Z á p i s RM č. 37/2018-2022
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 25. 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. 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 nezměnil. Tento počet
jednajících radních byl zachován po všechny body programu, které byly ukončeny rozhodnutím
RM formou usnesení.
Omluven:
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian.
▪ na část jednání (počátek): -.
▪ na část jednání (v průběhu): -.
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.
Neomluven: -.
Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Ing. Martin Havel.
Přizvaní hosté:
▪ vzhledem k vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a z něho vyplývajících opatření, nebyli
původně přizvaní ředitelé příspěvkových organizací, v jejichž gesci je péče o rozvoj kultury
a kulturnosti města Sedlčany i starostlivost o kultivaci veřejnosti produkty z oblasti vzdělání,
člověčenství a kultury, na jednání RM přijati. Rovněž tak původně přizvaný zástupce obchodní
společnosti Telco Infrastructure, s. r. o. (vybudování nové optické sítě v zástavbě Sedlčany)
a vedoucí Oddělení IT pan Bc. Ondřej Vodňanský.
Jedná se o přeložené jednání RM, které bylo původně plánováno na dne 18. března 2020.
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: 16:06 hod.
Jednání přerušeno: -.
Jednání opětovně zahájeno: -.
Jednání ukončeno: 17:38 hod.
Sdělení dalších skutečností:
Zasedání RM bylo realizováno v režimu mimořádných bezpečnostních a hygienických
opatření.
Jedná se o odložené jednání RM z minulého týdne (ze dne 18. března 2020), kdy mimořádnost
přijatých opatření a úkoly výkonného orgánu do určité míry potřebnosti nouzového stavu byly
pokryty rozhodnutím Krizového štábu města Sedlčany.
Program jednání (schválení):
V pořadí třicáté sedmé jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022
a zároveň šesté v roce 2020 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to
v čase 16:06 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 celém jednání se omlouval
pan Ing. Jiří Burian (zasedání Senátu Parlamentu ČR).
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 „Kultura;
Projednání Výročních zpráv vybraných příspěvkových organizací z oblasti kultury, Městského
muzea Sedlčany, Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany za rok
2019“ (níže v příslušném programovém celku uvedeno s průběhem projednání).
Mimořádným bodem dnešního programu RM je podání tzv. „Informace k vyhlášenému
nouzovému stavu v ČR; Zpráva o činnosti Krizového štábu města Sedlčany“.
Jednání RM bylo dále využito k projednání jiných samostatných programových bodů, které
jsou obvykle v pravidelném schématu do Programu zařazovány. Do Programu jednání RM pan
starosta a pan místostarosta tedy 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. 37/2018-2022
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 4. března 2020
2. Hlavní program jednání RM

2.1 Hlavní dlouhodobě plánovaný program: „Kultura; Projednání Výročních zpráv
vybraných příspěvkových organizací z oblasti kultury, Městského muzea Sedlčany,
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany za rok 2019“
2.1.1 Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční
zprávy za rok 2019
2.1.2 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková organizace; projednání
Výroční zprávy za rok 2019
2.1.3 Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční
zprávy za rok 2019
2.1.4 Městské slavnosti ROSA 2020
2.2 Mimořádný program: „Informace k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR; Zpráva
o činnosti Krizového štábu města Sedlčany“
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Ukončení platnosti Smlouvy o užívání veřejného prostranství
3.1.2 Stanovení úlev úhrady nájemného (k vyhlášenému stavu nouze)
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
(Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu RM zařazena.)
4. Různé
4.1 Zajištění nezbytných geodetických prací v rámci akce „PD přeložka Jateční ulice“
(kanalizační potrubí)
4.2 Zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci v lokalitě Na Červeném Hrádku;
studie odkanalizování
4.3 Projektová dokumentace objektu areálu Nemocnice Sedlčany č. p. 159 bezbariérové
úpravy
4.4 Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany; rekonstrukce prostor výdeje jídla
4.5 Odhlučnění chodeb objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany
4.6 Přihlášení projektu do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020;
Skatepark Sedlčany
4.7 1. základní škola Sedlčany; Rekonstrukce elektroinstalace
4.8 Přihlášení projektu do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020;
Revitalizace minigolfu Sedlčany
4.9 Použití Fondu investic příspěvkové organizace na pořízení DHM; Žádost
Sportovních areálů Sedlčany
4.10 Informace k investičnímu záměru a jeho prezentaci k projednání před Radou města
Sedlčany (Datové sítě, pokládka optického kabelu)
4.11 Výsledky z nařízeného jednání soudu; případ 62Af 104/2018-159
4.12 Informace k zajištění svatebních obřadů
4.13 Informace z prostředí spolupráce s HZS Středočeského kraje
4.14 Návrh na změnu smluvních podmínek; Smlouva o poskytnutí úvěru
4.15 Informace o jednání Komise státní památkové péče

4.16 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání šesté množiny Žádostí
ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2020
4.17 Informace k organizaci práce a činnosti RM v době vyhlášeného nouzového stavu
5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)
Bez příspěvku.
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 4. března 2020
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.
RM 36-630/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 36-631/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 36-632/2018-2022
Úkol splněn.
RM 36-633/2018-2022
Úkol splněn.
RM 36-634/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 36-635/2018-2022
Informace předány.
Úkol splněn.
RM 36-636/2018-2022
Informace předány.
Úkol splněn.
RM 36-637/2018-2022
Úkol splněn.
RM 36-638/2018-2022
Úkol splněn.
RM 36-639/2018-2022
Úkol splněn.
RM 36-640/2018-2022

Úkoly související splněny.
RM 36-641/2018-2022
Úkol splněn.
RM 36-642/2018-2022
Úkol splněn.
RM 36-643/2018-2022
Informace předány.
Úkol splněn.
RM 36-644/2018-2022
Úkol ve věcném plnění.
RM 36-645/2018-2022
Informace předány.
Úkol v plnění.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady
města Sedlčany ze dne 4. března 2020 (RM č. 36/2018-2022) 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 37-646/2018-2022.
2. Hlavní program jednání RM
2.1 Hlavní dlouhodobě plánovaný program: „Kultura; Projednání Výročních zpráv
vybraných příspěvkových organizací z oblasti kultury, Městského muzea Sedlčany,
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany za rok 2019“
2.1.1 Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy
za rok 2019
Členové RM v čase před jejím zasedáním obdrželi v elektronické podobě Výroční zprávu
uvedené příspěvkové organizace za rok 2019.
Vzhledem k nouzovému stavu nebylo realizováno přijetí ředitele organizace.
Radní neměli k Výroční zprávě žádné připomínky.
Výroční zpráva subjektu je součástí dokumentace (zaslaných materiálů k jednání RM).
Diskuse:
▪ bez příspěvku.
Usnesení:

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 Městského muzea
Sedlčany, příspěvkové organizace, sestavenou a předanou k projednání panem Mgr. Davidem
Hrochem, ředitelem tohoto subjektu.“
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 37-647/2018-2022.
2.1.2 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční
zprávy za rok 2019
Členové RM v čase před jejím zasedáním obdrželi v elektronické podobě Výroční zprávu
uvedené příspěvkové organizace za rok 2019.
Vzhledem k nouzovému stavu nebylo realizováno přijetí ředitele organizace.
Radní neměli k Výroční zprávě žádné připomínky.
Výroční zpráva subjektu je součástí dokumentace (zaslaných materiálů k jednání RM).
Diskuse:
▪ bez příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu
Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, za uplynulé období roku 2019, sestavenou
a předanou k projednání panem Ing. Martinem Severou, ředitelem subjektu.“
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 37-648/2018-2022.
2.1.3 Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy
za rok 2019
Členové RM v čase před jejím zasedáním obdrželi v elektronické podobě Výroční zprávu
uvedené příspěvkové organizace za rok 2019.
Vzhledem k nouzovému stavu nebylo realizováno přijetí ředitelky organizace.
Radní neměli k Výroční zprávě žádné připomínky.
Výroční zpráva subjektu je součástí dokumentace (zaslaných materiálů k jednání RM).
Diskuse:
▪ bez příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 Městské knihovny
Sedlčany, příspěvkové organizace, kterou sestavila a k projednání předala paní Blanka
Tauberová, ředitelka tohoto subjektu.“
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 37-649/2018-2022.
2.1.4 Městské slavnosti ROSA 2020
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné zrušení konání letošních Městských slavností ROSA
2020 v plánovaném termínu, nebyli členové RM podrobně seznamováni s připraveným
programem a případnými návrhy smluvních ujednání či obsahem platných smluv.
Je potřebné zajistit případné vyvázání se ze smluvních závazků, a to bez sankcí.

Diskuse:
▪ nad závazky města; vstup vyšší moci; čas, ve kterém je žádoucí rozhodnout o zneplatnění
smluvních ujednání (pan MUDr. Karel Marek); prevence případné penalizace (pan Ing. Martin
Havel);
▪ další aspekty problematiky.
Závěr:
„Rada města Sedlčany s ohledem na vyhlášený stav nouze a s tím spojený zákaz kulturních
a společenských akcí bere na vědomí, že konání Městských slavností ROSA 2020 je pro tento
rok ve stanoveném termínu ohroženo. O programu a formě, případně o zrušení této akce RM
rozhodne na některém ze svých příštích zasedání. Právní problematika sjednaných závazků
s tímto spojená bude řešena za účasti právního zástupce a ředitele KDJS Sedlčany.“
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
2.2 Mimořádný program: Informace k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR; Zpráva
o činnosti Krizového štábu města Sedlčany
Pan starosta podal referenční zprávu o činnosti KŠ města Sedlčany. Dokumenty (stručné
výstupy z činnosti) jsou zveřejňovány kontinuálně (anonymizovány).
Dne 13. března 2020 (pátek) byla panem starostou svolána Bezpečnostní rada města Sedlčany.
Zástupci jednotlivých složek si vyměnili informace (po složkách IZS) a vyhodnotili stav
v lokalitě i souvztažnost parametrů zajišťovaných úkolů. Byly podány informace
o celorepublikovém přístupu. Zástupci se domluvili na způsobu předávání důležitých
informací.
V době od výše uvedeného dne postupně přicházela od tzv. ÚKŠ, respektive vlády ČR a resortů
(zejména Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR) opatření i směrem k obcím.
V čase ode dne 16. března 2020, a to pravidelně 2x denně, vždy v 8:00 hod. a dále v 13:00 hod.,
zasedá KŠ města Sedlčany. Pracovní jednání se konají bez dvou stálých zástupců. KŠ je
rozšířen o vedoucího týmu dobrovolníků a vedoucího Správy budov a zařízení města Sedlčany,
organizační složky, pana Daniela Hambergera, který mimo jiné koordinuje některé činnosti
dalších spolupracujících týmů. Na jednání KŠ byla přijata paní ředitelka MŠ; provoz zúžen
do objektu Centrálního pracoviště MŠ, ulice Šafaříkova; zde školku navštěvuje cca 14 – 16 dětí.
Ředitelka vydala opatření, které omezuje návštěvnost pouze na děti rodičů, kteří pracují
a nejsou doma s jiným dítětem.
Centrální pracoviště MŠ bylo zahrnuto rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje
pro zajišťování péče pro děti ve věku 3 – 10 let; později rozhodnutí rozšířeno o děti pracovníků
veřejné správy a samosprávy, a to z důvodu zajištění těchto funkcí státu a pracovníků v první
linii.
Několikrát byla na KŠ přijata paní Mgr. Věra Skálová, vedoucí OSV, která s KŠ úzce
spolupracuje, koordinuje činnosti Pečovatelské služby Sedlčany, týmu pro sběr informací
z prostředí seniorů 70+, jinak potřebných a další.
Před vlastním jednáním KŠ je panem starostou přijímán report ze strany Městské policie
Sedlčany.
Výstupy z činnosti KŠ jsou pro média k dispozici na www stránkách města. Zveřejněna byla
taktéž souhrnná zpráva; zveřejňovány jsou i jednotlivé zprávy, jak uvedeno výše.
Zásobování ochranným materiálem probíhá kontinuálně. Pan starosta podrobněji promluvil
v číslech (prostředky a jejich dodávky; další).
Blíže byl popsán tok prostředků směrem od MV ČR pro potřeby zajištění úkolů obcí a jejich
organizačních složek (péče o seniory v objektech obcí), jako i tok prostředků od Ministerstva

zdravotnictví ČR dále přes krajská zřízení do oblastních nemocnic (určeno pro zdravotnický
personál; pro lékaře ze Sedlčan se jedná o výdejní místo v Příbrami).
Pan starosta promluvil o spolupráci s panem Ing. Pavlem Švagrem, CSc., členem ÚKŠ ČR
a předsedou Správy státních hmotných rezerv (zajištění materiálu).
Další prostředky město obdrželo darem od ředitele společnosti Primagra.
Pečovatelská služba Sedlčany, Městská policie Sedlčany, zásahová jednotka SDH III jsou
zajištěny osobními ochrannými prostředky a prostředky dezinfekce; Městský úřad Sedlčany je
zajištěn prostředky dezinfekce; osobní ochranné pomůcky zajištěny svépomocí (individuálně).
Pro občany města je vše poskytováno zdarma.
Zatím stále nemáme zprávy o distribuci individuálních ochranných prostředků z centra
pro město (občany) a jeho potřeby.
Městský úřad Sedlčany respektuje nařízení vlády vydaná v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem. Návštěvy jsou realizovány po předchozím kontaktu; informace jsou předávány rovněž
prostřednictvím Facebooku města Sedlčany a dále jsou zveřejňovány na www stránkách města
v příslušné sekci (hlavní záložka na vstupní straně), jako i SMS zprávami.
RM byla ve stručnosti seznámena se zajištěním chodu a výkonů státní správy a samosprávy
Městského úřadu Sedlčany, činnosti Správy budov a zařízení města Sedlčany a Pečovatelské
služby Sedlčany.
Oblasti:
▪ Hygiena pracovního prostředí
▫ instalace vybavenosti WC dávkovači; antibakteriální prostředky;
▫ nařízení o postupech úklidu po pracovní době, případně před jejím zahájením;
▫ instrukce k užívání prostředků hygieny;
▫ technické čištění, respektive čištění pomocí ÚV záření apod. zatím nevyužíváno ani
na exponovaných pracovištích;
▫ uzavření objektu odbavovací haly Autobusového nádraží.
▪ Organizace práce
▫ zatím probíhá v rámci struktury útvarů Úřadu, bez organizačních změn a zásahů
do pracovních náplní; některé organizační změny s dopadem do personálií připraveny,
hlavním důvodem není nouzový stav; změny smluvních podmínek;
▫ nouzový stav ukládá kontinuitu provozu bez zásadních úlev; zásahy do procesů
správního řízení….
▫ specifikace prostorů hovoren po objektech a podle výkonu (objekt Polikliniky;
recepce; čekárna; venkovní prostory); řízený režim vstupu občanů;
▫ TIC na základě opatření vlády, resp. KŠ uzavřeno i odloučené pracoviště;
▫ práce organizovány bez účasti na školení s výjezdem (zrušeny s náhradou i bez
náhrady; SC a administrativních pochůzek);
▫ služba pohotovostního režimu plněna a držena (OSV; OŽP); technická podpora
zajištěna; nápad událostí ano;
▫ zásahy do omezení dovolených zatím nečiněny;
▫ aplikace nařízení MV ČR o nepřerušení a udržitelnosti provozu je v naší praxi zde
funkční; rozhodnutí o tzv. úředních hodinách v rozsahu (max. 6 hod. Po, St) provedeno;
dopad do rozpočtu – sankce a jejich uplatnění;
▫ definování nezbytně nutných výkonů na odborech s přepážkami (dopad zrušení místní
příslušnosti; kopání do dveří apod.);
▫ terénní výkony postupně minimalizovány, nyní zrušeny; jako je ověřování listin apod.
v terénu zrušeno;
▫ zajištění dostupnosti vozového parku pro potřeby KŠ zabezpečeno;

▫ zajištění další smysluplné práce kontinuálně probíhá (EZOP – sjednocení
dokumentace, příprava režimů skartace odeslání spisů do spisovny; elektronická
školení; plnění zadání úkolů z KŠ; zajištění materiálů pro projekty; další);
▫ údržba psychiky person složitější, individuální nastavení očistných procesů selhává;
kolabují i někteří vedoucí, jiní si jej nepřipouštějí a v něm setrvale pracují;
▫ nástroje individuální kontroly aplikovány (fyzické, elektronické, výkonů, podání
a jejich vyřízení);
▫ využití nástroje práce z domova, pokud je možná – home office (nabídky učiněny;
technická podpora zajištěna a postupně rozšiřována); zde bude patrně nutný zásah
ve změně položek rozpočtu ICT; dokladové a právní zajištění probíhá postupně dle
nápadu případů je řízeno postupně a individuálně.
▪ Personální zajištění
▫ definování skupiny ohrožených (těhotné; onkologičtí pacienti; hypertenze; astmatici;
v přípravě na zásadní operační zákroky apod.);
▫ stav personálií bez komentáře, interní záležitostí;
▫ využívání OŠ ano 9 – 13 osob z 27 potenciálních;
▫ pracovní neschopnost 2 zaměstnanci;
▫ informace o organizaci práce a využívání práce z domova.
▪ Informovanost zaměstnanců
▫ elektronické komunikační prostředky; přenos informací přes vedoucí útvarů, realizace
osobních návštěv.
▪ Informovanost veřejnosti plněna pomocí nástrojů komunikace; informace od ST zveřejňovány
v kontinuitě nápadů.
RM byla seznámena se systémy zásobování. Následují zásady jednoho z nich (bezkontaktního).
Systém zásobování
Komu je služba určena
• Občanům, kteří si nemají možnost zajistit nákup jiným způsobem (rodina, soused apod.)
a jsou v karanténě nařízené lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí, dále pro osoby
v domácím ošetření nebo seniory nad 70 let.
Jaké nákupy:
• Potraviny – základní (sortiment);
• Hygienické potřeby (pleny, toaletní papír, vložky apod.);
• Drogerie – základní (bez určení značky či výrobce);
• Léky – výhradně e-recept (léky nezbytné k zajištění zdraví (na diabetes, antibiotika,
vysoký krevní tlak apod.).
Způsob objednání
• Nákupy lze objednat výhradně telefonicky, od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin,
u paní Mileny Štěpánové, DiS. tel.: 734 259 382, nebo u paní Jany Slancové tel.: 739
834 751. Případně využijte emailovou adresu pomoc@mesto-sedlcany.cz, kterou lze
využít kdykoli;
• Objednávky budou rozváženy dle dohody, ve většině případů, dle možností, následující
den.
Objednávka musí obsahovat:
• Jméno a příjmení objednavatele, kontaktní telefon, místo (adresa) doručení, požadované
zboží a den dodání, doba nařízené karantény (pracovní neschopnosti), případně email
k zaslání průběžného vyúčtování;
• Telefonát bude vždy zaznamenán a ověřen!

Způsob dodání
• Nákupy budou rozváženy dobrovolníky, vždy bez kontaktu s občanem. Budou dodány
v jednorázových, označených taškách (znak obce + kontakt a jméno objednavatele)
za dvířka, nebo před vchodové dveře. Občan bude o probíhajícím rozvozu telefonicky
informován. Doručení, respektive převzetí nákupu občan potvrdí formou SMS, nebo
telefonicky;
• Nesmí dojít k osobnímu kontaktu s rozvážející osobou.
Úhrada
• Nákup bude hrazen z rozpočtu obce a po skončení konkrétní karantény (pracovní
neschopnosti) bude částka za nákup(y) uhrazena žadatelem (objednavatelem) zpět obci;
• K nákupu budou vystaveny dvě účtenky, z nichž jednu obdrží objednavatel (žadatel),
druhá bude součástí vyúčtování na úřadu. Vyúčtování bude za určené (předem
domluvené) období rozesláno elektronicky, ve výjimečných případech vloženo
do schránky. Platba proběhne převodem na účet města číslo 521722359, kód banky
0800, nebo 700322684, kód banky 0600, výjimečně v hotovosti (senioři).
Kdy požádat o pomoc:
• v okamžiku nařízení karantény lékařem, nebo Krajskou hygienickou stanicí.
Pro pomoc potřebným byly připraveny i další produkty, které občané mohou využívat (venčení
domácích „mazlíčků“).
Osoby v domácím ošetření, nebo senioři nad 70 let mohou požádat o pomoc ihned (neprodleně)
na základě svého rozhodnutí dodržovat nařízené opatření.
Diskuse:
▪ pan Ing. Martin Havel se dotázal, zda jsou známy počty nakažených v regionu;
z rozhodnutí KHS (hygieny) jsou informace podávány pouze do úrovně okresů; poslední číslo
14 nakažených; po dalších intervencích přišel e-mail o rozhodnutí, že v případě zjištění nákazy
u občana obce, resp. na jejím území, bude starosta informován (úroveň obcí), ovšem jen tehdy,
když výskyt je; zatím pan starosta neobdržel žádnou zprávu; ověřený nakažený pacient není;
▪ pan MUDr. Karel Marek, sdělil některé údaje o blízkých lokalitách (Dobříš, Nový Knín;
Příbram), jedná se o určité pojetí a výklad prevence proti panice mezi lidmi a dalších projevů
nekontrolovatelného chování vůči nakaženým a jejich blízkým či jejich majetku;
▪ pan MUDr. Karel Marek pochválil činnost Městského úřadu Sedlčany;
Benešov dne 16. března Úřad uzavřel; následovala Vlašim; paralyzovány a neposkytují činnost
ani v úřední hodiny. Dále sdělil, že je v kontaktu s paní Mgr. Věrou Skálovou, vedoucí Odboru
sociálních věcí; zatím nejsou zaznamenány zvýšené jevy k činnosti; rozumné chování;
▪ pan MUDr. Karel Marek konstatoval, že zásobování zdravotníků kolabuje; absentuje; z tohoto
důvodu sepsal krátké vyjádření, které bylo předáno k Zápisu jednání RM; ze strany krajského
zřízení došlo k naprostému narušení distribuce ochranných pomůcek; dne 20. března 2020 došlo
za účasti Ministerstva zdravotnictví ČR a zástupců Krajů k sestavení tzv. závazného
rozdělovníku ochranného materiálu pro všechny segmenty ve zdravotnictví; Kraje byly
pověřeny úkolem zajištění distribuce podle tohoto rozdělovníku, který byl závazný
pro vyhlášený nouzový stav.
Středočeský kraj se jím neřídil a způsobil výpadek ambulantním lékařům; hejtmanka rozhodla
podle sebe, politicky. Nepřijatelné.
Do dnešního dne (25. března 2020) ambulantní lékaři neobdrželi ani jednu pomůcku.
Pan MUDr. Karel Marek opakovaně sdělil, že k neuspokojivé situaci zajištění kontinuity
lékařských služeb, zejména provozovatelů ambulancí, praktických lékařů, lékařů pro děti

a dorost, zubních lékařů a pracovníků hygienických stanic, došlo nerespektováním sestaveného
rozdělovníku.
Opakovaně bylo sděleno, že podle výsledků jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR
a zástupci Krajů ČR ze dne 20. března 2020, byl vytvořen závazný rozdělovník ochranných
pomůcek pro jednotlivé zdravotnické segmenty.
Úkolem krajského zřízení bylo zajištění distribuce ochranných pomůcek podle rozdělovníku.
Středočeský kraj se tímto nařízením neřídil a způsobil tím výpadek v zásobování a dodávkách
ochranných pomůcek pro ambulantní sféru.
Skupina lékařů hodlá vyzvat hejtmanku Středočeského kraje k odstoupení, případně vyzvat
Zastupitelstvo Středočeského kraje k jejímu odvolání, a to s ohledem na:
1. Zneužití pravomoci veřejného činitele.
2. Bezprecedentní překročení kompetencí hejtmana Kraje.
3. Ohrožení ochrany veřejného zdraví.
4. Svévolné jednání s majetkem státu.
Dále diskuse pokračovala nad výše uvedeným a souborem dostupných informací
z věrohodných zdrojů.
K situaci se podrobněji vyjádřili někteří přítomní radní.
Soubor přijatých usnesení:
„Rada města Sedlčany vzala na vědomí zprávu o stavu prostředí a činnosti Krizového štábu
města Sedlčany, který se pravidelně schází, nyní 2x za den od 16. března 2020.“
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 37-650/2018-2022.
„Rada města Sedlčany souhlasí s připraveným bezkontaktním systémem zásobování potřebné
skupiny občanů ve městě Sedlčany s využitím návratné dotace z rozpočtu města Sedlčany 2020
pro podporu systému a urychlení procesu distribuce potravin, léčiv a dezinfekčních prostředků.
Cena jednoho nákupu bude v hodnotě do 500,- Kč.“
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 37-651/2018-2022.
„Rada města Sedlčany schvaluje, aby služba nákupu, potravin, léčiv a dezinfekčních
prostředků, bez ohledu zda je prováděna jako smluvní nebo bezesmluvní, a která je realizována
pro potřebnou a nejvíce ohroženou skupinu občanů, byla prováděna bezúplatně na vrub města
Sedlčany, a to po celou dobu trvání nouzového stavu. Úhrada bude žádána pouze v částce
hodnoty nákupu.
Cena jednoho nákupu bude v hodnotě do 500,- Kč.“
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 37-652/2018-2022.
„Rada města Sedlčany vyjadřuje poděkování všem občanům, kteří nabídli pomoc jako
dobrovolníci ve veřejných službách organizovaných městem Sedlčany, případně dalšími
subjekty ve městě a regionu působícími.“
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 37-653/2018-2022.

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace ohledně nerespektování závazného
rozdělovníku ochranných pomůcek vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR pro jednotlivé
zdravotnické segmenty, ze strany krajského zřízení, čímž Středočeský kraj způsobil výpadek
v zásobování a dodávkách ochranných pomůcek pro ambulantní sféru lékařů a jednající
odpovědná osoba se tak mohla svým bezprecedentním překročením kompetencí a svévolným
jednáním dopustit neoprávněného nakládání s majetkem státu, zneužití pravomoci veřejného
činitele a zásadního ohrožení ochrany veřejného zdraví.“
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 37-654/2018-2022.
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Ukončení platnosti Smlouvy o užívání veřejného prostranství
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 jednatele společnosti Elektromontážní a revizní firma
BSR, spol. s. r. o., se sídlem Chramosty č. p. 45, Dublovice, 264 01 Sedlčany, o ukončení
platnosti Smlouvy o užívání veřejného prostranství, kterou s městem Sedlčany uzavřel dne 21.
července 2015. Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala schválit, aby výše uvedená
smlouva, týkající se pronájmu části pozemku parc. č. 1084/22 v k. ú. a obci Sedlčany (veřejné
prostranství – chodník v ulici Na Severním sídlišti), byla ukončena dohodou ke dni 1. dubna
2020. Zároveň RM zvažovala Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, uložit, aby
s Elektromontážní a revizní firmou BSR, spol. s. r. o., byla uzavřena Dohoda o ukončení
užívání veřejného prostranství, která bude tímto Odborem zajištěna v součinnosti s PZ města
Sedlčany.
Diskuse:
▪ k lokaci.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje, aby Smlouva o užívání veřejného prostranství, týkající se
pronájmu části pozemku parc. č. 1084/22 v k. ú. a obci Sedlčany (veřejné prostranství – chodník
v ulici Na Severním sídlišti), která byla uzavřena s firmou Elektromontážní a revizní firma
BSR, spol. s r. o., se sídlem Chramosty č. p. 45, Dublovice, 264 01 Sedlčany, byla ukončena
dohodou ke dni 1. dubna 2020. Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu
Sedlčany, Odboru majetku, aby s Elektromontážní a revizní firmou BSR, spol. s. r. o., byla
uzavřena Dohoda o ukončení užívání veřejného prostranství.“
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 37-655/2018-2022.

3.1.2 Stanovení úlev úhrady nájemného (k vyhlášenému stavu nouze)
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 schválit, aby v návaznosti na opatření, která přijala vláda ČR
v rámci šířící se epidemie koronaviru, bylo nájemcům, kteří na základě uzavřených smluvních
vztahů provozují v nebytových prostorách města Sedlčany služby, které po vyhlášení
nouzového stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny a provozovny), bylo prominuto
nájemné za II. čtvrtletí 2020. Obdobně bude postupováno i v případě užívání veřejných
prostranství u uzavřených provozoven.
RM dále zvažovala vydat doporučení ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
Sedlčany postupovat ve výše popsaných případech smluvního užívání na zajištění jim
svěřeného majetku obdobným způsobem.
Je žádoucí respektovat představy MV ČR ve vztahu k užívání majetku obcí, které dlouhodoběji
v tomto ohledu neúměrně zasahuje do samosprávy.
Diskuse:
▪ nad výčtem případů (příloha k usnesení).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje, aby v návaznosti na opatření, která přijala vláda ČR v rámci
šířící se epidemie koronaviru, bylo nájemcům, kteří na základě uzavřených smluvních vztahů
s městem Sedlčany provozují v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby,
které v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny
a provozovny), bylo prominuto nájemné za II. čtvrtletí roku 2020, a to postupem a způsobem,
který umožňuje zákon o obecním zřízení. Obdobně bude postupováno i v případě užívání
veřejných prostranství u uzavřených provozoven.
Rada města Sedlčany dále doporučuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
Sedlčany postupovat obdobným způsobem, a to v případech smluvního užívání na zajištění jim
svěřeného majetku města Sedlčany.“
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 37-656/2018-2022.
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
Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena.
4. Různé
4.1 Zajištění nezbytných geodetických prací v rámci akce „PD přeložka Jateční ulice“
(kanalizační potrubí)
V rámci Přílohy č. 2 rozpočtu města je pro přípravu projektové dokumentace přeložky
vodovodu (okolo areálu Kovošrotu Sedlčany) schváleno 60,- tis. Kč. Pro provedení
geodetických prací byla oslovena společnost Hrdlička, spol. s r. o., která po prohlídce místa

předložila cenovou nabídku v hodnotě 10.500,- Kč (cena bez DPH) v rozsahu dle přiloženého
schématu (radní mají k dispozici). Geodetické zaměření je nutným podkladem pro zpracování
projektové dokumentace.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, zvažovala akceptovat
předloženou cenovou nabídku na geodetické práce v rámci akce pod názvem „PD přeložka
Jateční ulice“ a případně vydat rozhodnutí o objednání prací od firmy Hrdlička, spol. s r. o.;
IČO 18601227, za cenu 10.500,- Kč bez DPH, tj. 12.705,- Kč vč. DPH.
Diskuse:
▪ lokace vedení; problémy v cizím objektu; náprava; priorita.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou
cenovou nabídku na geodetické práce v rámci akce „PD přeložka Jateční ulice“ a rozhoduje
o objednání prací od firmy Hrdlička, spol. s r. o.; IČO 186 01 227, za cenu 10.500,- Kč bez
DPH, tj. 12.705,- Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava
Hölzela, starostu města, objednáním prací.“
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 37-657/2018-2022.
4.2 Zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci v lokalitě Na Červeném Hrádku;
studie odkanalizování
V rámci Přílohy č. 6 rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 je pro přípravu studie odkanalizování
lokality Na Červeném Hrádku schváleno 120.000,- Kč. Pro provedení geodetických prací byla
oslovena společnost Hrdlička, spol. s r. o., která po prohlídce místa předložila cenovou nabídku
v hodnotě 40.000,- Kč (cena bez DPH) v rozsahu dle přiloženého schématu. Geodetické
zaměření je nutným podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany, a to s respektem k ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, zvažovala zajištěnou nabídku
akceptovat (cenová nabídka na geodetické práce v rámci akce „Červený Hrádek studie
odkanalizování“) a vydat rozhodnutí o objednání prací od firmy Hrdlička, spol. s r. o., IČO
18601227 za cenu 40.000,- Kč bez DPH, tj. 48.400,- Kč vč. DPH.
Diskuse:
▪ dlouhodobější očekávání veřejnosti; řešení společného zařízení.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou
cenovou nabídku na geodetické práce v rámci akce „Červený Hrádek studie odkanalizování“
a rozhoduje o objednání prací od firmy Hrdlička, spol. s r. o.; IČO 18601227, za cenu
40.000,- Kč bez DPH, tj. 48.400,- Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje
pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, objednáním prací.“

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 37-658/2018-2022.
4.3 Projektová dokumentace objektu areálu Nemocnice Sedlčany č. p. 159 bezbariérové
úpravy
Dle zadání v roce 2019 a vyhodnocení variant provedení bezbariérových přístupů do budovy
zubní polikliniky a rehabilitace včetně umístění bezbariérových hygienických zázemí byl
projektantem vypracován variantní návrh studie, která je předkládána k posouzení. V předstihu
byla studie poskytnuta nájemníkům budovy, kteří dostali prostor vznést připomínky. Lékaři
z ordinací ve 2. NP upozornili na potřebu vyřešit úpravy ve stávající místnosti s rentgenem
a denní místností v souladu s hygienickými předpisy (upozornili na potřebu zachování rentgenu
na patře). Dále vyjádřili obavu z provádění stavebních prací uvnitř budovy a z omezení jejich
činnosti, která z tohoto bude vyplývat. Ostatní nájemníci nevznesli žádné připomínky.
Studie je předkládána k posouzení, zda a v jaké podobě dále pokračovat v přípravě
dokumentace pro stavební řízení. Obě navržené varianty jsou hodnotou rovnocenné, rozdíl je
především v umístění zázemí pro personál a pro návštěvníky (1. NP a 2. NP).
Činnost RM:
Rada města Sedlčany zvažovala předloženou studii bezbariérových úprav budovy č. p. 159 dále
upřesnit (doplňující informace žádoucí). Rada města Sedlčany dále zvažovala tento případ, a to
s ohledem na situaci, která si vyžaduje revizi všech investic (zajištění prostředků v nouzovém
stavu) i revizi jejich přípravy, odložit do doby dalšího koncepčnějšího rozhodnutí (revize všech
podobných akcí; přehodnocení potřebnosti).
Diskuse:
▪ nad úspornými opatřeními v tomto bloku přípravy projektů.
Závěr:
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Případ se odkládá
na neurčito (příprava celkové systémové revize rozpočtu v rámci opatření nouzového stavu).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.4 Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany; rekonstrukce prostor výdeje jídla
Rozpočtovým opatřením č. 1 byla do rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 zařazena akce
s názvem „ŠJ 2. ZŠ rekonstrukce prostor výdeje jídla“ s předpokládanou hodnotou bez DPH
2.100,- tis. Kč, tj. 2.500,- tis. Kč vč. DPH. Podle stanovené předpokládané hodnoty se jedná
o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Pro administraci řízení byl osloven administrátor
S. I. K., spol. s r. o; IČO 25108433, který předložil nabídku za 40.000,- Kč bez DPH,
tj. 48.400,- Kč vč. DPH.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou
cenovou nabídku na administraci zadávacího řízení pro akci pod názvem „ŠJ 2. ZŠ rekonstrukce
prostor výdeje jídla“ a rozhoduje tuto zatím neakceptovat a práce neobjednávat.

Diskuse:
▪ nad vhodností zatím akci pozastavit; nebudeme letos (2020) schopni realizovat, zatím
nebudeme uzavírat závazné smluvní ujednání;
▪ nad nedosažitelností plánovaných prostředků na straně příjmů rozpočtu;
▪ RM nebude dnes ve věci rozhodovat.
Závěr:
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Případ se odkládá
na neurčito (příprava celkové systémové revize rozpočtu v rámci opatření nouzového stavu).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.5 Odhlučnění chodeb objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany
Rozpočtovým opatřením č. 1 byla do rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 zařazena akce
„Odhlučnění chodeb 2. ZŠ“ s předpokládanou hodnotou bez DPH v částce 66.000,- Kč,
tj. 80.000,- Kč vč. DPH. K podání nabídky byla oslovena firma JM Montáže; IČO 74459732,
která nabídla práce vyhotovit za cenu:
▪ chodba za 64.409,- Kč bez DPH, tj. 77.935,- Kč vč. DPH,
▪ schodiště za 15.907,- Kč bez DPH, tj. 19.248,- Kč vč. DPH.
Celkem tedy bez zaokrouhlení za 97.182,40 Kč vč. DPH.
V případě pořízení podhledu na chodbu i schodiště bude potřeba rozpočtovým opatřením posílit
akci o 17.200,- Kč nebo využít dřívějšího rozhodnutí RM (primárně). Práce je firma schopna
realizovat v termínu odstávky provozu školy během vládou vyhlášeného výjimečného stavu.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, akceptovala předloženou
cenovou nabídku na akci pod názvem „Odhlučnění chodeb 2. ZŠ“.
Diskuse:
▪ nad doporučením;
▪ doplatek bude řešen z Fondu školy (naplněn přeplatkem energií; dříve v tomto smyslu
rozhodováno v RM).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou
cenovou nabídku na akci pod názvem „Odhlučnění chodeb 2. ZŠ“ a rozhoduje o objednání prací
od firmy JM Montáže; IČO 74459732, za cenu 80.316,- Kč bez DPH, tj. 97.182,40 Kč vč. DPH.
Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města,
objednáním prací.“
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 37-659/2018-2022.
4.6 Přihlášení projektu do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020;
Skatepark Sedlčany
Dle výzvy Rady Středočeského kraje a Zásad participativního rozpočtu Středočeského
kraje je po konzultaci se Správou sportovních zařízení města Sedlčany doporučeno
podat návrh projektu Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech. V rámci podskupiny

obcí nad 3000 obyvatel v ORP Sedlčany je vyčleněno 400.000,- Kč. Dle zásad rozpočtu
musí být akce veřejně prospěšná, zahájena do dvanácti měsíců od vyhlášení výsledků a
ukončena do třiceti měsíců od vyhlášení výsledků, projekt musí být proveden na
majetku kraje, obce, jimi zřizované právnické organizace, projekt musí mít souhlas
vlastníka s realizací a souhlas s převzetím díla po jeho dokončení včetně závazku
provozu po dobu tří let.
Stávající Skatepark Sedlčany je po zjištění špatného technického stavu uzavřen a částečně
rozebrán. Předmětem návrhu je pořízení nových prvků pro sportoviště, které lze libovolně
rozmístit na zpevněné ploše v rámci stávajícího objektu (Taverny), s možností v budoucnu
rozšiřovat nebo přesunout do nové lokality. Je navrhováno pořízení trvanlivých betonových
prvků, a to po konzultaci se zástupcem místních sportovců. Předpokládaná částka na pořízení
prvků činí 609.921,- Kč vč. DPH.
Diskuse:
▪ stručně nad obsahem projektu a nad podporou města; rozložení v čase; minulost projektu
a udržitelnost prvků.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložený návrh projektu do participativního rozpočtu
Středočeského kraje, a to pořízení prvků pro Skatepark Sedlčany. Rada města Sedlčany souhlasí
s realizací akce na pozemcích parc. č. 2672/1, parc. č. 2672/19, parc. č. 3062/31 a parc.
č. 3062/90 v k. ú. a obci Sedlčany. Rada města Sedlčany souhlasí se spolufinancováním nákladů
akce nad rámec přidělených prostředků tj. částku ve výši 240.000,- Kč. V případě úspěšnosti
projektu bude rozpočtovým opatřením ke schválenému rozpočtu města Sedlčany provedena
jeho úprava, případně bude tato částka rozpočtována městem Sedlčany na rok 2021. Rada města
Sedlčany souhlasí s převzetím pořízených prvků pro skatepark (díla) po jeho dokončení
a zavazuje se zajistit provoz pořízených prvků po dobu minimálně tří let od jejich pořízení
(dokončení díla).“
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 37-660/2018-2022.
4.7 1. základní škola Sedlčany; Rekonstrukce elektroinstalace
Rozpočtovým opatřením č. 1 byla do rozpočtu města Sedlčany zařazena akce „1. ZŠ
rekonstrukce elektroinstalace“ s předpokládanou hodnotou 415.000,- Kč. Na základě poptávky
byla již dříve doručena cenová nabídka firmy STRNAD elektro s. r. o.; IČO 28252772,
v hodnotě 342.946,34 Kč bez DPH, tj. 414.965,- Kč vč. DPH.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, akceptovala předloženou
cenovou nabídku na práce v rámci akce „1. ZŠ rekonstrukce elektroinstalace“ a zvažovala vydat
rozhodnutí o objednání prací od firmy STRNAD elektro s. r. o.; IČO 28252772, za cenu
342.946,34 Kč bez DPH, tj. 414.965,- Kč vč. DPH.
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města a referující k této problematice, doporučil práce
objednat.
Diskuse:
▪ nad doporučením odsouhlasit.

Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou
cenovou nabídku na práce v rámci akce s názvem „1. ZŠ rekonstrukce elektroinstalace“
a rozhoduje o objednání prací od firmy STRNAD elektro s. r. o.; IČO 28252772, za cenu
342.946,34 Kč bez DPH, tj. 414.965,- Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje
pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, objednáním prací.“
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 37-661/2018-2022.
4.8 Přihlášení projektu do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020;
Revitalizace minigolfu Sedlčany
RM byla seznámena s obsahem projektového záměru pod názvem Revitalizace minigolfu
Sedlčany.
Jedná se o rekonstrukci jednotlivých hracích prvků.
Pan starosta, referující k dané problematice, radním doporučil tento projekt schválit. Projekt by
měl být realizován ve stávající lokaci, na pozemku, jehož vlastníkem je město Sedlčany.
Diskuse:
▪ nad potřebností;
▪ další aspekty.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložený návrh projektu do participativního rozpočtu
Středočeského kraje s názvem „Revitalizace minigolfu Sedlčany“. Rada města Sedlčany
souhlasí s realizací akce na pozemku parc. č. 2970/1 v k. ú. a obci Sedlčany, který je
ve vlastnictví města Sedlčany. Rada města Sedlčany souhlasí s převzetím pořízeného díla
po jeho dokončení a zavazuje se zajistit provoz Minigolfu Sedlčany po dobu minimálně tří let
od jeho revitalizace (dokončení díla).“
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 37-662/2018-2022.
4.9 Použití Fondu investic příspěvkové organizace na pořízení DHM; Žádost Sportovních
areálů Sedlčany
RM byla seznámena s obsahem doručené Žádosti o souhlas s použitím Fondu investic, který
tvoří příspěvková organizace na pořízení DHM.
O vyslovení souhlasu RM požádal jednající ředitel Sportovních areálů Sedlčany, pan Pavel
Bednář.
Předmětem Žádosti je pořízení potřebného majetku, tj. dvou předváděcích zahradních traktorů
Starjet UJ 102-24 P6 PRO v nabídkové ceně 300.000,- Kč. K nákupu by měly být využity
prostředky Fondu investic.
Stav tohoto Fondu je ke dni 1. ledna 2020 definován částkou 319.950,- Kč. Použití finančních
prostředků Fondu je plánováno již ve schváleném rozpočtu příspěvkové organizace.
Stávající dva zahradní traktory zn. Karsit jsou již za svojí životností, nespolehlivé a jejich
opravy by vyžádaly značné finanční prostředky.
Diskuse:
▪ nad plánem obnovy majetku;

▪ soulad s potřebou nákupu a záměry.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany vydává souhlas s použitím Fondu investic příspěvkové organizace
Sportovní areály Sedlčany, za účelem nákupu dvou předváděcích zahradních traktorů Starjet
UJ 102-24 P6 PRO v nabídkové ceně 300.000,- Kč, a to v souladu s plněním úkolů příspěvkové
organizace.“
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 37-663/2018-2022.
4.10 Informace k investičnímu záměru a jeho prezentaci k projednání před Radou města
Sedlčany (Datové sítě, pokládka optického kabelu)
Pan starosta s ohledem na očekávání naplnění závěrů z předchozího jednání RM, na základě
kterého byli členové RM seznámeni s projektovým záměrem zasíťování centra městské
zástavby Sedlčany (vybraných lokalit) podzemními rozvody datových sítí, sdělil, že pracovní
setkání členů RM a zástupců investora není v době vyhlášeného nouzového stavu (pandemie
koronaviru) možné realizovat. Zástupci investora, kteří mají připravenu prezentaci k záměru,
se kterou vystoupí před RM, jsou z účasti omluveni.
Záměr bude prezentován po uvolnění stávajících karanténních opatření.
Zájem o tento projekt město deklarovalo již dříve.
V současné době je projekt zpracováván, projektant pracuje na podrobnostech záměru, se
kterými budou zástupci města seznámeni následně. Představena bude vyšší kvalita (očekávání
RM).
Diskuse:
▪ bez příspěvku.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Pracovní jednání
odloženo.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.11 Výsledky z nařízeného jednání soudu; případ 62Af 104/2018-159
Pan starosta RM seznámil s výsledky nařízeného jednání, které město obdrželo.
Žalobce: Chládek & Tintěra, a. s.
Žalovaný: ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Jednání před soudem, které nařídil předseda senátu (Krajský soud v Brně, Rooseveltova
č. p. 16), se uskutečnilo dne 12. března 2020 v čase od 11:00 hod.
V případě města se jednalo o aplikaci ustanovení § 49 odst. 1 věta druhá s. ř. s.
Město Sedlčany při jednání zastupoval smluvní partner, Advokátní kancelář Svoboda, Nádražní
2495/20, 301 00 Plzeň.
Závěrem rozhodnutí soudu je to, že žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Náklady na řízení
nejsou přiznány.
Diskuse:
▪ nad podstatou – závěrem;

▪ seznámení členů RM s názorem a posouzením našeho PZ, který sdělil, že odůvodnění soudu
uvedené v rozhodnutí je vyprecizováno do nejmenších podrobností; pokud by žalobce šel
do kasační stížnosti, nemůže patrně uspět;
▪ bez dalšího příspěvku.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.12 Informace k zajištění svatebních obřadů
Pan starosta RM seznámil s upraveným scénářem oddávacích aktů a zájmem svatebčanů.
Vše se bude odvíjet od zachování důstojnosti aktu a očekávání těch, kteří chtějí vstoupit
do svazku manželského.
Lze počítat s tím, že někteří budou přesouvat termíny na dobu pozdější, a to i s ohledem
na kapacitu regionu (rozumí se zařízení, kde se konají svatební hostiny), jako je např. objekt
Hulín a další.
Podle toho bude muset RM projednat návrh na změnu stávajícího Kalendáře oddacích dnů
a zajistit, aby byli k dispozici oddávající, což bude rozhodující.
Pan starosta na půdorysu stávajících informací z prostředí Odboru vnitřních věcí v tuto chvíli
nedoporučuje činit jakékoli předčasné závěry, které by bylo nutné měnit s ohledem na nouzový
stav.
Diskuse:
▪ bez příspěvku.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.13 Informace z prostředí spolupráce s HZS Středočeského kraje
Pan starosta informoval o zásilce návrhu smluvního ujednání ze strany pana plk. Ing. Tomáše
Horváta, Ph.D., ředitele územního odboru Příbram, rady HZS Středočeského kraje, který nechal
došlý návrh smluvního ujednání vyhotovit. Tento je předkládán k další revizi na město
Sedlčany (smluvní partner; poskytovatel dotace).
Očekáváno je její schválení (Darovací smlouva; respektive schválení daru) na veřejném
zasedání ZM, jako tomu bylo v předchozích dvou letech.
Návrh bude postoupen k revizi PZ města Sedlčany.
Předmětem Smlouvy je nákup tzv. chemického kontejneru; celková předpokládaná pořizovací
cena je 2,5 mil. Kč. Tato bude pokryta z darů obcí okresu Příbram a současně ze státního
rozpočtu, jako „sdružené financování projektu“ za účelem nákupu věci.
Diskuse:
▪ bez věcného diskusního příspěvku.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

4.14 Návrh na změnu smluvních podmínek; Smlouva o poskytnutí úvěru
Pan starosta podal informace, které obdržel ze strany poskytovatele finančních prostředků
(pro tento případ se rozumí úvěru) na dřívější dofinancování akce „Přivaděč pitné vody
Benešov – Sedlčany“.
S ohledem na nové podmínky, které v současné době panují na trhu s půjčkami a vzhledem
k situaci ve společnosti s dopadem na úvěrovou politiku, je patrná změna prostředí
u bankovního poskytovatele úvěru a je důvodné zvažovat změnu smluvních podmínek,
týkajících se úroků.
Zástupce poskytovatele úvěru v rámci péče o klienta realizoval pracovní setkání s panem Ing.
Miroslavem Hölzelem, starostou města Sedlčany.
Pan starosta sdělil, že ze strany banky bude připraven rozbor nabídky na „přeúvěrování“, čili
porovnání výhodnosti stávajícího úročení a aktuálně nabízeného a další potřebná vstupní data
rozhodná pro projednání (splátky úroků,…). Kompetence ZM.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.15 Informace o jednání Komise státní památkové péče
RM obdržela informace ze Zápisu o jednání tohoto orgánu města Sedlčany (č. j.:
ŠKPP/5607/2020) ze dne 9. března 2020.
Komise obdržela z Ministerstva kultury ČR rozhodnutí o výši finanční kvóty podpory
stanovené pro ORP Sedlčany pro rok 2020 z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, která činí 664.000,- Kč.
Celkový požadavek na poskytnutí příspěvku dosáhl výše 1.144.000,- Kč.
Bylo vyhlášeno 1. kolo dotačního programu a stanoven termín pro podání žádostí o zařazení
do programu a poskytnutí příspěvku – na adresu Městského úřadu Sedlčany (ORP).
Návrh Komise na rozdělení příspěvků:
▫ Socha sv. Jana Nepomuckého; akce – Rekonstrukce s doplněním chybějící části sochy;
příspěvek (návrh) 130,- tis. Kč;
▫ Zámek Kosova Hora; akce – Obnova další části dvorní fasády; příspěvek (návrh) 180,- tis. Kč;
▫ Kostel sv. Martina; akce – Obnova stávajícího oplocení; příspěvek (návrh) 180,- tis. Kč;
▫ Kostel sv. Petra a Pavla; akce – Nátěr šindelové krytiny věže; 74,- tis. Kč;
▫ Kostel sv. Jana Nepomuckého; akce – Oprava venkovní omítky – dokončení; 100,- tis. Kč;
Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušné dokumentaci v působnosti subjektu.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

4.16 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání šesté 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 1 ks
Žádosti (případu potřebnosti) na rok 2020, kterému by mohl být potenciálně poskytnut
„příspěvek“ (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 Žádost v terénu. Akceptovala doporučení Odboru
sociálních věcí Žádosti vyhovět. Žadateli je doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar v max.
výši 800,- Kč.
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 byla předložena následující Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci
opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 1 ks konkrétního
dokumentu – Žádost předkládána dnes 25. března 2020 k rozhodnutí RM):
- č. j.: SOC/4979/2020.
Výše uvedená Žádost (případ) byl řádně prošetřen Odborem sociálních věcí. Rada města
Sedlčany tuto předloženou Žádosti uznala důvodnou, 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 1 x 800,- Kč = 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;
▪ dne 25. března 2020 se jedná o 1 případ x 800,- Kč = 800,- Kč.
Celkem doposud na darech – v 82 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno
65.600,- Kč.
Diskuse:
▪ bez diskuse.
Usnesení:
„Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném
na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: SOC/4979/2020, 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. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací
smlouvy.“
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 37-664/2018-2022.
4.17 Informace k organizaci práce a činnosti RM v době vyhlášeného nouzového stavu
Pan starosta zmínil, že případné další jednání RM, a to bez ohledu na dříve schválený Program
na 1. pololetí letošního roku (Harmonogram činnosti), by RM zasedala nejdříve dne 8. dubna
2020, jestliže to bude možné a nouzový stav umožňovat. V případě potřeby rozhodnutí, které
nesnese odkladu, bychom mohli aplikovat i jinou krajní formu jednání RM, kterou panu
starostovi zmínil i pan Ing. Josef Soukup, a to za předpokladu splnění dalších požadavků a
nároků na toto jednání.
Pan starosta sdělil, že zasedání RM určitě svolá na den 22. dubna 2020 (středa).
Jestliže budou členové RM potřebovat ke své činnosti cokoli vyřídit, lze s Městským úřadem
Sedlčany a panem starostou taktéž, komunikovat elektronicky nebo s využitím telefonního
spojení.
Pan starosta dále sdělil přípravu dokumentu, který se týká další práce s rozpočtem města na rok
2020, neboť propad finančních prostředků bude jednoznačný a investice budeme muset
z důvodu vis maior omezit.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

5. Diskuse
▫ bez věcného příspěvku.
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor):

▫ Omezení návštěv přizvaných hostů na jednání RM; možnosti videokonference a další formy
komunikace; k projednání je třeba připravit další témata (nezbytné učinit návrh na „stop stav
investic“; propočty na zvládnutí běžného provozu).
▫ 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 neměl žádné další samostatné příspěvky
na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán.
Pan starosta, a to z pozice předsedajícího třicátému sedmému zasedání Rady města Sedlčany
(RM č. 37/2018-2022), 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 bude podle předchozího vyjádření pana starosty svoláno nejpozději
na den 22. dubna 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 17:38 hod.
Přílohy k Zápisu:
1. Prezenční listina (1 list)
2. Výčet případů (příloha k usnesení na úlevy z platby nájemného)
Některé použité zkratky v textu Zápisu:
EZOP – prostředek elektronického zpracování a evidence dokumentů
ICT – prostředky podpory úředních výkonů (zejména prostředky
počítačového vybavení a další technické zajištění)
IZS – Integrovaný záchranný systém ČR
KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
KŠ – Krizový štáb města Sedlčany
MŠ – Mateřská škola Sedlčany
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
NP – nadzemní podlaží
ORP – obec s rozšířenou působností
OSV – Odbor sociálních věcí
OŠ – ošetřování člena rodiny
OZV – obecně závazná vyhláška
PD – projektová dokumentace
PZ – právní zástupce
RM – Rada města Sedlčany
ÚKŠ – Ústřední krizový štáb ČR
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 31. března 2020

