (UT3G) a další jako hřiště na softball; 

▪ volnočasový prostor v Luční ulici (změny; zajištěna stálá správa; periodický výkon činností);  



 

 

▪ Zimní stadion Sedlčany, nejintenzivnější provoz; neregistrovaná soutěž – jedná se o poměrně 

kvalitní soutěž, která je v podstatě určitou anomálií; soutěžící platí za jednotlivé zápasy; 

z pohledu udržitelnosti provozu nyní představuje nepostradatelnou částku ve výši cca 1 mil. Kč; 

▪ problematika veřejného bruslení – aplikace v sezóně v časech vhodných pro děti 

s doprovodem (neděle, svátky, volné dny; nejvíce Vánoce, např. dne 26. prosince 2019 bylo 

přítomno 400 lidí; jindy je cca 20 lidí); o prázdninách je realizováno bruslení každý den; mírná 

zima nahrávala bruslení, nebyly jiné zimní radovánky; 

▪ instalovaná technologie na ZŠ Sedlčany je již za zenitem; postupně se po částech rekonstruuje;  

▪ trafostanice – dochází pravděpodobně k přepětí, jehož důsledkem je patrně poškození 

některého ze spotřebičů nebo jeho částí – uplatnění pojištění majetku (posledně např. spálená 

kamera – součást budovy; nová kamera – na www stránkách); 

▪ obsazenost ZŠ Sedlčany – přibyly školy; hokejisté užívají více prostor oproti ostatním; nejsou 

samostatné odpočty energie na jednotlivě užívané prostory; průměrná návštěva diváků je pouze 

devět osob (ženy a děti nejsou do tohoto počtu započítány); na zápasy týmu „A“ návštěvnost 

stoupá; průměrná návštěvnost na veřejném bruslení je 95 lidí; 

▪ středisko Ubytovna Sedlčany (projevil se vliv investic ve městě Sedlčany, tj. „Dopravní 

terminál Sedlčany“, „Modlitebna Sedlčany“ a Rekonstrukce LAS Taverny“ – evidován nárůst 

ubytovaných dělníků, nikoliv turistů a cestovatelů); Ubytovna Taverny – evidován „rekord“ 

v počtu ubytovaných, způsobeno firemními dělníky; 

▪ komentován byl vliv provozu stadionu omezeného v čase – jen pět měsíců v provozu; pak 

příprava na vlastní rekonstrukci (demontáž ochranných sítí a další…), vlastní stavba;  

▪ pan ředitel byl při provádění rekonstrukce stadionu účasten všech kontrolních dnů; postavení 

a kompetence stavbyvedoucího; nyní se po zimním období práce na staveniště vracejí – 

zahájena příprava staveniště; školám bude zrekonstruovaný ovál a sektory sloužit dříve oproti 

travnaté ploše hřiště; travnatá plocha bude k dispozici až po zakořenění jednoděložného 

travního porostu; 

▪ činnost správce při přerušení provozu stadionu, do RM byla postoupena organizační změna, 

která byla konzultována s PZ města jednání; návaznost bytu, překážka v práci na straně 

zaměstnavatele; až nyní plánována organizační změna; přesnější Pracovní smlouva; 

▪ Fotbalový stadion TJ Tatran Sedlčany – revitalizace povrchu; hřiště s umělou trávou – další 

provozovna zřízena; 

 

V čase 16:32 hod. se na jednání RM dostavil pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku 

probíhalo jednání RM za účasti všech jejích členů.  

 

▪ turnaje na umělém povrchu UT3G; sportoviště využíváno v časech mimopracovních; v sobotu 

a v neděli je obsazeno celé dny; jinak v čase od 16:00 hod. – 16:30 hod.; využívá taktéž 3. ZŠ; 

dosypání granulátu; stoupají provozní náklady na buňky – spotřeba energií; 

▪ využitelnost volejbalového kurtu; plážový volejbal – nyní menší využitelnost; bývalí 

volejbalisté již hrát nechodí; reklama – nabídka; nejsou vázány prakticky žádné náklady;  

▪ Sokolovna Sedlčany – stále dostatečně obsazena, poptávka po prostoru je vyšší, nelze 

uspokojit; zatím absentuje jednotná vize, jak naložit; rekonstruovat sportovní halu je náročné; 

nesplňuje prostorové požadavky na jednotlivé halové sporty (pouze badminton); nakládání 

s objektem lze zvažovat po vyhodnocení stávajícího stavu odborníkem; cesta likvidace stavby 

(demolice) a na místě postavit novou tělocvičnu z případných dotačních prostředků zatím 

nebyla diskutována; 

▪ Městská sauna Sedlčany; nad komunitou milovníků sauny; dlouholetý obsluhovatel předal 

funkci svému nástupci, personální přechod bez problémů; zdražují se vstupní náklady; 

po započítání poměrných nákladů části kanceláře je středisko ve ztrátě; permanentky dříve 

nakoupeny zůstávají, narovnání ceny aplikováno na dále zakupované + 10,- Kč; 



 

 

▪ divácky úspěšné sporty; (amatérská soutěž na ZS Sedlčany, jezdí hrát i pan FO; 

dospělý tým ledního hokeje je tvořen odchovanci z města Sedlčany – divácky úspěšnější; 

rovněž fotbal je divácky úspěšný; 

▪ nad potřebou rekonstrukce travnaté plochy hřiště hlavního fotbalového stadionu; 

▪ nad výsledky hospodaření – tabulka za všechna střediska; vše řádně okomentováno; 

zohledněna samostatně jednotlivá střediska organizační struktury; 

▪ baterie do rolby, zatím nebyly zakoupeny (stávající dosluhují); částku je žádoucí příspěvkové 

organizaci ponechat a za stejným účelem využití převést do Rezervního fondu organizace 

(koupě plánována v letošním roce); 

▪ Ubytovna Tatran – hospodaření v náležitém pořádku; nakoupen nábytek; jedna správcová; 

pomáhá jí další osoba na DPP (motivační odměna za každého ubytovaného);  

▪ Stadion LAS Taverny, provoz nižší; počítáno v rozpočtu; byl nižší oproti předešlým rokům;  

▪ Stadion TJ Tatran Sedlčany; spotřeba vody dvojnásobná způsobena havárií; řeší se; závada 

mezi jezem a budovou;  

▪ Sokolovna Sedlčany – oprava a udržování azbestové kanalizace. 

       

Pan starosta referujícímu za přednesení Zprávy i komentář poděkoval. 

 

Další volná diskuse (opakovaná témata): 

▪ nad budoucností Sokolovny Sedlčany; technické posouzení stavu budovy; dokumentace 

zaměření stávajícího stavu existuje (pan Ing. Jiří Burian); 

▪ rozvrh, plán a počet hodin veřejného bruslení; stávající návštěvnost je 47 osob na hodinu; 

stížnosti při velkém množství uživatelů v čase; 

▪ u Městské sauny Sedlčany je podstatné pro její provozování, aby navýšení (+10,- Kč) pokrylo 

náklady; provoz nelze dotovat; 

▪ činnosti správce, rozdělení mezi sportoviště; změna pracovní náplně; 

▪ posílení veřejného bruslení, čas a počty; varianta v sobotu od dvou do čtyř hodin; v neděli je 

veliký zájem veřejnosti; k zamyšlení cca na 1,5 hod. vyzkoušet (ověřit) zájem v sobotu od dvou 

do čtyř hodin odpoledne a informaci dostat do denního režimu potenciálních zájemců; připravit 

na příští zimu; pan Ing. Josef Soukup konstatoval, že se uvolnily dříve smluvené hodiny 

pro rezervaci kluziště ve prospěch zaměstnanců dřívějšího provozovatele a vlastníka 

„Mlékárny Sedlčany“, lze využít; 

▪ aktivace revize a porovnání cen za ubytování s okolními poskytovateli, a to pro oba případy 

městských ubytoven (pan MUDr. Karel Marek); nyní vychází výnos 3,- Kč na jednu noc; 

kalkulace zisku v rozmezí cca 10 – 15 %; ceny nastaveny od času povodní 2013; 320,- Kč/noc; 

cena 220,- Kč/noc je dlouhodobě se slevou na delší dobu užívání; upravit na cca 240,- Kč/noc 

je v tomto komfortu důvodné, zvýšení o 20,- Kč (bude kopírovat inflaci); 

▪ rekonstrukci fotbalového stadionu směrovat na další volební období; zatím se nepodařilo 

sehnat dotaci; existuje pouze podpora obcí do 3 tis. obyvatel; kritéria hodnocení pro přidělení 

dotace jsou například taková, jako – kolik pracuje žen ve výkonném výboru subjektu;… 

(pan Ing. Martin Havel). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění zadaných úkolů spojených se 

správou majetku města Sedlčany, který tvoří komplex sportovních areálů a zařízení a kterou 

přednesl s vybranými hospodářskými a dalšími statistickými ukazateli, údaji a výkony 

pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové organizace města Sedlčany Sportovní areály Sedlčany. 

Rada města Sedlčany zároveň bere na vědomí předběžnou zprávu o výsledcích hospodaření 

příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany za rok 2019, která je připravena k prověření 

hospodaření auditorem.“ 



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-631/2018-2022. 

 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci náhradního přístupu; Vodojem Voračice 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vyslovit doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci náhradního přístupu“, která v souvislosti 

s plánovanou stavbou D3 úseku 0304 Václavice – Voračice, řeší zajištění náhradního přístupu 

k vodojemu na pozemku parc. č. 250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, který je ve vlastnictví 

města Sedlčany a je součástí stavby „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“. Uzavření 

případného smluvního ujednání je ze strany města Sedlčany podmíněno tím, že stavba bude 

předána městu, jakožto vlastníku stavby „Náhradního přístupu“, v souladu s ustanovením § 38 

odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

tzn. bezúplatným převodem po kolaudaci stavby. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem smluvního ujednání (dřívější odmítnutí Smlouvy); za účasti PZ ŘSD; 

▪ náhradní přístup podle silničního zákona; 

▪ průběh vlastního tělesa dálnice; projektové řešení připojení podél dnešní I/18; 

▪ vykoupit, postavit a předat městu.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření „Smlouvy 

o smlouvě budoucí o realizaci náhradního přístupu“, která v souvislosti s plánovanou stavbou 

dálnice D3, úseku 0304 Václavice – Voračice, řeší zajištění náhradního přístupu k vodojemu 

na pozemku parc. č. 250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, který je ve vlastnictví města Sedlčany 

a je součástí stavby „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“. Uzavření uvedené Smlouvy je 

ze strany města Sedlčany podmíněno tím, že stavba bude předána městu, jakožto vlastníku 

stavby „Náhradního přístupu“, v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. bezúplatným převodem po kolaudaci stavby.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-632/2018-2022. 

 

3.1.2 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2194/2, k. ú. a obec Sedlčany (lokalita 

Na Skalách) 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 



 

 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí manželů, kteří žádají o prodej části pozemku 

parc. č. 2194/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, k. ú. a 

obec Sedlčany (lokalita Na Skalách), který je v majetku města Sedlčany.  

Rada města Sedlčany zvažovala se záměrem prodeje předběžně vyslovit souhlas (konečná 

kompetence prodej schválit je na ZM), a to pro potřebu uvolnění dalších administrativních 

kroků. Rozsah části pozemku, respektive její vymezení, je definováno zákresem do pořízeného 

snímku katastrální mapy, který je přílohou Žádosti. V tomto smyslu je nutno vyhotovit 

geometrický plán, kterým bude oddělena požadovaná část pozemku (o výměře cca 100 m2). 

Jakmile žadatel předloží tento geometrický plán, bude prodej nově oddělného pozemku 

projednán opětovně v RM a bude případně doporučeno Zastupitelstvu města Sedlčany učinit 

rozhodnutí jej prodat za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, přičemž záměr prodeje by byl podle 

příslušného ustanovení zákona o obcích řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad souvislostmi v lokalitě; změna vlastnických vztahů; problém pro umístění zásobníku 

s vodou; jedná se o tzv. travnatou soudku; 

▪ opětovně nad zajištěním zásobování objektu vodou (vybudování vrtem; umístění nádrže 

na vodu na odkoupeném pozemku); 

▪ po oddělení je žádoucí ponechat min. 3,5 m šíře soudky na průchod; ulička (průchod) bude 

dále sloužit jako přístup i k jiným nemovitostem; 

▪ podivnost geometrického tvaru (kanalizační vpusť).  

 

Závěr: Rada města Sedlčany souhlasí s aplikací výše uvedeného postupu. Specifikovaná 

zájmová část je pro město Sedlčany po provedení rekognoskace terénu a analytických podkladů 

nepotřebná. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.3 Záměr smluvního užívání pozemku v městské zástavbě Sedlčany z podnětu Žádosti; 

druhé projednávání 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Doplňující doporučení připravil předseda Komise stavební a životního prostředí, pan 

Ing. Martin Havel. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své závěry, které přijala dne 19. února t. r. (vizte Zápis 

č. 35/2018-2022), opakovaně projednala Žádost Společenství vlastníků byt. jednotek č. p. 1175 

v ulici Západní, zastoupené předsedkyní, kteří žádají město Sedlčany o pronájem části 

pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, způsobem využití ZPF, o výměře 1 324 

m2 v k. ú. a obci Sedlčany.  

Ve skutečnosti se jedná o veřejnou zeleň v okolí bytového domu Sedlčany č. p. 1175, přičemž 

vlastní Žádost se týká pronájmu 400 m2 (vizte snímek katastrální mapy), a to za účelem oplocení 

a zřízení zahrádek.  

RM byla seznámena s výsledkem a doporučením Komise stavební a životního prostředí.  



 

 

Rada města Sedlčany, v souladu se stanoviskem Komise stavební a životního prostředí 

ustoupila od uložení připravované administrativní činnosti Odboru majetku, aby záměr 

pronájmu části pozemku parc. č. 2940/8 v k. ú. a obci Sedlčany byl řádně zveřejněn na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany, a to postupem podle zákona o obcích, s tím, že smluvní 

ujednání o nájmu by mohlo být uzavřeno na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, a to 

za cenu 4.000,- Kč/rok, která představuje 5 % z ceny pozemku (zahrada), tj. 200,- Kč/m2.   

 

Diskuse: 

▪ Komise stavební a životního prostředí případ na místě samém prošetřila a posoudila; 

nedoporučuje Žádosti vyhovět (vizte citace ze Zápisu této Komise); předmět Žádosti ani není 

požadavkem všech nájemníků (vlastníků bytových jednotek); na pozemku jsou uloženy sítě 

a další kabely; lepším řešením je zkulturnit zeleň a místo kultivovat jako odpočinkovou zónu 

v zeleni pro všechny; jeden společný záhon např. květinový nebo zeleninový je zde přípustný; 

vše, tj. úprava veřejné zeleně na cílový stav může být např. předmětem (námětem) projektu 

participace 2021; 

▪ předmět Žádosti je prakticky zájmem dvou lidí (rozpůlit prostor na dvě zahrádky není vhodný; 

▪ při východní a jižní straně vede podzemní el. vedení; prozkoumány byly veřejné prostory 

a jejich užívání u dalších dvou bytových domů v blízké lokalitě – postupně by mohlo docházet 

k likvidaci tzv. veřejné zeleně jako společné a otevřené parkové plochy; vliv na pohodu bydlení; 

▪ dříve užíváno jako dětské hřiště (děti odrostly, stávající generace vnímá plochu jinak; výměna 

generací); 

▪ k problematice se vyjádřili i ostatní členové RM, kteří místo rovněž navštívili (např. pan 

Ing. František Hodys); není vhodné pozemek oplocovat, maximálně živým střiženým plotem.  

 

Pan starosta všem poděkoval za angažovanost v této problematice a za názor vyslovený Komisí 

stavební a životního prostředí. 

 

Závěr:  

Případ Žádosti se zamítá, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Smluvní zajištění užívání nemovitosti; Smlouva o podnájmu prostor 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost pana FO, trvale bytem Sedlčany, který je nájemcem 

nebytových prostor, tj. prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Sedlčany, které se 

nacházejí v objektu budovy Sedlčany č. p. 172 v ulici 28. října.  

V souladu s podanou Žádostí Rada města Sedlčany zvažovala schválit to, aby pan FO uzavřel 

Podnájemní smlouvu se společností Nápoje SP, s. r. o., IČO 03475697, které je pan FO 

jednatelem. 

 

Diskuse: 

▪ obchodní společnost bude v podnájmu; 

▪ geneze případu. 

 

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany projednala Žádost pana FO, trvale bytem Sedlčany, Jižní Svah č. p. 1 

205, 264 01 Sedlčany, který je nájemcem nebytových prostor, tj. prostor sloužících 

k podnikání ve vlastnictví města Sedlčany, které se nacházejí v objektu budovy Sedlčany, ulice 

28. října. V souladu s podanou Žádostí Rada města Sedlčany schvaluje, aby pan FO uzavřel 

Smlouvu o podnájmu se společností Nápoje SP, s. r. o., IČO 03475697.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-633/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 

 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 

 

3.3.1 Využití veřejného prostranství náměstí za účelem podnikání 

RM byla seznámena se sdělením pana JUDr. Filipa Růzhy, zastupitele města Sedlčany, a to 

k záležitosti povolení využívání veřejného prostranství (chodníku, případně části zeleně) 

k podnikatelským účelům, tj. na předzahrádky zdejších provozoven (cukrárna; kavárna apod.), 

a to v prostoru náměstí při hlavní dopravní tepně směrem do Komenského náměstí do ústí ulice 

28. října (cca západní strana náměstí). 

V tomto prostoru mezi průčelím (ostěním) zástavby provozoven a okrajem silnice je širší 

chodník (pěší zóna), který je od silnice oddělen přerušovaným pásem zeleně (záhony 

lemovanými masivními žulovými obrubami).  

Vzhledem k tomu, že předtím nedošlo ze strany autora uvedeného sdělení ke zjištění stavu věcí 

na Městském úřadu Sedlčany, tento dokument obsahuje řadu nepřesností a nepravd (záležitosti 

ohledně provozovny CAFÉ BELLA). 

Na město Sedlčany nebyla za strany provozovatelů uvedené provozovny odeslána na město 

Sedlčany žádná písemná Žádost (řádná oficiální Žádost nebyla doručena). 

 

Zájem provozovatelů pravděpodobně je na místě záhonů vyhotovit předzahrádky. 

Návrh není v souladu s realizovaným projektem náměstí; problematika s hygienou, zejména 

prašnost, hluk; projekt revitalizace náměstí je již po době udržitelnosti; předány byly dřívější 

zkušenosti instalace stánků u kašny.  

 

Členové RM ve shodě konstatovali, že do budoucna by zejména v letních měsících určité 

oživení náměstí přivítali.  

Vzhledem k blízkosti hlavní dopravní tepny členům RM tyto snahy nepřipadají na tomto místě 

vhodné (zejména dopravní překážky; dopravní odlehčení náměstí, výluka tranzitu). 

Omezen tranzit nad 12 tun bude pouze od osady Solopysky na křižovatku s ulicí 28. října. 

Potenciálně připadá v úvahu zřízení posezení při průčelí budov (přiléhající k ostění 

provozoven). 

Pan Ing. Jiří Burian vzpomenul význam a smysl vybudování obchvatu kolem města. Úvahy 

zakázat tranzitní přepravku po silnicích II. a III. třídy (rozumí se kamionům) není reálné (není 

jiná nabídka přepravy). 

 

Závěr: RM za stávající situace architektonického a dopravního řešení náměstí a s ohledem 

na zajištění bezpečnosti lokality bez dalších nákladů na svém dřívějším stanovisku trvá 

(stanovisko vydané dne 19. února 2020). Další jednání jsou ovšem možná (řešení 

architektonickým návrhem; využití jiného místa; provedení a zajištění možností). 



 

 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Participativní rozpočet Středočeského kraje 2020  

Pan starosta informoval o možnosti podání projektů do Participativního rozpočtu 

Středočeského kraje (limit max. 400,- tis. Kč). 

Prostřednictvím města Sedlčany byli osloveni ředitelé škol, dále i občané města.  

Rovněž Odbor investic přispěchal s určitým návrhem (Skatepark Sedlčany; obnova prvků 

parku). 

Kontaktním pracovištěm je Městská knihovna Sedlčany (podá veškeré informace). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku a připomínek. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Nabídka nepotřebného majetku od příspěvkové organizace; 2. základní škola – škola 

Propojení Sedlčany 

Písemnost: č. j.: MST/4673/2020 přijatá dne 27. února 2020. 

Původce Žádosti (žadatel): 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, okres 

Příbram, jednající ředitel pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.  

Řešená problematika: 

Ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 27 odst. 8 uvedená příspěvková organizace 

učinila nabídku svému zřizovateli, tj. městu Sedlčany, na převzetí nepotřebného majetku, tj. 

konkrétně kopírky Canon – image RUNNER 2520, rok pořízení 2013. 

Pro případ, že zřizovatel tuto nabídku nevyužije, lze zřizovatelem vydat písemný souhlas 

k prodeji nepotřebného majetku. 

Příjmy z prodeje tohoto majetku by byly ve smyslu uvedeného zákona č. 250/2000 Sb., 

ustanovení § 31 zdrojem Fondu investic příspěvkové organizace. 

 

Litera uvedeného zákona svědčí o následném: 

Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle § 27 

odstavce 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně 

zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho 

předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek 

stanovených zřizovatelem. 

  

Diskuse: 

▪ majetek odmítnout; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

 

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany podle ustanovení § 27 odstavce 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nepřijímá 

nabídku na bezúplatný převod kopírky Canon – image RUNNER 2520 (rok pořízení 2013) 

z majetku příspěvkové organizace 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany. 

Rada města Sedlčany vydává souhlas k prodeji nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví 

příspěvkové organizace 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany, respektive k převodu 

vlastnictví nepotřebné kopírky Canon – image RUNNER 2520 (rok pořízení 2013) 

do vlastnictví jiné osoby, přičemž obdržené finanční prostředky budou zdrojem Fondu investic 

příspěvkové organizace.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-634/2018-2022. 

 

4.3 Oznámení o přeplatku na zálohách za odběr tepla a elektrické energie 

Dokument: č. j.: MST/4674/2020 ze dne 27. února 2020. 

Oznamovatel (původce dokumentu): 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany, Příkrá 

č. p. 67, okres Příbram; jednající PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel. 

Doručeno bylo Oznámení o výši přeplatku topné sezóny a spotřeby elektrické energie za rok 

2019. 

Při vyúčtování topné sezóny za rok 2019 byla subjektu vrácena částka ve výši 68.082,25 Kč. 

Při vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2019 byla subjektu vrácena částka ve výši 

19.668,59 Kč. 

Subjekt navrhuje účelné využití, spočívající v použití částky součtu obou zůstatků 

na odhlučnění tříd.  

 

Diskuse: 

▪ dopad topné sezóny – vyúčtování; rovněž tak za dodávky elektrické energie; odhlučnění tříd;  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s návrhem subjektu 2. základní škola – škola Propojení 

Sedlčany, Příkrá č. p. 67, příspěvková organizace, na využití součtu přeplatku záloh topné 

sezóny a spotřeby elektrické energie za rok 2019 v celkové výši 87.750,84 Kč, spočívající 

v použití uvedené částky obou zůstatků na realizaci odhlučnění školních tříd.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-635/2018-2022. 

 

4.4 Informace o akceptaci nabídky na odběr elektrické energie v roce 2021  

RM byla informována ze strany pana starosty o akceptaci nabídky, projednané na RM dne 

19. února 2020, která se týkala zajištění odběru elektrické energie pro město Sedlčany na rok 

2021. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

Závěr: 

RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 



 

 

 

4.5 Vybudování nové optické sítě společností Telco Infrastructure, s. r. o.  

Společnost Telco Infrastructure, s. r. o. a její mateřská společnost Telco Pro Services, a. s. (dále 

jen „TPS“), člen Skupiny ČEZ, je telekomunikačním operátorem působícím na českém 

telekomunikačním trhu, jejíž podnikatelská činnost je zaměřena na poskytování 

telekomunikačních služeb.  

V loňském roce (2019) se rozhodla společnost TPS rozšířit portfolio služeb o poskytování 

služeb vysokorychlostního internetu a obsahu na bázi optických sítí – optická přípojka 

do domácnosti. Za tímto účelem byla založena společnost Telco Infrastructure, s. r. o., která má 

v současné době rozpracovány projekty ve více jak 30 městech České republiky a tento počet 

postupně narůstá. Jedná se například o města Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Kraslice anebo 

Rotava.  

Investiční záměr vybudovat novou optickou síť v intravilánu města Sedlčany řeší výstavbu 

optických přípojek za účelem napojení bytových domů, rodinných domů a komerčních objektů 

a umožnit využívat služby vysokorychlostního internetu a obsahu v rozsahu vymezeném 

v přehledové mapě, která je k dispozici.  

  

Nová optická síť přinese občanům a podnikatelům rozšířenou možnost volby poskytovatele 

datových a multimediálních služeb, zejména vysokorychlostního internetu s maximální 

rychlostí připojení až 1 Gb/s na uživatele a digitální televizi s více než 140 programy. Optická 

síť dále umožní při vyšší stabilitě a spolehlivosti nabídnout nové služby jako multimédia, 

gaming, Smart metering, apod. při životnosti celé optické sítě 25 až 30 let.  

Projekt je v souladu s evropskou Agendou 2020, jejímž cílem je do roku 2020 dosáhnout 

nejméně 30 Mbit/s pro všechny občany a zajistit, aby nejméně 50 % evropských domácností 

mělo připojení rychlejší než 100 Mbit/s. Projekt je dále i v souladu se Státní politikou 

v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice.  

Samotná výstavba bude v maximální možné míře koordinována se stavebními akcemi města, 

zejména s rekonstrukcemi veřejného osvětlení, rekonstrukcemi komunikací, veřejných 

prostranství a veřejné zeleně. V rámci nových optických tras nedojde k rozšíření ochranného 

pásma ve volných zelených plochách, které mohou být určeny pro výsadbu dřevin – tak jak 

může být požadováno Odborem životního prostředí. Předpokládaná doba realizace je max. 2 

roky, resp. projektová příprava v roce 2020 a samotná výstavba v roce 2021.  

Naše společnost je dále připravena při budování optické sítě spolupracovat s městem, pokud 

bude požadováno, na konceptu Smart City např. při zajištění propojení objektů města a/nebo 

kamerového monitorovacího systému optickou infrastrukturou (bez limitace rychlosti) a jiných 

chytrých a moderních řešení, která usnadní a zpříjemní život občanům a návštěvníkům Vašeho 

města.  

Samozřejmě, pokud bude docházet k rozšiřování bytové zástavby, bude v těchto místech 

rozšiřována i tato optická síť, a to v koordinaci se společností ČEZ Distribuce, a. s. (Tolik 

z dokumentu, který mají členové RM k dispozici). 

 

Diskuse: 

▪ položení rozvodů pod úroveň terénu;  

▪ návrh Smlouvy o spolupráci; územní rozhodnutí; zahájení 2021; jedná se o investici; splácení;  

▪ využitelnost stávajících částí (Ing. František Hodys); 

▪ pan starosta RM seznámil s realizací dřívějších tzv. přípoložek k topným kanálům (fa Lacina), 

disponujeme několika propojeními; vyhrazení několika žil vedení pro město a jeho potřeby;  

▪ ošetření VB (bezpečná síť; přístupy do systémů);  

▪ metalické kabely;   



 

 

▪ v podstatě se jedná o komerční akci operátorů; nelze zastavit vývoj; postaveno na komerčních 

službách občanům; optika do objektů; bez vložené investice. 

 

Závěr: 

Při jednání RM bude provedena prezentace projektu. Zástupci společnosti budou na jednání 

RM přizváni, a to dne 18. března 2020; přizváno bude i Oddělení ICT (pan Bc. Ondřej 

Vodňanský, vedoucí). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Záměr opravy místních komunikací (ulice Víta Nejedlého a Petra Bezruče) s podporou 

dotačních prostředků 

Již v roce 2018 byly, mimo jiné, Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, projektově 

připraveny dvě akce, tj. „Oprava MK v ulici Víta Nejedlého, Sedlčany“ a „Oprava MK v ulici 

Petra Bezruče, Sedlčany“.  

Projekt byl následně koncipován jako společná akce a pod názvem programového bodu 

„Oprava místní komunikace ulice Víta Nejedlého – Petra Bezruče, Sedlčany; schválení podání 

Žádosti o dotaci“ byl zařazen do Programu veřejného zasedání ZM č. 3/2018-2022 dne února 

2019. 

Dokladově byla kompletována Žádost města Sedlčany o podporu z programu MMR ČR – 

program  17D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT 117D8220A - 

Podpora obnovy místních komunikací. 

Předpokládaná výše dotace by tvořila maximálně 60 % z uznatelných nákladů z celkového 

rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. 

Akce byla rovněž zapracována do návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019.  

ZM ve věci přijalo usnesení zn. 45/2018-2022: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje podání Žádosti o dotaci projektu „Oprava místní 

komunikace Víta Nejedlého – Petra Bezruče, Sedlčany“ v programu 17D8220 - PODPORA 

OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT 117D8220A, Podpora obnovy místních komunikací 

a souhlasí se spolufinancováním akce.“ 

 

Poskytovatel dotace se v současné době obrátil na město Sedlčany s tím, zda akceptuje podporu 

v tomto roce, avšak s plněním původního harmonogramu. Čili poskytovatel postavil věc tak, 

že dle stávající legislativy (výběr uchazeče, uzavření Smlouvy o dílo a další administrativní 

kroky, včetně doby plnění, jsou naprosto nereálné, neboť zůstávají v dřívějším harmonogramu). 

V případě, např., že se některý z neúspěšných účastníků výběrového řízení třeba i nedůvodně 

odvolá proti rozhodnutí veřejného zadavatele, nelze limity splnit, neboť legislativa na tuto 

možnost nepamatuje.  

 

Diskuse: 

▪ nepřijatelné; odmítnouti; 

▪ špatné zkušenosti; 

▪ riziko, problémy se soutěží; nelze potvrdit; dříve patnáctí pod čarou; požadují rozhodnutí 

o odstoupení; revokace usnesení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany odstupuje od původní Žádosti o dotaci projektu „Oprava místní 

komunikace Víta Nejedlého – Petra Bezruče, Sedlčany“ v programu 17D8220 - PODPORA 

OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT 117D8220A, Podpora obnovy místních komunikací, 

neboť podmínky poskytovatele dotace (MMR ČR) nezohledňující potřebu úpravy 



 

 

harmonogramu plnění nejsou akceptovatelné a nelze je při dobré vůli v legislativním prostředí 

ČR splnit.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-636/2018-2022. 

 

4.7 Příprava demolice objektu Solopysky č. p. 53; převod rezervovaného příkonu 

pro veřejné osvětlení na kapli 

Budova ve vlastnictví města Sedlčany, Solopysky č. p. 53 je projektově připravována 

k demolici. Z tohoto důvodu bylo požádáno o převod rezervovaného příkonu z rozvaděče 

na budově na jiné odběrné místo, na kapli. Odběrné místo na kapli by tímto mělo být posíleno 

pro potřeby napájení.  

RM jsou předkládány k projednání dva návrhy smluv, které jsou sestaveny provozovatelem 

distribuční soustavy, z nichž je jedna Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě (navýšení příkonu na kapli) a druhá je Smlouva o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě, která řeší rozdělení příkonu (jeho snížení) 

na budově Solopysky č. p. 53. Obě Smlouvy jsou vzájemně provázány (snížení příkonu jednoho 

odběrného místa – posílení příkonu druhého odběrného místa) a v rámci jedné z nich je 

vyžadováno schválení příslušným orgánem obce.  

 

Diskuse: 

▪ nad atributy smluvních ujednání; potřebnost; lokalizace; 

▪ demolici objektu je v tuto chvíli předčasné řešit (další funkce; pouze příprava); 

▪ na kapli je příkon poddimenzovaný; 

▪ sloup jištění VO je na objektu klubovny (později se vetkne nový sloup pro přemístění 

(instalaci). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí se zněním návrhu smluvních ujednání o posílení příkonu 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 

20_SOP_01_4121628732 (kaple Solopysky) a snížení příkonu odběrného místa na objektu 

klubovny Solopysky č. p. 53, číslo 20_SOP_01_4121622927 s provozovatelem distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce, a. s. 

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením 

obou smluvní ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-637/2018-2022. 

 

4.8 Předvolání k nařízenému jednání soudu; případ 62Af 104/2018-159  

RM obdržela podklady k výše uvedené záležitosti. 

Žalobce: Chládek & Tintěra, a. s. 

Žalovaný: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Předseda senátu uvedeného soudu nařídil na dne 12. března 2020 v čase 11:00 hod. jednání. 

Aplikace ustanovení § 49 odst. 1 věta druhá s. ř. s. 

Smluvní partner města Sedlčany: 

Advokátní kancelář Svoboda, Nádražní 2495/20, 301 00 Plzeň 

Místo jednání: 

Krajský soud v Brně, Rooseveltova č. p. 16, místnost č. dveří 032/přízemí. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ potřeba zajištění formalit k procesu;  

▪ postavení města.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s účastí advokátů Advokátní kanceláře Svoboda, Nádražní 

2495/20, 301 00 Plzeň, na jednání před Krajským soudem v Brně, se sídlem Rooseveltova 

č. p. 16, dne 12. března 2020, kterého budou přítomni v zastoupení města Sedlčany. 

Projednávána bude žaloba proti rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ze dne 

24. září 2018, č. j.: ÚHOS-R0123/2018/VZ-27678/2018322/LKa.  

Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, 

pro případ potřeby vydat pověření k zastupování města Sedlčany v jeho zájmech v tomto 

uvedeném případě.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-638/2018-2022. 

 

4.9 Žádost o vyjádření k Plánu využití ložiska; Kamenolom Deštno; stanovisko města 

Sedlčany 

RM zvažovala vydat stanovisko města Sedlčany k Žádosti o vydání stanoviska města Sedlčany 

na základě příslušných ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a ostatní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Město Sedlčany po prostudování Žádosti k Plánu otvírky, přípravy a dobývání povrchovým 

způsobem, Kamenolom Deštno – Změna č. 2, DP Solopysky I (Deštno), nemá námitek, jestliže 

budou dodrženy všechny podmínky stanovené v rozhodnutí OBÚ ze dne 27. července 2018; 

č. j.: SBS 36951/2017/OBÚ-02/6 a souvisejícího rozhodnutí MěÚ Sedlčany ze dne 6. ledna 

2020 č. j.: OVÚP-22861/2019/Vo. 

 

Komentář: 

Zpracovávají odval; pod odvalem směrem k bývalému objektu hájovny je ložisko určené 

k vytěžení; z tohoto důvodu si provozovatel (těžaři) rozšiřovali povolení; kromě dotčených 

orgánů je žádáno stanovisko města; podobné stanovisko město vydávalo pro jinou část lomu. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vydává na základě ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k Plánu 

otvírky, přípravy a dobývání povrchovým způsobem, Kamenolom Deštno – Změna č. 2, DP 

Solopysky I (Deštno), ke kterému nemá námitek, jestliže budou dodrženy všechny podmínky 

stanovené v rozhodnutí OBÚ ze dne 27. července 2018; č. j.: SBS 36951/2017/OBÚ-02/6 

a souvisejícího rozhodnutí Městského úřadu Sedlčany ze dne 6. ledna 2020 č. j.: OVÚP-

22861/2019/Vo.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-639/2018-2022. 

 

 



 

 

4.10 Pozvání k účasti na akci Ekologického institutu Veronika 

Pan starosta členy RM seznámil s pozváním na akci pod názvem „Hodina Země 2020“. 

Jedná se o celosvětovou událost na ochranu klimatu, která se odehraje v sobotu dne 28. března 

2020 v čase od 20:30 hod. do 21:30 hod. 

Města a vesnice tradičně při Hodině Země dávají najevo symbolickým gestem, že jim ochrana 

klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejná osvětlení, či osvětlení památek a veřejných budov. 

V ČR se k akci vloni připojilo rekordních 165 obcí, včetně 13 statutárních měst. Zhasla 

například Petřínská rozhledna, radniční věž v Ostravě a další.  

 

Diskuse: 

▪ veřejné osvětlení plní jiné úkoly oproti osvícení objektů (pamětihodností apod.); slouží 

občanům města jako prvek bezpečnosti a další. 

 

Závěr: Město Sedlčany se k akci připojovat nebude. Tento způsob není považován za vhodný. 

RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“; Spolek 

LUNGTA 

Pan starosta přítomné členy RM seznámil s obsahem Žádosti (identifikace: přijata dne 19. února 

2020; č. j.: ST 4025/2020), která se týká projednání a sdělení stanoviska k mezinárodní akci 

„Vlajka pro Tibet“, obdobně jako tomu bylo v předchozích obdobích s periodou jednoho roku. 

Tuto akci na území ČR každoročně pořádá Spolek LUNGTA. 

Identifikace žadatele: 

Spolek Lungta, se sídlem Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1; IČO 67775845; registrace MV ČR 

dne 5. listopadu 1997 číslo II/s-OVS/1-33980/97-R.    

Pan starosta pro informaci uvedl, že se jedná o organizované projevení hromadné solidarity 

a soucítění s lidem vzdáleného Tibetu, které mohou být projeveny vyvěšením tibetské vlajky 

na některé z administrativních budov (radnice), a to dne 10. března 2020, kdy si připomeneme 

již 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při následném povstání Tibeťanů, 

dle některých dostupných pramenů, zemřelo nejméně 80 000 domorodých obyvatel tohoto 

národa. Paradoxně se Čína zavázala, kam územně nyní Tibet spadá, k dodržování Deklarace 

lidských práv již v roce 1948, tedy cca rok před napadením do té doby svobodného Tibetu. Akci 

lze tedy podpořit předem nadefinovaným aktem – vyvěšením tibetské vlajky výše uvedeného 

dne, a to v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. 

Uvedeno bylo, že jako občané i představitelé města jistě soucítíme s každým utrpením jedinců 

i skupin, které je stále na mnohých místech světa neblahým důsledkem boje za pravdu 

a svobodu. Je na zvážení každého, zda své myšlenky, vnitřní pocity a projevy solidarity, uzná 

za vhodné vložit do jednoho demonstrativního okamžiku.  

Radní se shodli v názoru, že akci podpoří jako obvykle písemným sdělením podpory, a to výše 

uvedenému subjektu, čímž se vhodným způsobem připojí k podpoře práv obyvatel Tibetu.  

Závěr (úkol): 

Příprava odpovědi bude zajištěna obdobně jako v roce 2019 Sekretariátem Úřadu. 

Diskuse: 

▪ forma podpory (zakoupení vlajky); 

▪ další možnosti. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 



 

 

4.12 Informace z prostředí spolupráce s HZS Středočeského kraje 

Pan starosta informoval o jednání s panem ředitelem územního odboru Příbram, radou HZS 

Středočeského kraje, který při jednání sdělil, že v pololetí by mělo město Sedlčany obdržet 

vozidlo CAS pro zásahovou jednotku. 

Smluvně bude připraven bezúplatný převod na město Sedlčany. 

Dále byla projednávána podpora HZS Středočeského kraje ze strany města Sedlčany částkou 

120,- tis. Kč, a to na nákup chemickotechnologického kontejneru, který je pojízdnou laboratoří. 

Sloužit by měl okresu Příbram, tj. všem sborům zde dislokovaným. 

Nákup zařízení již byl podpořen městy okresu Příbram. 

HZS Středočeského kraje žádá stanovisko Rady města Sedlčany k tomu, že zařízení nebude 

výhradně sloužit městu Sedlčany (nebude umístěno na zdejší stanici HZS Sedlčany).  

Pan starosta doporučil vstřícné jednání – žádosti (návrhu) vyhovět.  

Vypracován by byl návrh Darovací smlouvy, kterou by následně schvalovalo Zastupitelstvo 

města Sedlčany.  

Středočeský kraj se v posledních letech nechová k hasičům vstřícně. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného diskusního příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v rámci projednávání finanční podpory z rozpočtů měst a obcí okresu 

Příbram na zajištění vybavení HZS Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, technikou 

v roce 2020, tj. chemickotechnologickým kontejnerem, vydává souhlas s tím, že zařízení 

nebude výhradně sloužit Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Územnímu 

odboru Příbram, stanici Sedlčany. O případné podpoře města Sedlčany v max. výši 120,- tis. Kč 

pro rok 2020 rozhodne Zastupitelstvo města Sedlčany po obdržení řádné Žádosti.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-640/2018-2022. 

 

4.13 Výročí 20 let zprovoznění Hasičské zbrojnice HZS v Sedlčanech 

K výročí dvaceti let zprovoznění zbrojnice HZS v Sedlčanech chystá ředitelství hasičského 

sboru vydání připomínkové a pamětní brožury mapující historii hasičstva ve městě Sedlčany, 

zejména pak profesionální hasičské služby.  

Referující v širším kontextu sdělil, že v tomto roce (2020) proběhnou oslavy dvaceti let 

působnosti a dislokace pracoviště profesionálních hasičů v Sedlčanech.  

V brožuře bude otištěn znak města Sedlčany, respektive logo města Sedlčany. 

Vlastní oslava proběhne v objektu KDJS Sedlčany, na kterou budou pozváni zastupitelé. 

V rámci oslav budou připraveny ukázky techniky HZS Sedlčany; hudební vystoupení zajistí 

město Sedlčany (rozumí se na plánované kulturní akci s výročím související). 

Je třeba vydat souhlas nositele s uvedením znaku města do brožury; informace a digitální přenos 

zajišťuje TIC Sedlčany (dispozice s manuálem). 

Jménem žadatele jedná: 

▫ ředitel územního odboru Příbram, rada HZS Středočeského kraje. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

 

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vydává souhlas s použitím znaku města Sedlčany, případně loga města 

Sedlčany, a to ve prospěch Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, se sídlem Jana 

Palacha č. p. 1970, 272 01 Kladno, IČO 7088537, a to pro účely vydání pamětní brožury 

mapující především historii profesionálního hasičstva ve městě Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-641/2018-2022. 

 

4.14 Žádost společnosti Kompakt spol. s r. o., Českomoravská reklamní agentura 

o povolení užívání městského znaku 

Žadatel: Kompakt spol. s r. o., Českomoravská reklamní agentura, se sídlem Poděbrady, 

Opletalova č. p. 683, 290 01 Poděbrady. 

Odůvodnění: 

Použití znaku města Sedlčany na kartografické mapě města Sedlčany, která bude obsahovat 

reklamní prezentace místních firem a bude zdarma distribuována prostřednictvím České pošty 

s. p. firmám a občanům našeho města. 

 

Diskuse: 

▪ k vyjádření souhlasu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vydává souhlas s použitím znaku města Sedlčany ve prospěch reklamní 

agentury KOMPAKT spol. s r. o, se sídlem Poděbrady, Opletalova č. p. 683, 290 01 Poděbrady, 

IČO 49551027, a to pro účely vydání kartografické mapy města Sedlčany a reklamní prezentace 

místních firem s aktualizací údajů pro rok 2020.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-642/2018-2022. 

 

4.15 Peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Sedlčany, komisí Rady města 

Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany za rok 2019 

Zásady:  

▪ peněžité plnění poskytované členům, kteří nejsou zaměstnanci Městského úřadu Sedlčany, 

nebo zastupiteli města Sedlčany; 

▪ Komise pro občanské obřady – členové, kteří nejsou zastupiteli, požívají institutu dohody 

o provedení práce (mimo jiné si funkce žádá soustavnou a dlouhodobější činnost s dětmi; 

dramatická výchova, hudební výchova, zpěv); obsahem a předmětem jedná se o výkon a plnění 

mimo veřejnou funkci; 

▪ zvláštní orgány – pouze členům Komise státní památkové péče a Komise sociálně právní; 

▪ minimálně jeden výstup za rok (jedno řádné jednání, kterého se člen zúčastnil); 

▪ zpětně za odvedenou činnost za rok 2019; 

▪ peněžité plnění ve výši 2.000,- Kč/orgán (v případě souběhů splnění zásad se peněžité plnění 

za funkce sčítá). 

 

Zásady lze upravit zastupitelským sborem města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 



 

 

Závěr: RM se ztotožňuje s uvedenými již dříve nastavenými zásadami, respektive zásadami 

dříve též aplikovanými (změna výše „odměny“), a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.16 Likvidace obecně prospěšné společnosti na území města Sedlčany 

Pan starosta promluvil o pokračující likvidaci subjektu – Střední odborné učiliště Sedlčany, o. 

p. s., se sídlem Sedlčany, Na Červeném Hrádku č. p. 766, 264 01 Sedlčany. 

Postup likvidace stanoven harmonogramem (časový a věcný předpoklad likvidace). 

Dne 31. března 2020 by měl být znám tzv. likvidační zůstatek, a to co do velikosti a předmětu. 

Podle zákona o obecně prospěšných společnostech bude tento nabídnut obci, na jejímž území 

se společnost nachází (její sídlo).  

Město se musí do třiceti dnů vyjádřit, zda zůstatek přijme, či nikoli. 

Podle druhu a charakteru majetku by mělo být svoláno veřejné zasedání ZM, kde by bylo 

o nabídce rozhodnuto.  

Záležitost byla konzultována s MV ČR a MS ČR.  

Předběžně se jedná o peněžní částka do 100,- tis. Kč a movitý majetek v hodnotě do 0,5 mil. Kč 

(účetní hodnota).  

V podstatě se jedná o majetek, o který nikdo neprojevil zájem (není zpeněžen); převzetí věcí 

k likvidaci.  

Záležitost v sobě obsahuje i další právní aspekty (záležitosti vyplývající z pracovněprávních 

vztahů, spisová dokumentace a jiný potenciál odpovědné činnosti s problematikou související). 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.17 Návrh na zrušení zahraniční cesty (Taverny; Francie) 

Dlouhodoběji byla připravována dříve plánovaná zahraniční cesta zástupců občanů města 

Sedlčany, kteří zde v Sedlčanech poskytují ubytování hostům z Francie.  

Připraveny byly k přepravě osob dva tranzity. 

S ohledem na doporučení Bezpečnostní rady vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci 

výskytu a šíření viru označovaného jako  COVID-19 v České republice a dalších zemích EU 

(nejvíce Itálie, kde je evropské ohnisko uvedeného koronaviru a jeho mutací) byl předložen 

návrh na zrušení zahraniční cesty do Francie. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ruší zahraniční cestu zástupců a občanů města Sedlčany do Francie 

(Taverny), a to s ohledem na doporučení a reflexi postoje Bezpečnostní rady vlády ČR 

a Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná k výskytu a šíření viru označovaného jako  COVID-

19 v Evropě.“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-643/2018-2022. 



 

 

 

4.18 Projednání doporučení Dopravní komise Rady města Sedlčany 

Pan starosta předložil k projednání výsledky dřívější diskuse vedené na Dopravní komisi 

ve věci uplatnění požadavku na odstranění vysokých kamenných obrub, které jsou z pohledu 

uživatele parkoviště před obchodním domem Rozvoj Sedlčany dopravní závadou. Neumožňují 

řidičům bezpečný vstup na chodník; řidiči musejí vstoupit do vozovky, případně vysokou 

překážku překonat. Nejvíce problematické se zdá býti užívání parkovacího místa osobami 

na vozíčku, které musejí vjet přímo do vozovky (naprosto nepřijatelné řešení). 

Tento nebezpečný prvek a vadu je navrhováno odstranit.  

Vzhledově by jeho odstranění nemělo způsobit výrazný zásah do architektury.  

Bude zde vybudován pouze obvyklý obrubník s dorazem. 

 

Diskuse: 

▪ nad odstraněním dopravní závady; 

▪ další aspekty problematiky (vlastní zhotovení; materiál; zachování výrobků apod.). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje odstranění vysokých kamenných obrub instalovaných 

při okraji parkoviště osobních vozidel na náměstí T. G. Masaryka podél obchodního domu 

„Rozvoj Sedlčany“, čímž bude zajištěn bezproblémový přechod osob z/do vozidel zde 

zaparkovaných, aniž by bylo nutné vstupovat do vozovky.“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 1; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-644/2018-2022. 

 

4.19 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání páté množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2020 

Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení Žádosti, celkem 11 ks 

Žádostí (případů potřebnosti) na rok 2020, kterým by mohly být potenciálně poskytnuty 

„příspěvky“ (dar) v plné výši. 

Připomenuta je zde definovaná kategorie potřebných, která se pro rok 2020 ve srovnání 

s předchozím obdobím let nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se především o osaměle 

žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného příjmu než důchodu, pro které 

může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi užívaných dalších zpoplatněných 

služeb, souvisejících s jejich životní situací, zdravotním stavem a s užívanými službami 

spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), nejnižší úhrada (sazba) „poplatku 

za komunální odpad“ uvedená v Čl. 4 OZV (tj. 1.600,- Kč/rok), problémem. Sleva není 

poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,- Kč/rok. 

 

Rada města Sedlčany, neposuzovala Žádosti individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádostem vyhovět. Žadatelům je doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar 

v max. výši 800,- Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 

jak uvedeno výše, předložil 11 ks Žádostí.  

 

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 

18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  



 

 

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,- Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky „sociální 

a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, nevýdělečně 

činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně osaměle 

žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze na základě 

podané Žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti údajů, 

(k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného sociálního 

šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva nebude 

poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300, Kč/rok.“   

Na dnešním jednání byly předloženy následující Žádosti o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 11 ks 

konkrétního dokumentu – Žádosti předkládány dnes 4. března 2020 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/3892/2020; 

- č. j.: SOC/3895/2020; 

- č. j.: SOC/4047/2020; 

- č. j.: SOC/4048/2020; 

- č. j.: SOC/4050/2020; 

- č. j.: SOC/4416/2020;  

- č. j.: SOC/4418/2020;  

- č. j.: SOC/4527/2020;  

- č. j.: SOC/4578/2020;  

- č. j.: SOC/4579/2020; 

- č. j.: SOC/4794/2020.  

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny Odborem sociálních věcí. Rada města 

Sedlčany tyto předložené Žádosti uznala důvodnými, podmínky pro schválení daru byly 

splněny; Odborem sociálních věcí navrhován a schválen dar sazbou ve výši 800,- Kč/rok 

2020/nemovitost. Mezi darujícím a obdarovaným bude ve smyslu níže uvedeného usnesení RM 

uzavřena standardizovaná Darovací smlouva, na základě které bude vyplacena schválená částka 

finančního plnění. Celkem 11 x 800,- Kč = 8.800,- Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2020: 

▪ dne 8. ledna 2020 se jedná o 13 případů x 800,- Kč = 10.400,- Kč; 

▪ dne 22. ledna 2020 se jedná o 26 případů x 800,- Kč = 20.800,- Kč; 

▪ dne 5. února 2020 se jedná o 21 případů x 800,- Kč = 16.800,- Kč; 

▪ dne 19. února 2020 se jedná o 10 případů x 800,- Kč = 8.000,- Kč; 

▪ dne 4. března 2020 se jedná o 11 případů x 800,- Kč = 8.800,- Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 81 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

64.800,- Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

„Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 11 případů (podrobně uvedeno 

v příslušných spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 



 

 

č. j.: SOC/3892/2020; č. j.: SOC/3895/2020; č. j.: SOC/4047/2020; č. j.: SOC/4048/2020; 

č. j.: SOC/4050/2020; č. j.: SOC/4416/2020; č. j.: SOC/4418/2020; č. j.: SOC/4527/2020; 

č. j.: SOC/4578/2020; č. j.: SOC/4579/2020 a č. j.: SOC/4794/2020), Rada města Sedlčany 

schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2020/nemovitost, 

kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu 

poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny na základě uzavřené 

Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 11 případů 

činí jejich výše 8.800,- Kč).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 36-645/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Ukládání odpadů z působnosti firmy na veřejném 

prostranství“; příspěvek přednesl pan MUDr. Karel Marek 

V lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, a to v místě při ostění provozovny pekárny, kde je umístěn 

otvor pro zásobování (expedici), lze často spatřit odložené obaly na přilehlém chodníku, což je 

nepřípustné (ulička směrem k farské zahradě). 

Je třeba apelovat na původce odpadu, který zajistí jeho neprodlené odstranění. Při identifikaci 

původce lze sankcionovat. 

 

Diskuse: 

▪ upřesnění místa a původce. 

 

Závěr: Na nepovolené užívání veřejného prostranství (části chodníku pro pěší) bude původce 

upozorněn a vyzván k zajištění nápravy. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Příčný sklon chodníků ve vybraných místech městské 

zástavby Sedlčany“; příspěvek přednesl pan MUDr. Karel Marek 

Při opravách chodníků, respektive při realizaci jejich povrchu dlážděním je patrný vyšší stupeň 

svažitosti směrem od ostění objektů k hranici vozovky (komunikace), což způsobuje 

nekomfortní užívání a další těžkosti nejen osobám se sníženou mobilitou. Je žádoucí věc 

projednat a povrchy chodníků zhotovovat pouze v přiměřeném sklonu, dostačujícím pro svod 

zevní vlhkosti (balastních vod) směrem od ostění budov. Chodníky musejí bezpečně plnit 

funkci, ke které jsou určeny. 

 

Diskuse: 

▪ nad specifikací případů. 

 

Závěr: Správce místních komunikací bude na tyto záležitosti upozorněn, případně podá 

vysvětlení a zdůvodnění. Lze zajistit nápravu. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 



 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; „Řazení zasílaných dokumentů na pracovním úložišti“; 

příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Stručné vysvětlení pro nezúčastněné 

Zastupitelům bylo pro plnění jejich veřejných funkcí Oddělením ICT Městského úřadu Sedlčany 

zřízeno jednotné úložiště pracovních dokumentů, které jsou jim zasílány. Každý zastupitel 

obdržel přístupové údaje a může ke své práci dokumenty otevírat, seznamovat se s jejich 

obsahem a s nimi dále pracovat v teple svých příbytků, aniž by musel chodit na Úřad, případně 

by musely být dokumenty zasílány na jeho adresu v listinné podobě.  

Vyřčen byl požadavek na automatické řazení zasílaných dokumentů podle času vložení 

na elektronické úložiště (řazení podle nejnovějších zpráv). 

Oddělení ICT přislíbilo zjištění možností od poskytovatele SW. RM svoji vůli na podporu 

uvedeného návrhu dnes vyjádřila. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem. 

 

Závěr: Požadavek bude dále (opakovaně) předán odpovědným pracovníkům Oddělení ICT. 

Zjištěny a prověřeny budou možnosti řazení dokumentů i podle jiných kritérií (čas; abecední 

pořadí apod.). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 

 

▫ bez dalších příspěvků.    
 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 

diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných radních již neměl žádné další samostatné příspěvky 

na obohacení dnešního programu jednání, byl program jednání RM vyčerpán. 

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího třicátému šestému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 36/2018-2022), možnost diskutovat ukončil. 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům.  

Proti dnes projednávanému programu jednání RM ani proti přijatým usnesením i závěrům 

nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

V tuto chvíli se předběžně z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů 

RM nikdo neomluvil.   

 

Následné jednání RM je podle schváleného plánu (harmonogramu) svoláno na dne 18. března 

2020 (středa v 16:00 hod.; administrativní budova Sedlčany č. p. 32; hlavní zasedací místnost 

ve II. patře).  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 19:40 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

 



 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

DPP – dohoda o provedení práce 

MK – místní komunikace 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

MS ČR – Ministerstvo spravedlnosti ČR  

PZ – právní zástupce města Sedlčany 

PZ ŘSD – právní zástupce Ředitelství silnic a dálnic  

UT3G – umělý trávník třetí generace 

RM – Rada města Sedlčany 

VB – věcné břemeno 

VO – veřejné osvětlení 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 11. března 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


