Z á p i s RM č. 39/2018-2022
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 13. května 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 pět členů
RM, počet jednajících radních se v průběhu (záhy po zahájení) zasedání změnil na šest. 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): MUDr. Karel Marek.
▪ na část jednání (v průběhu): -.
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.
Neomluven: -.
Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Mgr. Zdeněk Šimeček.
Přizvaní hosté:
▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického.
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: 16:04 hod.
Jednání přerušeno: -.
Jednání opětovně zahájeno: -.
Jednání ukončeno: 19:15 hod.
Sdělení dalších skutečností:
Zasedání RM bylo realizováno v režimu mimořádných bezpečnostních a hygienických
opatření, a to s ohledem na pokračující vyhlášený nouzový stav vlivem pandemie.
Program jednání (schválení):
V pořadí třicáté deváté jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022
a zároveň osmé v roce 2020 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to
v čase 16:04 hod. v uvedené zasedací síni.
Pan starosta nejprve konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání
RM bylo přítomno pět členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání se omlouval
pan Ing. Jiří Burian (přítomen na zasedání Senátu Parlamentu ČR); na úvod jednání se omlouval
pan MUDr. Karel Marek.
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. Tento program v hlavních bodech byl odsouhlasen již na minulém jednání RM.
Na tomto místě předsedající sdělil, že na nejbližším zasedání RM bude do hlavního bodu
Programu jednání RM zařazena problematika s názvem „Činnost Městské teplárenské
Sedlčany, s. r. o.“ a „Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.“. Předpokládá se,
že Zprávy budou členům RM předány před zahájením jednání.
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, respektive 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. Do tohoto harmonogramu nepříznivě zasáhlo vyhlášení
nouzového stavu.
Pan starosta sdělil, že hlavním tematickým celkem dnešního jednání RM je problematika
svolání „10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 –
2022“ (níže v příslušném programovém celku uvedeno s průběhem projednání).
„Mimořádným“ bodem dnešního programu RM je podání tzv. „Informace k vyhlášenému
nouzovému stavu v ČR; Třetí zpráva o činnosti Krizového štábu města Sedlčany“
(problematika zařazena v bloku „Různé“).
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. 39/2018-2022
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 22. dubna 2020
2. Hlavní program jednání RM

2.1 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022;
stanovení termínu veřejného zasedání
2.2 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022;
návrh programu veřejného zasedání
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Návrh prodeje části původního pozemku parc. č. 2194/2 v k. ú. a obci
Sedlčany (lokalita Na Skalách; parc. č. 2194/5)
3.1.2 Návrh prodeje části pozemku parc. č. 176/11 v k. ú. a obci Sedlčany
(lokalita přiléhající k ploše autobusového nádraží; nyní parc. č. 176/13
3.1.3 Návrh směny pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem (fyzická osoba);
řešená lokalita Sedlčany, Pod Cihelným vrchem
3.1.4 Pojmenování veřejných prostranství v městské zástavbě Sedlčany
3.1.5 Smluvní zajištění majetkoprávních vztahů; Smlouva o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-6008451/1 Solopysky (B1364) zasmyčkování
z PB 4163 do R1
3.1.6 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody
Benešov – Sedlčany
3.1.7 Zajištění užívání nebytových prostor v objektu Sedlčany, Komenského
náměstí č. p. 876; Smlouva o výpůjčce nebytových prostor; Městské muzeum
Sedlčany
3.1.8 Zajištění dočasných změn sjednaných smluvních podmínek; dopad
epidemie viru covid – 19 do majetkoprávních vztahů
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 Informace k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR; Třetí Zpráva o činnosti Krizového
štábu města Sedlčany
4.2 Program prevence města Sedlčany pro rok 2020 sociálně patologických jevů dětí
a mládeže
4.3 Inspekční zpráva č. j.: ČŠIS-328/20-S; Protokol o kontrole č. j.: ČŠIS-329/20-S;
kontrolovaný subjekt 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01
Sedlčany
4.4 Informace Základní umělecké školy Sedlčany o přijatých opatřeních a podmínkách
výuky a provozu školy v době rozvolňování přijatých opatření proti pandemii
4.5 Vyúčtování spotřeby energií za rok 2019; případ 2. základní školy – školy Propojení
Sedlčany
4.6 Žádost o poskytnutí podpory na Domovní čistírnu odpadních vod č. j.: ŽP/8420/2020
4.7 Žádost o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/9802/2020); případ Smlouvy
o poskytnutí podpory ev. č.: ŽP/2719/2020
4.8 Informace o přípravě realizace daru automobilu CAS městu Sedlčany (zásahová
jednotka SDH Sedlčany II)

4.9 Žádost města Bystřice o podmínkách připojení vodovodní soustavy Božkovice
a Nesvačily na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany
4.10 Podpora středoškolské republikové soutěže studentů historie
4.11 Informace o Žádosti o vydání potvrzení k provozu Mateřské školy Sedlčany v době
pandemie
5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)
Bez dalšího samostatného diskusního příspěvku.
Další případné informace členů RM (soubor)
(Bez záznamu do programu; příspěvky k obohacení jednání RM v počtu čtyřech
zaznamenaných.)
Poznámka: V čase 16:08 hod. se na jednání RM dostavil pan MUDr. Karel Marek. Od tohoto
okamžiku po celou následnou dobu jednání RM bylo přítomno šest členů RM.
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 22. dubna 2020
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.
RM 38-665/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 38-666/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 38-667/2018-2022
Úkoly související v plnění.
RM 38-668/2018-2022
Bez dalších úkolů mimo běžnou činnost KŠ.
RM 38-669/2018-2022
Úkoly v plnění.
RM 38-670/2018-2022
Úkoly související v plnění.
RM 38-671/2018-2022
Úkoly v plnění.
RM 38-672/2018-2022
Úkoly v plnění.
RM 38-673/2018-2022
Úkol ve smyslu obsahu usnesení splněn (dnes bude projednáno).
RM 38-674/2018-2022
Úkol v plnění.

RM 38-675/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 38-676/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 38-677/2018-2022
Úkol splněn.
RM 38-678/2018-2022
Úkol související splněn.
RM 38-679/2018-2022
Úkoly související v plnění.
RM 38-680/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 38-681/2018-2022
Úkol splněn.
RM 38-682/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady
města Sedlčany ze dne 22. dubna 2020 (RM č. 38/2018-2022) 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 39-683/2018-2022.
2. Hlavní program jednání RM
2.1 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022;
stanovení termínu veřejného zasedání
Pan starosta sdělil, že termín pro svolání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
pro volební období 2018 – 2022 navrhuje stanovit na pondělí dne 8. června 2020, a to
v obvyklém čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany by se
uskutečnilo na místě obvyklém, tedy ve Společenském sále KDJS Sedlčany, který je již
tradičním místem všech veřejných zasedání.
Diskuse:
▪ vyjádření souhlasu s dříve avizovaným jednáním RM;
▪ bez dalšího věcného příspěvku.
Usnesení:

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 8. června 2020 v čase
od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském
sále KDJS 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 39-684/2018-2022.
2.2 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022;
návrh programu veřejného zasedání
Pan starosta přednesl návrh Programu 10. veřejného zasedání ZM, který zní:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 9. března 2020 (volební
období 2018 – 2022)
Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení
2.2 Návrh usnesení
3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (předpoklad interval dní
10. března 2020 – 20. května 2020)
Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usnesení
3.2 Návrh usnesení
4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2019
Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2019 – Důvodová zpráva
4.2 Závěrečný účet 2019 – Výsledky hospodaření 2019, přehled příjmů
a výdajů včetně RO č. 1− XX/2019
4.3 Přílohy označené č. 1 − XX/2019
4.4 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření (část) za rok
2019
4.5 Návrh jednotlivých usnesení
5. Smlouva o úvěru
Přílohy: 5.1 Důvodová zpráva
5.2 Návrh Smlouvy
5.3 Návrh usnesení
Poznámka: Zvažován je další bod Programu, kterým by měl být „Návrh Rozpočtového opatření
č. 2/2020“. Tento není zatím předkládán (není připraven, pouze rámcově; pro správné
nastavení by byly nejvhodnější výsledky hospodaření v pololetí roku 2020 nebo ucelené
dřívější).
6. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2020; informace o výsledcích hlasování
občanů města Sedlčany a dalším postupu na realizaci projektů
Přílohy: 6.1 Informace o výsledcích hlasování občanů města Sedlčany
6.2 Grafické zobrazení výsledků hlasování
6.3 Realizace projektu(ů)
7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu veřejnoprávní
smlouvy

Přílohy:

7.1 Důvodová zpráva
7.2 Návrhy veřejnoprávních smluv města Sedlčany a Žádosti o dotace těchto
subjektů (předpoklad):
a) TJ Tatran Sedlčany, z. s.;
b) TJ Sokol Sedlčany;
c) SK Pegas Sedlčany, z. s.;
d) Alena Novotná, z. s.;
e) Rugby Club Sedlčany, z. s.
f) Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.
g) Karate-P-Klub, z. s., oddíl Sedlčany
h) Šachový klub Sedlčany
i) Ochrana fauny ČR, o. p. s.
7.3 Návrhy usnesení

8. Dar města Sedlčany Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na zakoupení
Chemického kontejneru
Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva
8.2 Darovací smlouva – návrh
8.3 Návrh usnesení
9. Návrh OZV města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby nočního klidu
Přílohy: 9.1 Důvodová zpráva a Žádosti o zkrácení doby nočního klidu
9.2 Návrh OZV č. 1/2020
9.3 Návrh usnesení
10. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
10.1 – 10.X.
Příloha:
10.1.1 Důvodová zpráva
10.1.2 Grafické podklady
10.1.3 Návrh usnesení
11. Pojmenování veřejných prostranství (lze zahrnout do bodů s majetkoprávní problematikou)
11.1 Název parku v Tyršově ulici; Park Václava Havla“ RM akceptuje předchozí
návrh JUDr. Filipa Růzhy na pojmenování tohoto nově upraveného veřejného
prostranství; důstojnost spatřuje v tomto návrhu; (OM vymezí na mapovém
podkladu hranice bez vlivu na změnu adres občanů s TP)
11.2 Název veřejného prostranství užívaného pro rozvoj pohybových aktivit
v Luční ulici; RM navrhuje toto prostranství pojmenovat „Sportovní areál Luční“
(OM vymezí na mapovém podkladu hranice bez vlivu na změnu adres občanů s TP)
12. Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2020
Příloha:
12.1 Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2020;
stanovení termínů zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
13. Diskuse
13.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany
13.2 Diskuse přítomných občanů
14. Závěrečné znění souboru výroků usnesení

15. Závěr
Poznámka:
Dotazy a připomínky občanů
(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu s Čl.
VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.)
Rada města Sedlčany za přítomnosti hosta dnešního jednání RM (paní Jitka Kadlecová, vedoucí
Odboru ekonomického), zvažovala vydat formou usnesení pověření pro pana Ing. Miroslava
Hölzela, starostu města Sedlčany, a to pro zajištění poptávkového řízení s oslovením
poskytovatelů bankovních služeb, u kterých má město Sedlčany otevřeny účty, tj. subjekt:
▪ Komerční banka, a. s.,
▪ Česká spořitelna, a. s.,
▪ MONETA Money Bank, a. s.,
a to za účelem výběru nejvýhodnější nabídky na poskytnutí úvěru (uzavření Smlouvy
o poskytnutí úvěru s případnou konsolidací stávajícího úvěru na financování Dopravního
terminálu Sedlčany) s předložením nabídek spolu s návrhy smluvních ujednání k výběru
nejvhodnějšího poskytovatele úvěru pro město Sedlčany do stanoveného termínu dne
27. května 2020 tak, aby mohlo být tento den (zasedání, resp. jednání RM) definováno
doporučující usnesení pro konečné rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany. V nabídkách
budou obsaženy parametry zadání definované Radou města Sedlčany, tj. nabídka úvěru ve výši
jistiny 25 mil. Kč; se splatností ve variantě 2 a 3 roky, vždy s řešením mimořádné splátky
v případě doplatku dotace ze strany IROP ve výši 11.249.841,26 Kč, znamenající snížení
měsíčních splátek po ponechání doby splatnosti, případně zakomponování možnosti zkrácení
doby splatnosti.
V rámci návrhu Programu veřejného zasedání ZM byly členům RM rozeslány informace
k vývoji příjmové části rozpočtu města; předložena byla predikce vývoje rozpočtu podle MF
ČR, která v podstatě avizuje propad na příjmech prostředků do rozpočtů měst, což v konečném
důsledku by mohlo znamenat propad o min. 19,- mil. Kč (pro města Sedlčany); další predikce
soukromé (odborné) společnosti vychází pro obecní rozpočty ještě skeptičtěji, a to avizovaným
propadem pro město Sedlčany ve výši 28,- mil. Kč.
K tomuto stavu je dále třeba reflektovat skutečnost, že městu Sedlčany byla pokrácena dotace
na akci „Přepravní terminál Sedlčany (autobusové nádraží)“, a to o částku ve výši
11.249.841,- Kč. Poskytovatel dotace IROP, respektive Centrála regionálního rozvoje, zatím
k podané námitce města Sedlčany mlčí. Není tedy známo, jak se s naší námitkou státní úředníci
a politici vyrovnali. Je zřejmé, že do doby splatnosti stávajícího úvěru na tuto akci (dne
30. června 2020) potřebné finanční prostředky, dříve očekávané, určitě nebudou na účtu města
Sedlčany k dispozici. K tomu je potřeba ještě uhradit rozpočtovaných 16,- mil. Kč podílu města
na této investiční akci.
Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, pro dnešní jednání RM připravila
stručnou zprávu o možnostech kofinancování úvěru.
V pondělí tento týden, dne 11. května 2020, proběhlo krátké a věcné jednání zástupců vedení
města Sedlčany s předsedou FV ZM, panem Ing. Františkem Hodysem.
Informace z Finančního ředitelství pro Prahu a Středočeský kraj jsou negativní; v květnu výnos
z daně ze mzdy pravděpodobně město Sedlčany neobdrží; podle sdělení uvedeného subjektu,
všechny vybrané prostředky jsou poskytovány OSSZ na výplatu ošetřovného a nemocenského
v souvislosti s virovou pandemií.
Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, předpokládá, že bychom částku z úvěru
maximálně ve výši 2,250 mil. Kč splatili do konce června 2020.

V této době je dále podstatné zajištění provozuschopnosti města. Je zřejmé, že město nebude
schopno celý úvěr dofinancovat včas podle smluvních podmínek o jeho poskytnutí.
Postup prodloužení doby splatnosti stávajícího úvěru není doporučen; jeví se jako výhodnější
zajistit nový úvěr (nové smluvní ujednání) a do tohoto úvěru zahrnout vše potřebné (město
Sedlčany by v „očích“ banky propadlo do jiné kategorie solidnosti klienta).
V současné době se jeví příznivé úrokové sazby.
Jednání o úvěru probíhají. Úvěr by měl být řešen s případnou možností mimořádné splátky,
na dobu splatnosti 2 – 3 roky; mimořádná splátka jistiny by byla realizována v případě
nenaplnění krizového scénáře daňového propadu.
Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, podala další informace k tvorbě
definování poptávky města Sedlčany; oslovení tří bankovních institucí.
K problematice úvěrování, postupu a o finančních možnostech města Sedlčany byla vedena
obsáhlá diskuse.
Zvažováno bylo více variant. S ohledem na udržení bonity města, jeho očekávaných funkcí,
zajištění udržitelnosti úrovně služeb a organizací zřízených městem, je nanejvýše odpovědné
jednat o podmínkách úvěru.
Dále predikce nedostatku finančních prostředků původem z Ministerstva financí ČR tomu
svědčí, tedy o potřebě rozhodnutí ve věci úvěru a rozpočtových úprav (škrty v rozpočtu).
Návrh Smlouvy o poskytnutí úvěru by měl být k dispozici k projednání na veřejném zasedání
ZM dne 8. června 2020.
Nabídky od oslovených finančních institucí budeme požadovat do dne 25. května 2020, tedy
do času před konáním následného jednání RM (periodické).
Tímto se dostáváme do špatné situace, která bude znamenat, že minimálně do konce volebního
období se budeme potýkat pouze s nutným provozem úřadu a organizací; investice budou
odsunuty; prováděny budou pouze nejnutnější práce na údržbě majetku.
Jestliže se nepodaří dlužnou částku uhradit (likvidace do konce stávajícího volebního období),
pak dojde k úvěrovému zatížení města do dalšího volebního období. Podle ceny peněz z úvěru
by mělo být nastaveno splácení (dvě hraniční možnosti).
Lze předpokládat, že pokud bychom obdrželi rozpočtovaných cca 11,- mil. Kč ze zadržované
dotace, potom bychom byli schopni zaplatit úvěr způsobený daňovým propadem v čase do dvou
let; (budeme případně rozhodně podávat odvolání proti rozhodnutí na MMR ČR).
Pan starosta konstatoval, že v podobné situaci se město Sedlčany doposud ještě nenalézalo.
Lze dále poznamenat, že Rada města Sedlčany, a to na základě referencí paní Jitky Kadlecové,
pana starosty a zejména na základě údajů zajištěných ohledně daňové výtěžnosti
a rozpočtového určení daní původem z bankovního sektoru, renomovaných finančních
společností a zejména také již na základě výše zmíněné predikce Ministerstva financí ČR,
vydané pro potřeby obcí ČR a úprav obecních rozpočtů dne 1. května 2020, a to v souvislosti
s dopadem opatření Vlády ČR o vyhlášeném nouzovém stavu do prostředí ekonomiky, financí
a života, obsáhle v diskusi reflektovala tyto predikce a zvažovala uložit správci rozpočtu
a odpovědným zaměstnancům vedení města Sedlčany připravit návrh souboru úsporných
opatření nad schváleným rozpočtem města Sedlčany na rok 2020 s limity maximalizace úspor,
a to nejpozději v termínu po uzávěrce rozpočtového období měsíce června 2020 (pololetní
výsledky).
Rada města Sedlčany v této souvislosti, a to do konečného rozhodnutí promítnutého
do příslušných rozpočtových opatření zvažovala definovat limity pro snížení rozpočtem
alokovaných prostředků určených na příspěvky všem organizacím o – 15 % doposud určených
částek, tedy všem subjektům působícím ve sportovní, sociální, kulturní, společenské oblasti,

případně v segmentu ochrany životního prostředí. Jedná se o snížení sumárních částek
alokovaných v subkapitolách schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020.
V uvedené problematice, kteréžto projednávání má úzkou vazbu na návrh Program ZM
a navazuje na minulé jednání RM (RM 38/2018-2020) ve věci přijetí opatření na spravedlivé
přidělení příspěvků v době, kdy město trpí nedostatkem financí, byla vedena obsáhlá diskuse
všech přítomných členů RM.
Byly diskutovány názory na zvýšení příspěvků ze strany města Sedlčany s ohledem na snížení
podpory sponzorů, nevybírání příspěvků od členské základny, apod. Jelikož je podpora
nastavena na výkon aktivit, které s ohledem na nouzový stav absentovaly, je rozhodováno
na půdoryse zvážení všech těchto skutečností jako celku.
Výběr z obsáhlé diskuse:
▪ nad zprávou a informacemi z jednání Komise sportu a tělovýchovy, které přednesl pan
Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (nad výpadky podpory od sponzorů,
postupem podle „Plánu podpory a rozvoje sportu“, resp. předmět podpory podle tohoto Plánu
nebyl nenaplněn);
▪ nad návrhem výše příspěvků zpracovaným do přehledné tabulky (diskutováno již na minulém
jednání RM); návrh na krácení příspěvků podle možností města; procentuální částky v intervalu
15 – 20 %;
▪ kontrola výkazů od subjektů na spotřebu financí (většinou na podporu startovného,
na cestovné);
▪ nad snížením i jiných příjmů; spolky nebudou vybírat členské příspěvky, neboť sportoviště
nebyla využívána; ze strany uživatelů (sportujících, resp. rodičů nelze vybírat peníze, jestliže
nebyla služba realizována; příspěvek ve výši cca 600,- tis. Kč/rok od sponzorů nebude vybrán);
▪ nad návrhem pokrátit příspěvek pouze o 10 %, který by měl být únosný;
▪ nad návrhem pokrátit příspěvek pouze o 15 %; rozbor situace nad schváleným rozpočtem
města Sedlčany na rok 2020 (udržitelnost provozu zákonných věcí vychází na 123 mil. Kč –
predikce krácení příjmů o cca 15 % avizovaná MF ČR);
▪ nad objemem podpory kultury a sportu; porovnání; např. knihovna ze zákona; odpovědnost
za zachování kulturního dědictví a hodnot; povinnost přenášet „poklady“ na další generace;
▪ zápočet dřívějších investic na podporu sportu (sportoviště);
▪ provozní náklady již dříve na sebe vzalo město Sedlčany (Sportovní areály Sedlčany,
příspěvková organizace);
▪ rozlišení tzv. přímé a nepřímé podpory sportovní činnosti;
▪ úspora finančních prostředků v subkapitole Městské slavnosti ROSA 2020;
▪ nad návrhem přijetí určitého mechanismu úspor, který bude pro všechny stejný – např. určité
procento (15 %), bez ohledu na důležitost a váhu skutečných (životních potřeb a výkonů), který
bude vycházet z predikce MF ČR;
▪ nad výší příspěvků do sociální oblasti; ponížit rovněž o navrhovaných 15 %; vše pokrátit
oproti schválené podpoře rozpočtem (krácení alokovaných prostředků).
V rámci bodu „12“ návrhu Programu ZM pan starosta předložil následující návrh
harmonogramu jednání RM (dokument):
Z PROGRAMU JEDNÁNÍ
Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2020
zbývá:
IX.

27. května 2020; RM č. 40/2018-2022
● Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.

● Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.
● Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany

X.

10. června 2020; RM č. 41/2018-2022
● Bezpečnost města Sedlčany; činnost složek IZS; krizové řízení

XI.

24. června 2020; RM č. 42/2018-2022
● Školství (ve městě a regionu); činnost Odboru školství a památkové péče

Pan starosta upozornil na to, že z problematiky plánovaného programu na první pololetí zůstalo
jako nezařazené téma „Zdravotnictví a činnost Nemocnice Sedlčany“, které bylo podle
původního harmonogramu naplánováno projednat dne 1. dubna 2020 (plánované jednání RM
38/2018-2022). Výluka z plánovaného harmonogramu byla způsobena Vládou ČR vyhlášeným
nouzovým stavem (pandemie způsobená virem nazvaným covid – 19). Zástupci provozovatele
Nemocnice Sedlčany pana starostu kontaktovali a bude sjednáno náhradní řešení za účelem
vyčerpání a naplnění problematiky programu. Pravděpodobně budou přizváni na některé
jednání RM ve druhém pololetí. Především záleží na aplikaci rozvolňovacích opatření v době
po ukončení trvání nouzového stavu.
NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ
Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2020
XII.

22. července 2020; RM č. 43/2018-2022
• Výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2020

XIII.

19. srpna 2020; RM č. 44/2018-2022
• Projednání materiálů na veřejné zasedání ZM

XIV.

2. září 2020; RM č. 45/2018-2022
• Stavební akce města Sedlčany v roce 2020

XV.

16. září 2020; RM č. 46/2018-2022
• Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.

XVI.

30. září 2020; RM č. 47/2018-2022
• Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.

XVII.

14. října 2020; RM č. 48/2018-2022
• Projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2021

XVIII.

21. října 2020; RM č. 49/2018-2022
• Výsledky hospodaření města Sedlčany za období 1-9/2020

XIX.

11. listopadu 2020; RM č. 50/2018-2022
• Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2021

•

Schválení provozních rozpočtů příspěvkových organizací města Sedlčany
na rok 2021

XX.

25. listopadu 2020; RM č. 51/2018-2022
• Výsledky hospodaření města Sedlčany za období 1-10/2020

XXI.

9. prosince 2020; RM č. 52/2018-2022
• Ocenění reprezentantů města Sedlčany za rok 2020

Předpokládané termíny veřejných zasedání ZM:
•
•

ZM č. 11/2018-2022
ZM č. 12/2018-2022

7. září 2020
30. listopadu 2020

V rámci bodu „9“ návrhu Programu ZM pan starosta předložil následující návrh právního
předpisu obce (města Sedlčany).
Následuje projednaný návrh textu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2020 o kratší
době nočního klidu. Změny oproti platné OZV jsou vyznačeny kurzívou. Opis textu předpisu
neobsahuje formální náležitosti a finální grafickou úpravu dokumentu.
(začátek opisu návrhu dokumentu)
MĚSTO SEDLČANY
Obecně závazná vyhláška města Sedlčany
č. 1/2020
o stanovení kratší doby nočního klidu
Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 8. června 2020 usnesením č. xxxx/20182022 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 12 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 1) vymezena dobou
kratší.
Čl. 2
Stanovení kratší doby nočního klidu
1. Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší
pro tyto tradiční akce:
P.
č.
1

Název akce

Časové vymezení doby nočního
klidu

Silvestrovská noc

2

Pálení čarodějnic

V noci z 31. prosince na 1. ledna každého
roku od 03:00 hod. do 06:00 hod.
V noci z 30. dubna na 1. května každého
roku od 03:00 hod. do 06:00 hod.

3

Toulava FEST

4

Městské slavnosti ROSA (soubor kulturních, sportovních, společenských
a dalších slavnostních akcí na podporu občanské společnosti)

5

Vítání léta v Solopyskách

6

Sedlčanský rockfest

7

Letní kino

8

Mejdan pro faunu

9

Pouťová zábava Solopysky

10

Sedlčanská pouť

11

Letní kino

12

Benefice Chichtyóza

Zpravidla ve druhé polovině měsíce května
v noci ze soboty na neděli od 23:00 hod.
do 06:00 hod.
Zpravidla předposlední červnový víkend
každého roku v noci z pátku na sobotu
a v noci ze soboty na neděli od 03:00 hod.
do 06:00 hod.
Zpravidla v první polovině měsíce června
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod.
Zpravidla měsíc červen v noci z pátku
na sobotu a v noci ze soboty na neděli
od 03:00 hod. do 06:00 hod.
V noci ze 17. července na 18. července
a v noci z 18. července na 19. července
2020, vždy od 01:00 hod. do 06:00 hod.
Zpravidla ve druhé polovině měsíce
července v noci z pátku na sobotu a v noci
ze soboty na neděli od 03:00 hod. do 06:00
hod.
Zpravidla v první polovině měsíce srpna
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod.
Víkend, na kt. připadá neděle 15. srpna
nebo první víkend následující po dni 15.
srpna v noci z pátku na sobotu a v noci ze
soboty na neděli od 03:00 hod.
do 06:00 hod.
V noci z 21. srpna na 22. srpna a v noci
z 22. srpna na 23. srpna 2020, vždy
od 01:00 hod. do 06:00 hod.
Zpravidla poslední sobotu o velkých
letních (školních) prázdninách (poslední
sobota v měsíci srpnu, případně první
v měsíci září) v noci ze soboty na neděli
od 02:00 hod. do 06:00 hod.

2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 1 tohoto článku, vyjma
řádků označených číslem sedm a jedenáct, této vyhlášky budou zveřejněny Městským úřadem
Sedlčany na úřední desce minimálně pět dnů před datem konání.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2019, o stanovení kratší doby nočního
klidu ze dne ze dne 13. května 2019.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.
(konec opisu návrhu dokumentu)
Diskuse:
▪ nad Programem jako celkem a jeho jednotlivými body;
▪ samostatně nad jednotlivými body a návrhy; odůvodnění (již vizte i výše);
▪ nad podrobnostmi ohledně ankety o pojmenování veřejného prostranství (dále v souboru
majetkoprávních bodů Programu);
▪ nad návrhem OZV č. 1/2020;
▪ další aspekty návrhu; případná doplnění.

Usnesení (soubor přijatých výroků po projednání v diskusi k Programu ZM jako celku
a vybraným bodům Programu ZM):
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený
Program jednání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období
(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 8. června 2020 v čase od 17:00 hod.
ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka 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 39-685/2018-2022.
„Rada města Sedlčany schvaluje, a to na období druhého pololetí roku 2020 (1. července 2020
až 31. prosince 2020), Program jednání Rady města Sedlčany, kterým jsou stanoveny závazné
termíny jednání tohoto orgánu města Sedlčany (harmonogram) a hlavní nosná programová
témata jednání a dále návrh předběžných termínů pro svolání veřejných zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany na uvedené období, který sestavil a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta
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 39-686/2018-2022.
„Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany,
zajištěním poptávkového řízení s oslovením poskytovatelů bankovních služeb, u kterých má
město Sedlčany otevřeny účty (Komerční banka, a. s.; Česká spořitelna, a. s.; MONETA Money
Bank, a. s., a to za účelem výběru nejvýhodnější nabídky na poskytnutí úvěru (uzavření
Smlouvy o poskytnutí úvěru s případnou konsolidací stávajícího úvěru na financování
Dopravního terminálu Sedlčany) s předložením nabídek spolu s návrhy smluvních ujednání
k výběru nejvhodnějšího poskytovatele úvěru pro město Sedlčany do stanoveného termínu dne
27. května 2020 tak, aby mohlo být tento den definováno doporučující usnesení pro konečné
rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany. V nabídkách budou obsaženy parametry zadání
definované Radou města Sedlčany, tj. nabídka úvěru ve výši jistiny 25 mil. Kč; se splatností ve
variantě 2 a 3 roky, vždy s řešením mimořádné splátky v případě doplatku dotace ze strany
IROP ve výši 11.249.841,26 Kč, znamenající snížení měsíčních splátek po ponechání doby
splatnosti, případně zkrácení doby splatnosti.“
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 39-687/2018-2022.
„Rada města Sedlčany, a to na základě zajištěných údajů ohledně daňové výtěžnosti
a rozpočtového určení daní původem z bankovního sektoru, renomovaných finančních
společností a zejména na základě predikce Ministerstva financí ČR, vydané pro potřeby obcí
ČR a úprav obecních rozpočtů dne 1. května 2020, vydané v souvislosti s dopadem opatření
Vlády ČR o vyhlášeném nouzovém stavu do prostředí ekonomiky, financí a života, reflektuje
tyto predikce a ukládá správci rozpočtu a odpovědným zaměstnancům vedení města Sedlčany
připravit návrh souboru úsporných opatření nad schváleným rozpočtem města Sedlčany na rok
2020 s limity maximalizace úspor, a to v termínu nejpozději po uzávěrce rozpočtového období
měsíce června 2020 (pololetní výsledky).
Rada města Sedlčany v této souvislosti, a to do konečného rozhodnutí promítnutého
do příslušných rozpočtových opatření tímto stanoví limity pro snížení rozpočtem alokovaných
prostředků určených na příspěvky o – 15 % doposud určených částek, všem subjektům

působícím ve sportovní, sociální, kulturní, společenské oblasti, případně v segmentu ochrany
životního prostředí.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 1; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 39-688/2018-2022.
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit obecně závaznou
vyhlášku města Sedlčany č. 1/2020 o stanovení kratší doby nočního klidu, a to náhradou
za dřívější předpis z roku 2019.“
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 39-689/2018-2022.
Pan starosta paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, poděkoval za předání
potřebných informací.
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Návrh prodeje části původního pozemku parc. č. 2194/2 v k. ú. a obci Sedlčany
(lokalita Na Skalách; parc. č. 2194/5)
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 vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany na schválení
prodeje části původního pozemku parc. č. 2194/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Skalách), tj. nově GP vytvořený
pozemek parc. č. 2194/5 o výměře 101 m2, vizte geometrický plán č. 2752-35/2020 ze dne
21. dubna 2020, který vyhotovila FO, a to manželům, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou
cenu 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 15.150,- Kč.
Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
aby záměr prodeje předmětného pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
Sedlčany.
Diskuse:
▪ nad grafickým řešením;
▪ nad dříve uvedenými důvody prodeje.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej části
původního pozemku parc. č. 2194/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Skalách), tj. parc. č. 2194/5 o výměře 101 m2,
vizte geometrický plán č. 2752-35/2020 ze dne 21. dubna 2020, a to manželům, trvale bytem
Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 15.150,- Kč.

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr
prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 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 39-690/2018-2022.
3.1.2 Návrh prodeje části pozemku parc. č. 176/11 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita
přiléhající k ploše autobusového nádraží; nyní parc. č. 176/13
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 vydat doporučení pro konečné rozhodnutí Zastupitelstva města
Sedlčany, a to schválit prodej části původního pozemku parc. č. 176/11, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita mezi
stávající plochou autobusového nádraží a ulicí Růžovou), tj. pozemek parc. č. 176/13 o výměře
79 m2, vizte geometrický plán č. 2761-49/2020, který vyhotovil FO, za jednotkovou cenu 150,Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 11.850,- Kč.
Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
aby záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.
Diskuse:
▪ objasnění lokality a nepotřebnosti pozemku;
▪ budoucí využití pozemku;
▪ majetkoprávní vztahy (vlastnictví; hraniční čára);
▪ stávající využití plochy.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej části
původního pozemku parc. č. 176/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita mezi prostranstvím autobusového nádraží a ulicí
Růžová), tj. parc. č. 176/13 o výměře 79 m2, vizte geometrický plán č. 2761-49/2020, a to FO,
trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši
11.850,- Kč.
Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr
prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 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 39-691/2018-2022.
3.1.3 Návrh směny pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem (fyzická osoba); řešená
lokalita Sedlčany, Pod Cihelným vrchem
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 vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
směnu pozemků dle geometrického plánu vyhotoveného společností Energon Dobříš, s. r. o.,
kdy žadatel, trvale bytem Sedlčany, smění pozemek, resp. díl označený „q“ o výměře 4 m2,
oddělený z původního pozemku parc. č. 814/2 v k. ú. a obci Sedlčany, za pozemky, resp. díly
ve vlastnictví města Sedlčany o celkové výměře 575 m2, tj. díl označený „v“ o výměře 21 m2,
oddělený z původního pozemku parc. č. 813/1, díly označené „g“ + „f“ o celkové výměře 34
m2, oddělené z původního pozemku parc. č. 814/1, díl označený „i“ o výměře 5 m2, oddělený
z původního pozemku parc. č. 792/9, díl označený „u“ o výměře 54 m2, oddělený z původního
pozemku parc. č. 813/1, díly označené „e“ + „s“ o celkové výměře 275 m2, oddělené
od původního pozemku parc. č. 814/1, díl označený „t“ o výměře 14 m2, oddělený
od původního pozemku parc. č. 813/1, díl označený „d“ o výměře 134 m2, oddělený od
původního pozemku parc. č. 814/1, díl označený „a1“ o výměře 38 m2, oddělený od původního
pozemku parc. č. 814/7, vše v k. ú. a obci Sedlčany. Směna pozemků bude provedena
s finančním vyrovnáním za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, tzn., že žadatel uhradí městu
Sedlčany částku ve výši 85.650,- Kč.
Rada města Sedlčany zvažovala zároveň uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
aby záměr směny pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.
Diskuse:
▪ nad směnou a jejím odůvodněním;
▪ nad řešenou lokalitou a dopravní dostupností i propustností k dalším pozemkům pro veřejnost;
▪ další aspekty problematiky.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků dle
geometrického plánu vyhotoveného společností Energon Dobříš, s. r. o., kdy FO trvale bytem
Sedlčany, Sedlčany, smění pozemek, resp. díl „q“ o výměře 4 m2, oddělený z původního
pozemku parc. č. 814/2 v k. ú. Sedlčany, za pozemky, resp. díly ve vlastnictví města Sedlčany
o celkové výměře 575 m2, tj. díl „v“ o výměře 21 m2, oddělený z původního pozemku parc. č.
813/1, díly „g+f“ o celkové výměře 34 m2, oddělené z původního pozemku parc. č. 814/1, díl
„i“ o výměře 5 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 792/9, díl „u“ o výměře 54 m2,
oddělený z původního pozemku parc. č. 813/1, díly „e+s“ o celkové výměře 275 m2, oddělené
z původního pozemku parc. č. 814/1, díl „t“ o výměře 14 m2, oddělený z původního pozemku
parc. č. 813/1, díl „d“ o výměře 134 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 814/1, díl „a1“
o výměře 38 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 814/7, vše v k. ú. a obci Sedlčany.
Směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2,
tzn., že FO uhradí městu Sedlčany částku 85.650,- Kč.
Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr
směny pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 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 39-692/2018-2022.
3.1.4 Pojmenování veřejných prostranství v městské zástavbě Sedlčany
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 do přednesených referencích zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu
města Sedlčany, aby ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo nové názvy veřejných
prostranství takto:
a)
veřejné prostranství nacházející se mezi potokem Mastník, ulicí Luční a silnicí I/18
na pozemcích parc. č. 3059 (část), 445/2 (část), 441, 442, 443, 444, 452, 453, 455/5, 455/6,
440/2, 440/3, 3059/3, 3059/5, 393 a 394/1vše v k. ú. a obci Sedlčany, se nazývá „Sportovní
areál Luční“;
b)
veřejné prostranství nacházející se v sousedství městské nemocnice č. p. 159 - 160
a obytných domů č. p. 1057 – 1058 a 1059 – 1061, tj. mezi ulicemi Lidická a Tyršova
na pozemcích parc. č. 103/80 a 103/68, vše v k. ú. a obci Sedlčany, se nazývá „Park Václava
Havla“.
Další doplňující údaje:
1. Název parku v Tyršově ulici; návrh na pojmenování „Park Václava Havla“
Město Sedlčany z rozhodnutí RM vyhlásilo anketu na téma „Pojmenujte nový městský park“
v lokalitě ulice Tyršova (pod objektem Nemocnice Sedlčany).
Anketa byla zveřejněna na www stránkách města a v periodiku Radnice (březen 2020; ročník
XXV.), a to výzvou k účasti k podání návrhu na název tohoto prostranství.
Účastníci mohli své návrhy podávat do dne 30. dubna 2020 v čase do 15:30 hod.
Návrhy na pojmenování mohla podávat jakákoli osoba bez věkového omezení s trvalým
pobytem ve městě Sedlčany.
Zveřejněny byly rovněž základní zásady na pojmenování:
▪ při navrhování názvu parku je vyloučen podobně znějící název nebo název s velmi podobnou
grafickou strukturou jména veřejného prostranství, které již ve městě existuje případně nesoucí
podobný název;
▪ název parku se musí uvádět vždy v českém jazyce a park nesmí být pojmenován podle jmen
žijících osob;
▪ název parku nesmí urážet národní, národnostní nebo náboženské city občanů, nesmí být hrubý
a nemravný;
▪ v názvu parku se nesmí vyskytovat jakákoliv propagace násilí, rasismu, národnostní
nesnášenlivosti a totalitních ideologií.
Ankety se účastnilo a návrhy podalo celkem šest osob (někteří občané podali více návrhů).
Výčet podaných návrhů:
▪ Sportovní park; (došlo dne 26. února 2020);
▪ PARK PŘÁTELSTVÍ; (došlo dne 26. února 2020);
▪ PARK BERNARDA BOLZANA; (došlo dne 27. února 2020);
▪ Park Pohoda; (došlo dne 29. února 2020);
▪ Park Paráda;
▪ ParkParáda;
▪ Park Jakuba Krčína; (došlo dne 2. března 2020);
▪ Park pětilisté růže;
▪ Pod Nemocnicí; (došlo dne 1. dubna 2020);
▪ Slunečná;

▪ Sedmička.
Vzhledem k výše uvedeným návrhům a povaze prostranství vedení města Sedlčany Radě města
Sedlčany doporučuje akceptovat a dále do procesu jednání o pojmenování veřejného
prostranství spíše upřednostnit předchozí (dřívější) návrh pana JUDr. Filipa Růzhy, zastupitele
města Sedlčany, který vyjádřil na veřejném zasedání ZM (ZM č. 4/2018-2022 ze dne 13. května
2019; bod Programu označený „8.“ pod názvem „Dar městu Sedlčany na realizaci Městského
parku Sedlčany“) svůj návrh na pojmenování tohoto nově upraveného veřejného prostranství –
„Park Václava Havla“.
V tomto názvu se snoubí vztah k moderní historii, demokracii a svobodě, navíc je v něm
symbolicky zachycena určitá důstojnost i aktuálnost témat.
Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, na mapových podkladech navrhl vymezení tohoto
veřejného prostranství, a to bez vlivu na změnu adres občanů s TP.
2. Název veřejného prostranství užívaného pro rozvoj pohybových aktivit v Luční ulici
RM je předkládán k případnému vyjádření doporučení pro Zastupitelstvo města Sedlčany návrh
na pojmenování dalšího veřejného prostranství, které je doposud mezi sportovní veřejností
pojmenováno jako „Mrskošovna“.
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, již dříve navrhl pojmenování tohoto
veřejného prostranství „Sportovní areál Luční“.
Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, jak je uvedeno výše vymezil na mapovém podkladu
hranice bez vlivu na změnu adres občanů s TP.
Diskuse:
▪ nad ochrannou známkou jména nežijící osoby v názvu věci nebo veřejného prostranství;
▪ nad hanlivostí názvů a dalšími podmínkami;
▪ výběr, doporučení.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, aby ve smyslu ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schválilo nové názvy vymezených veřejných prostranství takto:
a) veřejné prostranství nacházející se mezi potokem Mastník, ulicí Luční a silnicí I/18 na
pozemcích parc. č. 3059 (část), parc. č. 445/2 (část), parc. č. 441, parc. č. 442, parc. č. 443,
parc. č. 444, parc. č. 452, parc. č. 453, parc. č. 455/5, parc. č. 455/6, parc. č. 440/2, parc. č.
440/3, parc. č. 3059/3, parc. č. 3059/5, parc. č. 393 a parc. č. 394/1,vše v k. ú. a obci Sedlčany,
se nazývá „Sportovní areál Luční“;
b) veřejné prostranství nacházející se v sousedství objektu Nemocnice Sedlčany č. p. 159 - 160
a obytných domů Sedlčany č. p. 1057 – 1058 a č. p. 1059 – 1061, tj. mezi ulicemi Lidická
a Tyršova na pozemcích parc. č. 103/80 a parc. č. 103/68, vše v k. ú. a obci Sedlčany, se nazývá
„Park Václava Havla“.“
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 39-693/2018-2022.
3.1.5 Smluvní zajištění majetkoprávních vztahů; Smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-6008451/1 Solopysky (B1364) zasmyčkování z PB 4163 do R1
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, a to na základě předložené dokumentace, schválit uzavření
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6008451/1 Solopysky (B1364)
zasmyčkování z PB 4163 do R1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupené na základě pověření č. POV/OÚ/87/0005/201,
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví a majetku města Sedlčany parc. č. 141/6, parc. č. 400/3, parc. č. 405
v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a
oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, o celkové délce 183 bm, včetně
dvou kusů pojistkových skříní. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
56.900,- Kč (včetně DPH).
Diskuse:
▪ nad zatížením a jeho rozsahem;
▪ další aspekty problematiky zatížení.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE-12-6008451/1 Solopysky (B1364) zasmyčkování z PB 4163 do R1“, mezi ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě pověření č. POV/OÚ/87/0005/2017 a městem Sedlčany, jako povinným,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany
parc. č. 141/6, parc. č. 400/3 a parc. č. 405 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to za
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového
vedení NN, o celkové délce 183 bm, včetně 2x pojistkových skříní. Věcné břemeno se zřizuje
za jednorázovou náhradu ve výši 56.900,- Kč (včetně DPH).“
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 39-694/2018-2022.
3.1.6 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov
– Sedlčany
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 uzavření návrhu Dodatku č. 4 ke Smlouvě
o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, a to mezi městem
Sedlčany, jako vlastníkem a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., jako provozovatelem,
jehož předmětem je dohoda o výši nájemného pro rok 2020 (vizte čl. IV. odst. 6 Smlouvy
o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany), které bylo
pro tentokráte smluvními stranami sjednáno ve výši 350.000,- Kč.
Diskuse:
▪ diskutováno již dříve; změna nájemného; prvek regulace ceny vodného.

Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o komplexním provozování
Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, a to mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem
a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., jako provozovatelem, jehož předmětem je stanovení
výše nájemného pro rok 2020 (vizte čl. IV. odst. 6 Smlouvy o komplexním provozování
Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany), které bylo smluvními stranami sjednáno ve výši
350.000,- 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 39-695/2018-2022.
3.1.7 Zajištění užívání nebytových prostor v objektu Sedlčany, Komenského náměstí č.
p. 876; Smlouva o výpůjčce nebytových prostor; Městské muzeum Sedlčany
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Činnost RM:
V souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 38-673/2018-2022 ze dne 22. dubna 2020,
projednal Odbor majetku s ředitelem Městského muzea Sedlčany nabídku na využití
nebytových prostor (prostory sloužící k podnikání) v objektu č. p. 876 na Komenského náměstí
v Sedlčanech, jako depozitář a případné badatelny. Vzhledem k tomu, že ředitel Městského
muzea Sedlčany pan Mgr. David Hroch projevil o tyto prostory zájem, Rada města Sedlčany
zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s uvedenou příspěvkovou
organizací byla uzavřena příslušná Smlouva o výpůjčce nebytových prostor (příp., aby byl
uzavřen Dodatek k již uzavřené Smlouvě).
Diskuse:
▪ nad potřebností tohoto majetku;
▪ řešení žádaného depozitáře bez dalších vysokých nákladů;
▪ nad kapacitou a dalšími možnostmi; ochrana kulturního dědictví našich předků.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s Městským
muzeem Sedlčany, příspěvkovou organizací města Sedlčany, byla uzavřena Smlouva
o výpůjčce nebytových prostor nacházejících se v objektu na adrese Sedlčany, Komenského
náměstí č. p. 876, a to za účelem využití prostor jako depozitáře a badatelny na dobu neurčitou,
neboť uvedený subjekt pozitivně reagoval na nabídku vlastníka k využití těchto prostor
pro uvedené účely. Vzhledem k tomu, že výše uvedený majetek města Sedlčany je pro jeho
výkon a pro výkon jeho organizace potřebný, nebude město Sedlčany tento majetek nabízet
ke komerčnímu ani jinému využití ani k prodeji.“
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 39-696/2018-2022.
3.1.8 Zajištění dočasných změn sjednaných smluvních podmínek; dopad epidemie viru
covid – 19 do majetkoprávních vztahů
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 v návaznosti na své usnesení č. RM 37-656/2018-2022 ze dne 25. března
t. r., kterým již dříve projevila vůli města Sedlčany (kompetence výkonného orgánu města, tj.
RM) schválila, aby v návaznosti na opatření přijaté vládou 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 vůbec nebo velice omezeným způsobem
(uzavřené prodejny, provozovny, veřejná prostranství – předzahrádky), bylo prominuto
nájemné za II. čtvrtletí roku 2020, zvažovala podle instrukcí MV ČR o upřesnění tohoto zadání
(vstupu do smluvního ujednání), a to uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
aby s jednotlivými nájemci (vizte seznam nájemců, který je přílohou tohoto usnesení) byly
uzavřeny konkrétní dodatky k nájemním smlouvám (s vyšší mocí MV ČR víceméně nepočítá),
resp. ke smlouvám o užívání veřejného prostranství – nájmy pozemků.
Diskuse:
▪ nad upřesněním a doplněním právního stavu;
▪ smysl (potřeba) konkretizace smluvních subjektů výčtem mimo evidenci.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 37-656/2018-2022 ze dne 25. března
t. r., kterým schválila, aby v návaznosti na opatření přijaté vládou 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, provozovny, veřejná
prostranství – předzahrádky), bylo prominuto nájemné za II. čtvrtletí roku 2020, ukládá
Odboru majetku, aby s jednotlivými nájemci (vizte seznam nájemců, který je přílohou tohoto
usnesení) byly uzavřeny příslušné dodatky k nájemním smlouvám, resp. ke smlouvám o užívání
veřejného prostranství – nájmy pozemků.“
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 39-697/2018-2022.
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 Informace k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR; Třetí Zpráva o činnosti Krizového
štábu města Sedlčany
Pan starosta podal třetí referenční zprávu o činnosti KŠ města Sedlčany. Dokumenty (stručné
výstupy z činnosti) jsou zveřejňovány kontinuálně (anonymizovány).
Jak bylo již dříve uváděno, KŠ se zejména věnuje strukturovaně třem hlavním oblastem
činnosti:
▪ Udržitelnost činnosti a zajištění podpory výkonů a služeb Pečovatelské služby Sedlčany;

▫ každý den jsou do KŠ předávány zprávy o činnosti, potřebách, zajištění, zdravotním
stavu pečovatelek ve výkonu i klientů;
▫ zajištění zásobování prostředky hygieny a dalším materiálem;
▫ organizace práce ve dvou nezávislých týmech (48 hod.); posílení personáliemi
(dobrovolníci; z Odboru sociálních věcí);
▫ testování;
▫ další.
▪ Odpovědnost za distribuci ochranných pomůcek a prostředků hygieny prostředí a osob
na území ORP rozdělované od HZS Středočeského kraje.
▪ Zásobování prostředky ochrany dýchacích cest (zejména roušky a další pomůcky jako
respirátory; ochranné štíty osobní a ochranné štíty na pracovní stoly).
Městský úřad Sedlčany pracuje neomezeně v plném rozsahu poskytovaných služeb,
kontinuálně s respektem k nařízením Vlády ČR a jeho změnám na postupné uvolňování
přijatých opatření.
Doplnění zprávy o finanční údaje (náklady, stav)
Ochranné prostředky v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemie Covid 19
Ke dni 13. května 2020 je čerpání prostředků celkem ve výši 406.499,61 Kč.
Městská policie Sedlčany – ochranné civilní masky vč. tašek, respirátory, roušky, rukavice
pracovní, rukavice jednorázové, ochranné jednorázové obleky za částku 64.261,- Kč.
SDH Sedlčany II – ochranné civilní masky včetně tašek, respirátory, roušky, rukavice
pracovní, rukavice jednorázové, ochranné jednorázové obleky za částku 99.253,80,- Kč.
Správa Městského úřadu Sedlčany – dezinfekce v dávkovačích pro jednotlivé Odbory,
antibakteriální mýdla, úklidové a čistící dezinfekční prostředky, ochranné jednorázové
rukavice, roušky, látky pro účely šití roušek, dezinfekční vlhčené ubrousky, ochranná plexiskla
na stoly… 242.984,81,- Kč.
Do jednotlivých faktur možno nahlédnout po dohodě s účetní paní Janou Trumpichovou
v účtárně Odboru ekonomického.
Režim provozu Pečovatelské služby Sedlčany
Řeší s odkazem na opatření nouzového stavu výkon a zajištění zbývajícího segmentu
vykonávaných služeb, a to za současného dodržování přísnějších hygienických podmínek.
Cílem je poskytnout žádané služby, které po ukončení nouzového stavu lze aplikovat a jsou
vyhodnoceny jako možné (méně rizikové).
Ve stávajícím režimu pokračovat do dne 29. května 2020.
Od 1. června 2020 pokračovat ve složení dvou týmů na výkon sjednaných a žádaných služeb,
tedy s omezenějším personálním složením, s ohledem na rozumné setrvání stavu
pro udržitelnost provozu pro případ doporučujeme ponechat výluku personální; dalším
faktorem je výběr celkem 15 dnů řádné dovolené za rok 2019, která by byla vyčerpána již
v tomto čase, ovšem s ohledem na nouzový stav nebylo možné plán dovolených naplnit
(rozdělení do dvou pracovních týmů po 48 hod.). Všechny testy person zatím negativní.
Uveden podrobný příklad výčtu služeb (výkony).
Diskuse:
▪ problematika provozu MŠ (určena jako pracoviště pro péči o děti ve věku od 3 – 10 let; děti
pracovníků IZS a dalších); (neseriózní jednání některých rodičů, zneužívání státu).
Usnesení:

„Rada města Sedlčany bere na vědomí III. zprávu o stavu prostředí a výkonu činnosti orgánů
města Sedlčany v době vyhlášeného nouzového stavu a III. zprávu o činnosti Krizového štábu
města Sedlčany, který se pravidelně schází, nyní 2x za týden od 4. května 2020. Doposud je
čerpání finančních prostředků v souvislosti s nezbytnými náklady nouzového stavu vyčísleno
částkou 406.499,61 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 39-698/2018-2022.
„Rada města Sedlčany vzala na vědomí specifický režim aplikovaný v prostředí poskytování
služeb Pečovatelskou službou Sedlčany, a to pro zbývající období měsíce května a pro měsíc
červen 2020. Počínaje obdobím měsíce července 2020 budou služby prováděny v obvyklém
rozsahu bez jakýchkoli úlev, a to za předpokladu naplňování harmonogramu o rozvolňování
opatření nouzového stavu (virové pandemie).“
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 39-699/2018-2022.
4.2 Program prevence města Sedlčany pro rok 2020 sociálně patologických jevů dětí
a mládeže
RM byla seznámena s obsahem dokumentu (akčního plánu). Zpracovatel Programu je
sl. Ludmila Farová, manažer prevence města Sedlčany, a kolektiv.
Základní obsah (níže uveden; schválený dokument je Přílohou k tomuto Zápisu.)
Dále z obsahu dokumentu:
ÚVOD
Program prevence města Sedlčany pro rok 2020 sociálně patologických jevů dětí a mládeže
(dále v textu též „Program prevence“) vzniká v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města
Sedlčany k problematice ochrany dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy,
projednaném a přijatém dne 14. října 2019 (usnesení ZM č. 110/2018-2022).
Materiál je pilotním, prvotním dokumentem, vytvořeným pro město Sedlčany v této oblasti,
i když v rámci zákonných povinností, snah a realizovaných činností jsou určité preventivní
aktivity již historicky vyvíjeny a realizovány, a to zejména policejními orgány (prevence
a represe), školskými, zdravotnickými a jinými institucemi, kulturními, společenskými,
sportovními organizacemi, poskytovateli sociálních a dalších veřejných služeb.
Obsah Programu prevence města Sedlčany na rok 2020 je zpracovaný v souladu s dokumentem
vlády České republiky – Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020,
a s dokumenty Středočeského kraje – Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje
na léta 2018 – 2021 a Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2016 – 2020.
Středočeský kraj se zaměřuje především na snižování majetkové kriminality, snižování míry
recidivy, ochranu měkkých cílů (např. škol a školských zařízení), prevenci kybernetické
kriminality apod.
Současně Středočeský kraj, společně s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje
prosazuje komplexní přístup k řešení bezpečnostních rizik na území kraje prostřednictvím
spolupráce jednotlivých subjektů státní správy, samosprávy a neziskového sektoru, s cílem
aktivně zapojit komunity a veřejnost do realizace preventivních opatření k eliminaci těchto
rizik.

Cílem Programu prevence města Sedlčany je vytvořit bezpečné město, místo k životu – jak
pro obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky.
Záměr města Sedlčany na rok 2020:
1. vyhledat a smluvně zavázat vhodnou personu, osobu preventisty/manažera
prevence,
2. uplatnit žádost do vyhlášeného dotačního programu Středočeského kraje na rok 2020
(ze Středočeského fondu prevence),
3. zpracovat akční plán prevence města na rok 2020 (tento dokument),
4. vytvořit pracovní skupinu prevence,
5. zpracovat bezpečnostní analýzu města Sedlčany,
6. zpracovat strategický plán prevence města Sedlčany na období let 2020-2022,
7. realizovat preventivní akce pro veřejnost a zejména cílové skupiny, které by měly být
v rámci sběru informací k nastíněnému, dále uvedenému, dodefinovány,
8. připravit potřebné materiály k uplatnění žádosti o finanční dotaci MV ČR na rok 2021,
případně toto uplatnit ve stanoveném termínu; lze využít i případně vypsané dotační
tituly Středočeského kraje.
PREVENCE KRIMINALITY
Podstata prevence: Všechna nerepresivní opatření, která předcházejí nebo snižují páchání
nežádoucího chování a patologických jevů, tak i jejich škodlivým důsledkům pro jednotlivce a
společnost, na nichž se podílí široká škála veřejných institucí i soukromých subjektů, a to včetně
jednotlivců.
Předmět prevence: Předcházení páchání nežádoucího chování a patologických jevů a jejich
škodlivým důsledkům na jednotlivce a společnost. Prevence nemá odhalovat trestnou
činnost, ale předcházet jí.
Formy prevence:
1. Primární prevence
- Zaměřená na širokou veřejnost (informační, výchovné, vzdělávací, volnočasové,
osvětové a poradenské aktivity).
- Cílem jsou zejména děti, mládež, mladí dospělí, důchodci.
2. Sekundární prevence
- Cílí na osoby nebo skupiny osob, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se
stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti – zejména osoby závislé
na látkách/alkoholových i nealkoholových (drogách), záškoláci, gambleři, sprejeři,
dlouhodobě nezaměstnaní s nízkými příjmy nebo žádnými příjmy.
3. Terciální prevence
- Odborná práce s kriminálně narušenými osobami (zajišťují orgány činné v trestním
řízení).
- Aktivity zaměřené na předcházení recidivity u pachatele.
Prevence kriminality zahrnuje 3 úrovně:
- republiková (aktivity Úřadu práce ČR, Ministerstva vnitra ČR),
- krajská (pro města a obce Středočeského kraje zejména aktivity Krajského úřadu
Středočeského kraje se sídlem v Praze),
- obecní/městská úroveň.
Město Sedlčany na obecní/městské úrovni má možnost spolupracovat nebo využívat práce:

1. manažera prevence nežádoucích společenských jevů,
2. pracovní skupiny pro prevenci nežádoucích společenských jevů – Týmu pro děti
a mládež Sedlčanska,
3. Komise sociální a zdravotní města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
4. Komise pro výchovu a vzdělávání města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
5. Komise sportu a tělovýchovy města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
6. Komise kulturní města Sedlčany, poradní orgán města Sedlčany,
7. Komise sociálně-právní ochrany dětí, zvláštní orgán města Sedlčany,
8. Města/Úřadu jako orgánu sociálně-právní ochrany (OSPOD Sedlčany),
9. Poskytovatelů sociálních služeb, nestátních neziskových organizací, zájmových
sdružení a spolků, zdravotnických a školských institucí, sportovních a kulturních
organizací,
10. Policejních orgánů – Městská policie Sedlčany, Policie ČR – Obvodní oddělení
Sedlčany,
11. Hasičského záchranného sboru SK, Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany.
Stávající a plánované strategické aktivity v oblasti prevence kriminality města Sedlčany:
1. Situační prevence: Realizace specifických opatření na základě zkušeností, že určité
druhy trestných činů se objevují v určité době, místě a za určitých okolností. Tato
opatření znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost odhalení
pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti, např. kamerový systém ve městě,
obchůzkový systém strážníků městské policie, možnost občanů obrátit se při potřebě na
orgány PČR, hasiče, zdravotníky apod.
2. Sociální prevence: Vytváří a podporuje aktivity ovlivňující nepříznivé společenské
a ekonomické podmínky prostředí, které mohou zvyšovat riziko páchání trestné nebo
jinak nežádoucí činnosti, např. budování dětských hřišť, investice do obnovy veřejného
osvětlení, aktivity volnočasové, sportovní, kulturní a další, které při angažovanosti
osob/občanů vedou k předcházení společensky nežádoucích jevů a projevů apod.
3. Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností, např.
prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků, poradenských služeb.
4. Školy a školská zařízení ve městě vytvářejí a realizují z legislativní povinnosti své
minimální preventivní programy k působení na žáky, studenty, jejich rodiče a rodiny.
5. Město Sedlčany rozhodlo v závěru roku 2019 o zřízení pozice preventisty jako
manažera preventivních aktivit; má zájem na plánování preventivních aktivit, zlepšení
informovanosti o preventivních aktivitách směrem k veřejnosti.
6. Město Sedlčany dlouhodobě spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, odborníky
v působení na osoby/občany, které jsou závislé na návykových látkách, má dlouhodobě
sjednanou spolupráci zejména s Centrem adiktologických služeb, Magdaléna, o. p. s.,
středisko Příbram, (které realizuje na území města Sedlčany terénní program, kdy jsou
poskytovány sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném
prostředí na území města za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a
ochrany veřejného zdraví; terénní pracovníci poskytovatele sociální služby aktivně
vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a
zdravotního stavu, klienty motivují ke změně životního stylu).

7. Město Sedlčany spolupracuje s neziskovými organizacemi na území města,
poskytovateli sociálních služeb a služeb návazných, nabízí jim možnost uplatnit žádost
o finanční příspěvek na sociální účely z městského rozpočtu, čímž přispívá na jejich
činnost (totéž činí směrem ke sportovním, kulturním a společenským organizacím).
Manažer prevence patologických jevů
- dle uzavřené Pracovní smlouvy a stanovené náplně práce zejména:
1. Plní úkoly ke zlepšení preventivního působení na území města Sedlčany.
2. V oblasti prevence kriminality spolupracuje se zájmovými, sportovními a kulturními
institucemi, které pracují a působí ve městě.
3. Spolupracuje s Policií ČR.
4. Spolupracuje se všemi úseky Městské policie Sedlčany.
5. Spolupracuje se všemi odbory Městského úřadu Sedlčany.
6. Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami v oblasti
prevence kriminality.
7. Spolupracuje s kurátorem pro děti a mládež.
8. Spolupracuje se sociálním kurátorem.
9. Spolupracuje s krajským manažerem prevence kriminality a krajským protidrogovým
koordinátorem.
Cílové skupiny
Rodiny s dětmi
- dlouhodobě ohrožené krizovou sociální, ekonomickou situací (nezaměstnanost, absence
vřelého emočního vztahu, kriminalita v rodině, trávení volného času).
Program prevence: Práce s rodinami, zejména individuální formou, ale i plošným působením.
Vytváření vhodného prostředí pro volnočasové aktivity (naplnění aktivit na hřištích,
sportovištích v přírodě, apod.).
Mladí dospělí – dlouhodobě ohroženi sociální situací a ekonomickou situací (nezaměstnanost,
závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem), kteří se svým chováním a jednáním
dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím, páchají přestupkovou nebo trestnou
činnost.
Program prevence:
- prohlubování právního vědomí občanů a pocitu bezpečí ve městě (přednášky pro veřejnost,
pochůzková činnost Městské policie Sedlčany, informovanost občanů o aktivitách k jejich
ochraně a bezpečí, apod.),
- pravidelná rubrika v měsíčníku Radnice Sedlčany – informování občanů o preventivním
dění ve městě,
- pravidelná rubrika na webových stránkách města.
Ostatní občané a návštěvníci
Program prevence: Zvyšování pocitu bezpečí ve městě (udržování a rozšiřování kamerového
systému ve městě, evidování jízdních kol, pochůzková činnost strážníků Městské policie
Sedlčany).
Finanční zajištění

Naplánované akce Programu prevence by měly/mohly být financovány pro rok 2020
následovně:
1. Financování pomocí krajských dotací se spoluúčastí města Sedlčany.
2. Financování z rozpočtu města Sedlčany.
Naplánované akce Programu prevence kriminality města Sedlčany od roku 2021 by mohly být
financovány následovně:
1. Financování pomocí krajských dotací se spoluúčastí města Sedlčany.
2. Financování z rozpočtu města Sedlčany.
3. Financování pomocí státních dotací se spoluúčastí města Sedlčany.
Akce k financování z bodu 1.:
▪ Manažer prevence města Sedlčany
Zřízení pracovní pozice preventisty/manažera prevence města Sedlčany.
Začátek činnosti: březen 2020.
Nebude-li město Sedlčany v dotačním řízení KÚSK na rok 2020 úspěšné, bude financováno
z rozpočtu města Sedlčany.
Akce k financování z bodu 2:
▪ Bezpečné město Sedlčany
Analýza rizikových oblastí
- mapa kriminality – data o spáchaných trestných činech nebo přestupkového jednání – vytyčení
rizikových míst (úsek častých nehod, pravidelnost trestného činu, apod.);
Zjišťuje: manažer prevence řeší s Policí ČR.
- Tvorba preventivních videí z prostředí města Sedlčany (upozornění na různá nebezpečí
v konkrétních místech); Prezentace na webu města Sedlčany, případně při vhodných
příležitostech.
Zjišťuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany, Turistické informační centrum
Sedlčany.
- Dotazníkové šetření na téma prevence ve městě (např. při konání společenské městské akce,
celkové vnímání občana bezpečí ve městě).
Zajišťuje: manažer prevence.
- Reportáže a informace z proběhlých preventivních akcí na webu města Sedlčany, případně
on-line informace z akcí Městské policie Sedlčany na Facebooku Městské policie Sedlčany.
Zajišťuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany.
- Viditelná policie na ulici – policisté musí být tam, kde je občané chtějí vidět (přechody,
kulturní a společenské akce, další).
- Evidence jízdních kol – Městská policie Sedlčany od minulého roku umožňuje díky
informačnímu systému MIMIS evidovat konkrétní jízdní kolo (fotodokumentace, výrobní číslo,
doklad o koupi, popis doplňků).
Záměrem je vytvořit databázi jízdních kol pro snadnější identifikaci majitele.
Nutná informovanost občana o této službě.
Zařizuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany.

- Bezprizorní pes – Městská policie Sedlčany provádí odchyt psů, kteří se na území města
potulují bez majitele nebo osob za ně odpovědné. Pečují o ně po nezbytně nutnou dobu
v klecové voliéře nebo je umístí do útulku (městem domluvený pobyt bezprizorních psů
za paušální částku – „Psí domov“) nebo je kontaktován majitel.
Zajišťuje: Městská policie Sedlčany.
- Noční akce Městské policie Sedlčany – pravidelné preventivní akce Městské policie
Sedlčany a Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, jsou již realizovány. Cílem je zejména
prevence proti požívání alkoholu nezletilými osobami, případně hraní hazardních her
nezletilými a mladistvými v místních kulturních a restauračních zařízeních.
Četnost akcí bude v roce 2020 dohodnuta v rámci spolupráce obou policií, výsledky zjištění
budou předány na OSPOD Sedlčany k řešení kurátorovi pro děti a mládež nebo Komisi
pro projednávání přestupků města Sedlčany.
Zajišťuje: Městská policie Sedlčany.
- Kontrola dodržování vyhlášky města Sedlčany o zákazu kouření v okolí škol, případně
dalších městských vyhlášek – pravidelné terénní pochůzky a kontrola dodržování předpisů.
Zajištuje: Městská policie Sedlčany, manažer prevence.
▪ Realizace projektů prevence kriminality
- Diskusní besedy pro žáky základních a středních škol působící ve městě Sedlčany, případně
jejich rodiče.
Zajišťuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany, kurátor pro děti a mládež OSPOD
Sedlčany, metodici primární prevence škol.
▪

Minimální preventivní program základních a středních škol

Základní školy, střední škola a střední odborné učiliště v Sedlčanech si vytvářejí/plánují vlastní
minimální preventivní program.
Cílem pro rok 2020 je seznámit se s jednotlivými metodiky primární prevence školských
zařízení ve městě a získat povědomí o jejich záměrech v oblasti prevence, plánovaných
aktivitách, finanční a jiné náročnosti. Připravit městský projekt, kdy by školy své individuální
návrhy mohly od školního roku 2020-2021 předkládat v určeném termínu pracovní skupině pro
prevenci/Týmu pro děti a mládež Sedlčanska k posouzení a případně získat předem stanovený
podíl k finanční spoluúčasti z městského rozpočtu.
Manažer prevence tuto možnost s vedením města Sedlčany projedná.
Zjišťuje: manažer prevence.
▪ Terénní protidrogový program ve městě Sedlčany
Program zajišťuje Centrum adiktologických služeb Magdaléna, o. p. s., středisko Příbram.
Regionální poskytovatel adiktologických služeb, se kterým město Sedlčany dlouhodobě
spolupracuje. Centrum nabízí svůj preventivní program do škol, poskytuje sociální
a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým, a to v ambulanci ve svém sídle
v Příbrami nebo v terénu.
V lokalitě města Sedlčany Magdaléna o. p. s., Příbram, dlouhodobě realizuje terénní program
– dle personálních a finančních možností. Každoročně podává vedení města Sedlčany zprávu o
realizovaných aktivitách.

Město Sedlčany nabízí poskytovateli služeb možnost uplatnit žádost o finanční příspěvek
z městského rozpočtu.
Zajišťuje: manažer prevence.
▪ Možnost zápůjček testovacích sad ke zjišťování přítomnosti drogy
Město Sedlčany koupilo pro práci Městské policie Sedlčany testovací přístroj DRUGSTER
5000, který při využití jednorázové testovací sady umožňuje zjistit aktuální přítomnost drogy
(ve spektru šesti možných) v organismu.
Městská policie Sedlčany v rámci vzájemné spolupráce nabízí zdravotnickým službám
(ambulancím, lůžkovému oddělení Nemocnice Sedlčany, RZS SK, středisku Sedlčany),
poskytovatelům služeb působícím ve městě, rodičům nezletilých dětí apod. na žádost zapůjčit
testovací sadu k relevantnímu potřebnému (anonymnímu) zjišťování.
Zajišťuje: Městská policie Sedlčany.
Kalendář akcí 2020
OBDOBÍ

NÁZEV AKCE

březen – prosinec

Obsazení pracovní pozice, výkon pracovní činnosti manažera prevence

březen – prosinec

Zápůjčky testovacích sad na drogy

březen – prosinec

Terénní protidrogový program ve městě Sedlčany

březen – prosinec
březen – prosinec
březen – prosinec

Minimální preventivní program základních a středních škol
Bezpečné město Sedlčany

březen – prosinec

Značení jízdních kol
Bezprizorní pes

březen – prosinec

Noční akce Městské policie Sedlčany

březen – prosinec

Kontrola dodržování vyhlášky města Sedlčany o zákazu
kouření v okolí škol, případně dalších vyhlášek města Sedlčany

Komentář:
▪ město neuspělo s Žádostí o podporu mzdových prostředků na manažerku prevence; jsou
lokality více potřebné (rozumí se Středočeský kraj);
▪ připravují se aktivity směrem do tzv. pracovní skupiny; „Tým pro děti a mládež“;
▪ v současné době manažerka pracuje na tzv. Bezpečnostní analýze – zpracovává data a údaje
k tomuto dokumentu;
▪ dlouhodobější Plán prevence města Sedlčany předpokládáme vypracovat a předložit
v horizontu září – říjen 2020; tento bude vypracován na období více let s předpokladem
do konce volebního období;
▪ nad vypořádáním připomínek.
Diskuse:
▪ nad návrhem úprav (s ohledem na pandemii se některé akce v zamýšleném rozsahu
neuskuteční; Den sv. Floriána, tedy je žádoucí dokument upravit);
▪ další drobné formální úpravy;
▪ vysvětlení k nabídce testování (drogy).
Usnesení:

„Rada města Sedlčany schvaluje upravený Program prevence města Sedlčany pro rok 2020
sociálně patologických jevů dětí a mládeže, který byl zpracován slečnou Ludmilou Farovou,
manažerkou prevence města Sedlčany, za účasti Mgr. Věry Skálové, vedoucí Odboru sociálních
věcí Městského úřadu 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 39-700/2018-2022.
4.3 Inspekční zpráva č. j.: ČŠIS-328/20-S; Protokol o kontrole č. j.: ČŠIS-329/20-S;
kontrolovaný subjekt 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany
Pan místostarosta RM informoval o dvou výše uvedených dokumentech.
Dále pro účely tohoto Zápisu z jednání RM následuje základní identifikace dokumentů
a informace o jejich obsahu.
Inspekční zprávu č. j.: ČŠIS-328/20-S vydal kontrolní orgán, kterým byla Česká školní
inspekce, Středočeský inspektorát (dokument doručen dne 5. května 2020; č. j.:
MST/9285/2020).
Název kontrolovaného subjektu: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram
Sídlo: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany
IČO: 47074299
Identifikátor: 600054624
Právní forma: Příspěvková organizace
Zastupující odpovědná osoba: Mgr. Libor Novotný
Termín inspekční činnosti: 17. února 2020 – 20. února 2020
Předmět inspekční činnosti
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní
školou, školním klubem a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů,
naplňování školního vzdělávacího programu a jeho soulad s příslušným rámcovým
vzdělávacím programem a právními předpisy podle § 174 odst. 2 písm. b) a c)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika
Škola vykonává činnost základní školy, školní družiny a školního klubu. Ve 22 třídách vzdělává
512 žáků, což činí 68 % nejvyššího povoleného počtu. Škola eviduje 57 žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a 2 žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí.
Školní družina eviduje 180 účastníků (100 % naplněnost) v 6 odděleních a školní klub
86 účastníků (26 % naplněnost).
Hodnocení podmínek vzdělávání
Ředitel školy zastává svou funkci od roku 1997 a splňuje pro ni požadované předpoklady.
V koncepci rozvoje školy stanovil obecné cíle zaměřené zejména na zlepšování materiálních
podmínek, zkvalitňování vzdělávání a podporu profesního rozvoje pedagogů.
Partnerství školy pozitivně ovlivňuje podmínky vzdělávání. Spolupráce se zřizovatelem,
zákonnými zástupci žáků a školskou radou je funkční. Ředitel cíleně podporuje partnerský
přístup k žákům, kteří se prostřednictvím žákovského parlamentu vyjadřují k podmínkám
a průběhu vzdělávání včetně environmentální výchovy.
Hodnocení průběhu vzdělávání
Vzdělávací cíle v hospitovaných hodinách byly stanoveny v souladu se ŠVP ZV, výuka byla
připravená a systematicky promyšlená. Žáci se na učitele obraceli s důvěrou, v hodinách byla

zaznamenána příjemná pracovní atmosféra. Výuka se vyznačovala provázaností s běžnými
reálnými situacemi, patrná byla snaha o využití mezipředmětových vztahů.
Průběh vzdělávání ve školní družině byl založen na pestré činnosti vedoucí ke smysluplnému
využívání volného času. Jednotlivé aktivity byly časově vyvážené, vycházely z individuálních
potřeb, zájmu a nadání účastníků.
Hodnocení výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání škola pravidelně sleduje a vyhodnocuje na pedagogických radách. Ředitel
shromažďuje informace od učitelů, z hospitací i z vlastní přímé pedagogické činnosti. Širší
srovnání výsledků vzdělávání škola zajišťuje organizováním sportovních soutěží
i pro žáky jiných škol, což vypovídá o jejich dobré spolupráci.
Podle hodnocení na vysvědčení většina žáků dosahuje dobrých výsledků. Škola důkladně
analyzuje příčiny školního neúspěchu, většina z nich spočívá v zanedbávání docházky.
Na výsledcích vzdělávání žáků s rizikem školního neúspěchu se pozitivně projevuje
poskytování pedagogické intervence nad rámec podpůrných opatření.
V přijímacím řízení ke střednímu vzdělání je většina žáků do zvoleného oboru přijata.
Závěry
Mezi silné stránky školy patří zejména realizace množství aktivit podporujících realizaci
environmentální osvěty. Učitelé efektivně aplikují poznatky z dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v kvalitní přípravě výuky a v jejích aktivizujících formách,
v tandemové výuce si poskytují vzájemnou profesní podporu.
Příležitostí ke zlepšení by mohla být větší diferenciace učiva s ohledem na individuální
vzdělávací potřeby žáků, taktéž větší uplatnění hodnocení či sebehodnocení práce žáků. Školní
klub by měl mít jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje.
Řediteli školy je uložena lhůta 30 dnů na to, aby přijal adekvátní opatření k prevenci drobných
nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a aby písemně informoval Českou školní inspekci,
jaká byla přijata opatření. Ředitel školy může k obsahu inspekční zprávy podat připomínky
do 14 dnů po jejím převzetí.
Protokol o kontrole č. j.: ČŠIS-329/20-S vydal kontrolní orgán, kterým byla Česká školní
inspekce, Středočeský inspektorát (dokument doručen dne 5. května 2020 a zaevidován
pod č. j.: MST/9282/2020.
Obsahuje kontrolu dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Název kontrolovaného subjektu: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram
Sídlo: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany
IČO: 47074299
Identifikátor: 600054624
Právní forma: Příspěvková organizace
Zastupující odpovědná osoba: Mgr. Libor Novotný
Termín inspekční činnosti: 17. února 2020 – 20. února 2020
Kontrolované období: Školní roky 2018/2019 a 2019/2020 k datu inspekční činnosti
Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná
podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v základní škole, ve školní družině a školním klubu výše uvedené
příspěvkové organizace.

1. Kontrola dodržování § 30 odst. 1 a 2 školského zákona (vydání a obsah školního řádu
ZŠ, vnitřního řádu školní družiny a vnitřního řádu školního klubu)
Vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školního klubu obsahují všechny povinné
údaje.
Školní řád ZŠ obsahuje všechny náležitosti podle výše uvedeného právního předpisu,
chybně však stanoví lhůtu pro doložení důvodů nepřítomnosti žáka ve vyučování.
2. Kontrola dodržování § 5 odst. 3 školského zákona (vydání školního vzdělávacího
programu pro zájmové vzdělávání ve školním klubu)
Školní vzdělávací program pro školní klub ředitel školy nevydal.
Řediteli školy je uložena lhůta 30 dnů na to, aby odstranil nedostatky zjištěné při inspekční
činnosti a aby písemně informoval Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny
a jaká byla přijata opatření. Ředitel školy může proti kontrolnímu zjištění podat námitky
do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany vzala na vědomí Protokol o kontrole č. j.: ČŠIS-329/20-S doručený
na Městský úřad Sedlčany dne 5. května 2020 ve věci dodržování právních předpisů podle
ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Inspekční
zprávu č. j.: ČŠIS-328/20-S doručenou na Městský úřad Sedlčany dne 5. května 2020, vše pro
případ kontroly příspěvkové organizace města Sedlčany, 1. základní školy Sedlčany, Primáře
Kareše č. p. 68, 264 01 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 39-701/2018-2022.
4.4 Informace Základní umělecké školy Sedlčany o přijatých opatřeních a podmínkách
výuky a provozu školy v době rozvolňování přijatých opatření proti pandemii
Pan místostarosta RM seznámil s pravidly pro obnovení výuky na Základní umělecké škole
Sedlčany, která podle instrukcí MŠMT ČR a dalších doporučení i s ohledem na možnosti
subjektu sestavila a zřizovateli (městu Sedlčany) dne 11. května 2020 předala paní
Mgr. Vladimíra Křenková, ředitelka.
S ohledem na rozhodnutí vlády o možnosti otevření některých školských zařízení, do kterých
spadá základní umělecké vzdělávání, bude škola znovuotevřena pro žáky a studenty, a to ode
dne 11. května 2020.
Otevření, tedy výuka, bude probíhat za podmínek zvýšené bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
a učitelů.
Ve školou předaném dokumentu jsou popsána všechna opatření a nastíněna možná výuka
ve skupinách. Škola k datu sdělení setrvávala v očekávání na to, kolik žáků se nahlásí a jaký
bude zájem o prezenční výuku. Ředitelka předpokládá paralelní pokračování zavedeného
systému distanční výuky u žáků z ohrožených rodin. Byla pořízena dezinfekce, roušky
a ochranné štíty pro učitele. Byla vyměněna sanitární zařízení (baterie, dávkovače, papírové
ručníky, …). Žákům bude do školy umožněn vstup jen za doprovodu učitelů a v budově se
nebudou volně zdržovat.
Vstup do budovy školy

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Všichni žáci i zaměstnanci nosí
ve společných prostorách roušky, žák má s sebou sáček na uložení roušky. Vstupovat
do budovy mohou pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.
V budově školy
Žáky si budou učitelé vyzvedávat před školou. Po vstupu do školy žák použije dezinfekci rukou.
Vstup na toalety je možný pouze jednotlivě. Volný pohyb po škole není přípustný, stejně jako
čekání na kamarády, případně další hodiny. Preventivně bude probíhat častá dezinfekce klik
dveří, zábradlí, vypínačů apod., taktéž časté větrání prostor.
V učebně
Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce. Maximální počet žáků v učebně
je 15. Pokud je zachován odstup 2 metry, nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit
v průběhu vzdělávání a konzultací roušku. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
V každé učebně je nezbytné často větrat, také často čistit nástroje nebo předměty, které používá
větší počet osob.
Pokud bude žák vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům nakažení virem označovaným jako COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
Výuka hudebních nástrojů – v případě naplněnosti skupiny v počtu přesahujícím více než 15
žáků, rozdělí vyučující žáky na více skupin. Žáci, kteří budou využívat i nadále distanční formu
výuky, budou touto formou plnit i hodiny hudební nauky. Vyučující předmětů „Komorní hra“,
„Zábojáček“ a „Klavírní seminář“ stanoví, a to s ohledem na všechny uvedené hygienické
normy a na počet fyzicky docházejících žáků, jak tyto hodiny budou probíhat.
Žáky pěvecké hudební výchovy a další skupinové výuky (např. „Zobcová flétna“, „Zpěv“,
„Kytara“ a další) doporučujeme zatím učit odděleně. Žáci tanečních oborů budou rozděleni
do menších skupin. Děti by měly docházet již ve cvičebním úboru. Výuka výtvarného oboru
bude probíhat podle rozvrhu s ohledem na dané hygienické normy. Podle počasí se může výuka
přesunout do plenéru.
Pedagogové s rizikovými faktory budou vyučovat nadále distančně. Zápis nových žáků
na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 8. června – 12. června 2020.
Závěr:
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.5 Vyúčtování spotřeby energií za rok 2019; případ 2. základní školy – školy Propojení
Sedlčany
Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, RM informoval o Žádosti a návrhu
pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka, ředitele základní školy, na využití finančních prostředků
původem z úspor na vyúčtování nastavených záloh na energie (provoz školy).
Po seznámení se s problematikou a zejména s ohledem na ponechání možnosti přijetí
komplexního přístupu a řešení bylo projednání tohoto bodu Programu a konečné rozhodnutí
v předmětu věci odloženo.
Závěr:
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

4.6 Žádost o poskytnutí podpory na Domovní čistírnu odpadních vod č. j.: ŽP/8420/2020
RM byla seznámena s obsahem a předmětem Žádosti.
▪ žadatelka, trvale bytem Sedlčany,
ČOV pro objekt Sedlčany, 264 01 Sedlčany;
Žádost č. j.: ŽP/8420/2020.
Stávající stav likvidace odpadních vod: definována (jímka).
Odpovědnou osobou výše uvedená Žádost shledána splňující všechny požadavky. Žádost je
doporučena k dalšímu vyřízení.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany vyhovuje Žádosti o poskytnutí podpory na Domovní čistírnu odpadních
vod č. j.: ŽP/8420/2020.
Rada města Sedlčany za účelem věcného naplnění uvedené Žádosti schvaluje uzavřít Smlouvu
o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany
na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou aktivitou
„Výstavba domovních čistíren odpadních vod“), a to pro případ žadatelky trvale bytem
Sedlčany, na čištění odpadních vod z nemovitosti.
Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany,
uzavřením schváleného standardizovaného smluvního ujednání.“
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 39-702/2018-2022.
4.7 Žádost o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/9802/2020); případ Smlouvy
o poskytnutí podpory ev. č.: ŽP/2719/2020
Podmínky pro uvolnění finančních prostředků k řešenému případu splněny. Vše uvedeno
v dokumentaci, kterou má v péči OŽP na Městském úřadu Sedlčany (odpovědná osoba pan
Ing. Stanislav Dvořák).
▪ případ žadatele, trvale bytem Sedlčany,
ČOV pro objekt Sedlčany,;
Žádost (původní o podporu) č. j.: ŽP/3147/2020.
Diskuse:
▪ nad úplností; lze uvolnit v max. výši;
▪ počet případů (4); další aspekty problematiky.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany na základě podané Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.:
ŽP/9802/2020 přijatá dne 12. května 2020) schvaluje vyplatit podporu ve výši 20.000,- Kč
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 alokovaných prostředků, a s ohledem na uzavřenou
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (uzavřenou dne 27. února 2020) z Programu města
Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou
aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, a to pro případ žadatele; trvale bytem
Sedlčany, na čištění odpadních vod z nemovitosti.
Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, aby ve lhůtě
nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to bezhotovostním převodem z účtu města Sedlčany
na uvedené číslo bankovního účtu (Smlouva o poskytnutí podpory ev. č.: ŽP/2719/2020), který

náleží žadateli, vlastníku podpořeného objektu rodinného domu, převedl částku podpory
v maximální možné výši 20.000,- Kč (případ č. j.: ŽP/3147/2020 ve spojení s č. j.:
ŽP/9802/2020).“
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 39-703/2018-2022.
4.8 Informace o přípravě realizace daru automobilu CAS městu Sedlčany (zásahová
jednotka SDH Sedlčany II)
Pan starosta členy RM informoval o další sérii jednání s ředitelem HZS, Územního odboru
Příbram, která proběhla ve věci chystaného převodu výše uvedeného zásahového vozidla
na město Sedlčany. Podle všech dostupných informací, je nyní k dispozici rozhodnutí vlastníka
vozidla, které svědčí o uvedeném převodu bez dalších překážek.
Vozidlo bychom pravděpodobně převzali v období měsíce červen 2020. Zajistí Odbor majetku
(náležitosti evidence; informace na Odbor ekonomický apod.)
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.9 Žádost města Bystřice o podmínkách připojení vodovodní soustavy Božkovice
a Nesvačily na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany
Pan starosta RM seznámil s obsahem a předmětem Žádosti města Bystřice o připojení lokálních
vodovodních sítí, které zásobují osady Božkovice a Nesvačily na Přivaděč pitné vody Benešov
– Sedlčany.
Původní projekt počítal s přípojnými místy města Bystřice.
Již v minulosti se RM k připojení (PD) vyjadřovala. Pro připojení lokálních vodovodních
soustav na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany v řešené oblasti, respektive na území města
Bystřice, tento obsahuje celkem pět přípojných míst.
Vzhledem k tomu, že město Sedlčany, jako vlastník vodovodu, doposud nedisponuje tzv.
kapacitní studií, která byla již dříve zadána, nelze se odpovědně k Žádosti v tuto chvíli vyjádřit.
Pan starosta sdělil, že v únoru 2020 proběhla série jednání za účasti 1. SčV, a. s., dále subjektu
Vodohospodářský rozvoj a správců vodovodní soustavy Benešov a zdroje Švihov, při kterém
bylo projednáváno mnoho aspektů uvedené problematiky (kapacita zdroje; kapacita přivaděčů
do Benešova; kapacita naší soustavy; projekty na zkapacitnění; souvislosti s přivaděčem vody
kolem plánované stavby dálnice D3 a další).
Pro vydání konečného rozhodnutí města Sedlčany v uvedené Žádosti budou vypovídající údaje
o tom, kolik vody je nám schopna dodávat Vodohospodářská společnost Benešov, která tyto
údaje není v současné době schopna sdělit, což přímo souvisí s napojením na Vodní nádrž
Švihov (Želivka) a dále na kapacitu tzv. „Přivaděče Javorník – Benešov“.
V termínu do začátku měsíce července 2020 rozhodné údaje patrně dostupné nebudou.
Od těchto údajů závisejí výpočty naší kapacity a našich možností.
Zatím nejsou stávající čísla nikterak optimistická. Množství přiváděné vody bude limitováno.
Rozhodnutí ve věci uvedené Žádosti je v tuto chvíli potřebné odložit.
Konečným rozhodnutím nesmíme omezit město Sedlčany a jeho případný rozvoj.
Diskuse:
▪ nad dřívějším postojem obcí (neúčast na investici; omezení kapacity; průměr; tlak a další);
▪ rozvojový potenciál.

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.10 Podpora středoškolské republikové soutěže studentů historie
Gymnázium Cheb každoročně organizuje pro studenty středních škol soutěž ze znalostí
historie.
Soutěže se také pravidelně účastní studenti G a SOŠE Sedlčany. V tomto ročníku se studenti
ze Sedlčan umístili na cca 20 místě z celkem 70 účastníků.
Pořadatel požádal o finanční podporu akce.
S ohledem na aplikovanou praxi z minulých let a s ohledem na stav městské pokladny město
Žádosti nevyhoví.
Každý z účastníků si své náklady již uhradil sám. Podílí se i kmenové školy (v případě G
a SOŠE Sedlčany je zřizovatelem Středočeský kraj).
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.11 Informace o Žádosti o vydání potvrzení k provozu Mateřské školy Sedlčany v době
pandemie
Pan starosta podal zprávu o nepřetržitém provozu uvedené školy v době pandemie. Škola byla
pro děti otevřena; služeb bylo možné využívat.
Pro menší zájem rodičů dětí (cca 15 – 17 dětí / den) byl ředitelkou školy aplikován omezený
režim školy, a to pouze na jedno pracoviště. Odloučená pracoviště nebyla pro výchovu a výuku
otevřena. Bylo by tomu tak pouze v případě zájmu rodičů.
Centrální pracoviště v ulici Šafaříkova bylo otevřeno pro všechny potřebné. V podstatě byla
aplikována obdoba prázdninového provozu, při kterém rodiče mohou využít služeb Centrálního
pracoviště, a to i ti, kteří mají své děti umístěny na Odloučených pracovištích.
Nyní jedna z maminek žádá vydání potvrzení o uzavření provozu školy. Patrný zájem
na čerpání ošetřovného. Ředitelkou subjektu lze potvrdit pouze omezení provozu, nikoli jeho
uzavření.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

5. Diskuse
Bez dalšího samostatného diskusního příspěvku.
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor):
Informace o úmrtí pana Jaroslava Štemberka
Jmenovaný byl dlouholetým zaměstnancem podniku zabývajícího se zpracováním mléka
ve městě Sedlčany (dle doby, organizace do struktur a vlastnictví různá pojmenování – např.
„Povltavské mlékárny“,…). Pracoval 60 let ve zdejším provozu a významně se zasloužil
o prosperitu mlékárny a šíření jejího dobrého jména po celé republice i v zahraničí, čímž má
nesporné zásluhy na proslavení regionu a města Sedlčany.
Pan Jaroslav Štemberk zemřel dne 8. května 2020.
Informace sdělil pan Ing. Josef Soukup.

Závěr: RM vzala informace na vědomí.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▫ Sdílená pochvala
Níže jmenovaný se podělil o vyjádřenou pochvalu ze strany uživatelů i nesportující veřejnosti
k provozování otevřeného sportovního areálu – „Sportovního parku Luční“; park je veřejností
hojně užíván. Uživatelé se o tomto prostranství vyjadřují pochvalně.
Informace sdělil pan Ing. František Hodys.
Závěr: RM vzala informace na vědomí.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▫ Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2020
Pan Ing. František Hodys, předseda FV ZM, sdělil váhu a potřebnost některých navrhovaných
rozpočtových úprav s dopadem do investic a provozu města Sedlčany, a to zapracováním
do základního dokumentu hospodaření města na rok 2020 (znamená vydat rozhodnutí
postavené na příslušných kompetencích ZM nebo RM).
Závěr: RM vzala informace na vědomí. Výzva k předložení souboru úsporných opatření byla
panem starostou učiněna. Materiál v přípravě.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▫ Evidence dezinfekčních prostředků a prostředků materiální podpory, jejich původ
Ze strany státních institucí (od MV ČR přes HZS Středočeského kraje do města, resp. ORP;
případně od MZdr. ČR přes Krajský úřad Středočeského kraje do Oblastní nemocnice Příbram)
jsme bezplatně obdrželi cca 600 litrů dezinfekce určené pro činnost úřadů v rámci ORP (dalších
obcí) a činnost Pečovatelské služby Sedlčany.
Některé pomůcky jsme obdrželi na základě dobré spolupráce se SSHR.
Některé pomůcky jsme zakoupili, jako i dezinfekční prostředky, včetně dávkovačů.
O informace požádal pan Ing. Martin Havel.
Závěr: RM vzala informace na vědomí. Příspěvek je naplňován. Výzva k předložení souboru
úsporných opatření byla panem starostou učiněna.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▫ 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 devátému zasedání Rady města Sedlčany
(RM č. 39/2018-2022), 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 na den
27. května 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 19:15 hod.
Přílohy k Zápisu:
1. Prezenční listina (1 list)
2. Seznam nájemců, kterým bylo Radou města Sedlčany prominuto nájemné za II. čtvrtletí
roku 2020 (bez uvedení počtu listů)
3. Program prevence města Sedlčany pro rok 2020 sociálně patologických jevů dětí
a mládeže (bez uvedení počtu listů)
Některé použité zkratky v textu Zápisu:
GP – geometrický plán
HZS – Hasičský záchranný sbor
KŠ – Krizový štáb města Sedlčany
MŠ – Mateřská škola Sedlčany
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
MZdr. ČR – Ministerstvo zdravotnictví ČR
ORP – obec s rozšířenou působností
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení
PD – projektová dokumentace
PZ – právní zástupce
RM – Rada města Sedlčany
SSHR – Správa státních hmotných rezerv ČR
TP – trvalý pobyt
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 20. května 2020

