
  Z á p i s  RM č. 41/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 10. června 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 zasedání změnil na konečných šest.  

  

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:  

▪ npor. Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany; 

▪ pan Miroslav Doubrava, zástupce velitele zásahové jednotky JPO III Sedlčany; 

▪ plk. Mgr. René Peták, ředitel Územního odboru Příbram, Policie ČR; 

▪ npor. Bc. Milan Daniel, vedoucí Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR; 

▪ pan Petr Krch, vrchní strážník Městské policie Sedlčany. 

 

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: 16:02 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:50 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí čtyřicáté první jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

a zároveň desáté v roce 2020 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to 

v čase 16:02 hod. v uvedené zasedací síni. 

 

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je 

usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání RM bylo přítomno pět členů Rady města 

Sedlčany. Z neúčasti na části jednání (na úvod) se s ohledem na dopravní komplikace na cestě 

Praha – Sedlčany omlouval pan MUDr. Karel Marek, a na celé jednání (zasedání Senátu 

Parlamentu ČR) se omlouval pan Ing. Jiří Burian. 

 

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 byl v hlavních bodech rámcově odsouhlasen (hlavní body programu 

byly avizovány a schváleny Harmonogramem termínů a hlavních programových bodů). 

Program dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy akceptován. 

Jinými slovy 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. 

 

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, byl akceptován a nebyl o další samostatné tematické celky členy 

RM doplněn. 

 

Pan starosta sdělil, že hlavním tematickým celkem dnešního jednání RM je problematika 

s názvem „Bezpečnost města Sedlčany; činnost bezpečnostních složek zde působících; 

prevence“. 

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 širší blok problematiky 

pod souhrnným názvem „Různé“, kde bylo připraveno k projednání několik dalších 

samostatných bodů Programu jednání RM. 

 

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. 41/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. května 2020  

 

2. Hlavní program jednání RM „Bezpečnost města a regionu Sedlčany; Zprávy o činnosti 

bezpečnostních složek zde působících; prevence“ 

2.1 Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní 

odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany 

 



 

 

2.2 Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Sedlčany; součinnost se Sborem 

dobrovolných hasičů Sedlčany II 

 

2.3 Zpráva ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany a vyhodnocení celkové 

bezpečnostní situace a vývoje přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2019 a dílčí 

zpráva za uplynulé období roku 2020 (Policie ČR) 

 

2.4 Zpráva ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, 

působnosti a plnění úkolů Městské policie Sedlčany 

 

2.5 Metropolitní kamerový systém města Sedlčany 

 

2.6 Zpráva z činnosti Komise pro projednávání přestupků 

 

2.7 Zpráva z činnosti Odboru krizového řízení 

 

2.8 Zpráva o činnosti preventistky patologických jevů dětí a mládeže 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Prodloužení doby podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. 

patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany 

 

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

3.3.1 Zajištění práv k pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. smlouvy oprávněného 71010-008750 (akce 

„Sedlčany, Nádražní, Pod Potoky“) 

  

4. Různé 

4.1 Povolení k pořádání sportovní akce v lokalitě Cihelný vrch; pořadatel Povltavský 

sportovní klub DA-BA, z. s. 

4.2 Souhlas zřizovatele s přijetím účelového daru; 1. základní škola Sedlčany 

4.3 Projednání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (č. 

j.: MST/2368/2020) 

4.4 Návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům městských subjektů za plnění 

úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období prvního pololetí roku 2020 

4.5 Žádost o vydání souhlasu k napojení na vodovodní soustavu „Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany“ pro město Bystřice 

4.6 Plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2020 

a dalších úkolů vyplývající z podstaty a předmětu jednání; vypořádání příspěvků 

rozpravy a diskuse 

 

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 dvou zaznamenaných.) 

Bez dalšího samostatného příspěvku. 

 

Poznámka: V čase 16:40 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 27. května 2020   

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

 

RM 40-704/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 40-705/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné další úkoly. 

 

RM 40-706/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 40-707/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly, vyjma předložení hospodářských výsledů 

nejpozději do dne 24. června 2020 (v očekávání). 

 

RM 40-708/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 40-709/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 40-710/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 40-711/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 40-712/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly, vyjma těch, které přijal a řeší vedoucí 

Oddělení ICT. 

 

RM 40-713/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 40-714/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 40-715/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 40-716/2018-2022 



 

 

Úkoly související splněny. 

 

RM 40-717/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 40-718/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 40-719/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 40-720/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 40-721/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 40-722/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 40-723/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 40-724/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 40-725/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 40-726/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 40-727/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 27. května 2020 (RM č. 40/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 41-728/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Bezpečnost města a regionu Sedlčany; Zprávy o činnosti 

bezpečnostních složek zde působících; prevence“ 

 



 

 

2.1 Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor 

Příbram, Stanice HZS Sedlčany 

 

K projednání uvedené problematiky byl přizván pan npor. Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS 

Sedlčany, kterému předsedající zasedání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, 

předal za tímto účelem slovo. 

 

Ve Zprávě je (bylo) mimo jiné uvedeno následující: 

V období od 1. ledna 2020 – 7. června 2020 (resp. 10. června 2020) měl HZS – Stanice Sedlčany 

celkem 114 výjezdů, z toho 21 požárů, 35 dopravních nehod, 17 úniků nebezpečných látek, 113 

technických pomocí. 

 

S ohledem na stav v souvislosti s COVID-19 byly přijaty mj. také zvláštní opatření, které se 

týkaly nákupu jídla přímo na stanici pro hasiče, odděleného střídání směn, zákazu vstupu  

do areálu pro ostatní osoby, ale i rodinné příslušníky, zákazu výjezdu příslušníků HZS, kteří 

jsou v jednotkách SDH obcí a zákazu výběrů dovolených. Byla nařizovaná i mimořádná 

pracovní pohotovost. 

 

Pomoc v rámci COVID-19 byla na stanici Sedlčany v celkem dvou případech – při vykládání 

a nakládání ve Skladu hmotných rezerv na Červeném Hrádku a další pomoc s tímto související 

v Příbrami, tj. stavba odběrného místa na parkovišti a účast na pravidelných vykládkách letadel 

a převoz zdravotnického materiálu do skladů v Pardubicích-Čeperka, ale i Ústí nad Labem  

či Hradci Králové (organizováno přes GŘ HZS ČR). 

 

Uvolňování přijímáno v souladu s nařízeními vlády a opatřeními obecné povahy Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Zdravotnický a ochranný materiál je pro příslušníky HZS – Stanice Sedlčany 

zajištěn v souladu s legislativou. 

 

Dále byly komentovány některé vybrané údaje: 

▪ přísná opatření pro členy jednotky (účelem je zachování provozuschopnosti jednotky); 

nastavena od 15. března 2020, např. zákaz styku s jinými osobami; zákaz výjezdu do města; 

zákaz vstupu do areálu pro všechny osoby; zákaz výběru všech dovolených); přísná opatření 

platí do 16. června 2020; následovat bude rozvolnění; 

▪ transporty pacientů – úplná ochrana, masky, obleky apod.;  

▪ vybavenost jednotky.  

 

Pan starosta poděkoval za dobrou spolupráci, což se mimo jiné projevilo na aktu bezúplatného 

převodu záchranného vozidla Mercedes do vlastnictví města Sedlčany;  

Pan starosta rovněž vzpomenul schválení daru na pořízení tzv. Chemického kontejneru. 

Vzpomenuta byla jeho potřebnost, a to v souvislosti se zkušeností při hašení požáru v objektu 

Kovošrot Sedlčany.  

Pan starosta se také dotkl problematiky důstojnosti oslav plánovaných k příležitosti výročí 20 

let existence a působnosti pracoviště sboru HZS Sedlčany (připomenuto by mělo být v září; 

bude vydána brožurka). S ohledem na každoroční činnost a nápad událostí nikdo nemůže 

zpochybňovat důvodnost, že zde byla stanice vybudována. 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými statistickými údaji. 

 

Zpráva je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. 



 

 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, zásahové 

činnosti, vlastních aktivitách a další působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS 

Sedlčany, vypracovanou nad údaji a daty ke dni 10. června 2020, kterou přednesl pan npor. 

Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS 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 41-729/2018-2022. 

 

2.2 Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Sedlčany; součinnost se Sborem 

dobrovolných hasičů Sedlčany II 

Zprávu přednesl pan Miroslav Doubrava. 

RM byla seznámena se statistikou výjezdů Sboru dobrovolných hasičů JPO III v období 

od 1. ledna 2020 – 7. června 2020. 

SDH JPO III (Sedlčany – město) měl celkem 30 výjezdů za dosavadní období roku 2020. 

V případě požárů byly provedeny 3 výjezdy, tj. 10 % všech výjezdů. V případě dopravních 

nehod se jednalo o 3 výjezdy, tj. 10 % všech výjezdů (konkrétně silniční dopravní nehody).  

 

K žádným výjezdům typu živelných pohrom nebo únikům nebezpečných látek v tomto období 

nedošlo. 

 

Nejvíce výjezdů SDH JPO III bylo povahy technické havárie, konkrétně pak technické pomoci, 

kdy se jednalo o 17 výjezdů, tj. 56,67 % všech výjezdů. Dále SDH JPO III v rámci technických 

havárií poskytoval ostatní pomoc v případě 3 výjezdů, tj. 10 % výjezdů. 

 

V rámci ostatních mimořádných událostí se jednalo o mimořádné události týkající se veškerých 

činností okolo pandemie koronaviru a špatné epidemiologické situaci – 3 výjezdy, tj. 10 % 

všech výjezdů.  

 

V rámci planého poplachu se konal 1 výjezd, tj. 3,33 % všech výjezdů. 

 

K přímým škodám, úmrtím nebo zranění ze strany osob nebo hasičů SDH JPO III nedošlo. 

 

Diskuse: 

▪ nad údaji; součinnost; školení. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé 

období roku 2020 (s daty do dne 10. června 2020), vypracovanou a přednesenou zástupcem 

velitele zásahové jednotky JPO III Sedlčany, panem Miroslavem Doubravou a zprávu ve věci 

vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů, majetku a dalších provedených 

ochranných, pomocných a preventivních činností ve prospěch občanů města a regionu Sedlčany 

a činností spočívajících v součinnosti s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje, Stanice HZS 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 41-730/2018-2022. 

 

2.3 Zpráva ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany a vyhodnocení celkové 

bezpečnostní situace a vývoje přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2019 a dílčí 

zpráva za uplynulé období roku 2020 (Policie ČR) 

Zprávu přednesli přizvaní hosté (uvedeni v Zápise výše).  

Přehled počtu trestných činů zjištěných 2011 – 2019 v katastru obce/města Sedlčany 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

procentuální 

vyjádření 

Násilné trestné 

činy celkem 

12 4 5 13 9 7 8 6 6 46 % 

Mravnostní 

trestné činy 

celkem 

0 2 1 1 0 1 1 0 0 - 

Majetkové trestné 

činy celkem 

77 63 83 66 32 36 36 32 15 18 % 

Ostatní 

kriminalita 

celkem 

5 15 12 16 6 14 8 11 16 - 

Zbývající 

kriminalita 

celkem 

29 19 24 13 17 17 23 14 14 - 

Obecná 

kriminalita 

celkem 

123 103 125 109 64 75 76 63 51 41 % 

Hospodářská 

trestné činy 

celkem 

16 8 12 9 1 12 12 6 3 19 % 

celková 

kriminalita 

139 111 137 118 65 87 88 69 54 39 % 

      z toho  

krádeže 

vloupáním 

celkem 

20 19 35 34 10 11 7 4 3 - 

      z toho  

krádeže 

vloupáním 

do rodinných 

domků 

0 2 9 4 2 3 2 1 1 - 

 



 

 

 

 

 

 

Další vybrané údaje a komentář k přednesené a předané Zpráva o bezpečnostní situaci na území 

města Sedlčany; dílčí průběžná diskuse: 

▪ celkem 13 aktivních policistů ve službě na OOP ČR Sedlčany, nepřetržitá služba zajištěna; 

výpomoci s přesahem hranic obvodů; systémová pomoc; 

▪ spolupráce s Městskou policií Sedlčany vyhodnocena na velmi dobré úrovni; 

▪ nové služební vozidlo je vybaveno 2 balistickými vestami, 2 balistickými přilbami 

a  1 balistickým štítem; 

▪ nad objasněností; změna metodiky kvalifikace a přístupu. 

 

Nejvíce na objevují majetkové trestné činy, kterých je evidováno 14:  

- ½ tvoří majetkové trestné činy vloupání (7 krádeží vloupáním), ostatní jsou zbývající 

majetková kriminalita (prosté krádeže); 

- nejvíce vloupání z uvedených 7 vloupání do průmyslových objektů; celkem 4, z toho 3 

objasněny (myčka); 

- 1 případ vloupání do bytu (mladistvý – krádež věcí z bytu); 

- 2 případy vloupání do rodinných domů (ulice Sadová, sklep Třebnice) – nesouvisí  

se sérií vloupání v oblasti Praha-Východ. 

 

Do 9. června 2020 nebyl evidován žádný násilný trestný čin, celková objasněnost činí 36,11 % 

(minulý rok 36,36 %). 

V uvedeném období se na území města Sedlčany vyskytly tyto skutkové podstaty trestných činů 

(celkem 38): 

- krádeže vloupání do bytů (1) – spácháno mladistvým, 

- krádeže vloupáním do rodinných domků (2), 

- krádeže vloupáním do ostatních (4), 

- krádeže motorových vozidel dvoustopých (1), 

- krádeže součástek motorových vozidel (1), 

- krádeže v jiných objektech (2), 

- krádeže ostatní (1), 

- poškozování cizí věci (1), 

- sprejerství (1), 

- ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (11), 

- zanedbání povinné výživy (3), 
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- hospodářské trestné činy (1). 

 

Na rozdíl od minulého roku (2019) se na území města Sedlčany nevyskytly skutkové podstaty 

trestných činů loupeže, úmyslné ublížení na zdraví, krádeže do víkendových chat soukromých 

osob, krádeže jízdních kol, ostatní trestná činnost. Z těchto údajů lze tedy vyčíst, že v letošním 

roce nejsou zatím evidovány žádný úmyslné násilné trestné činy nebo zvlášť závažné trestné 

činy. Aktuálně jsou evidovány jako spáchané trestné činy na území města Sedlčany jenom 

přečiny a zločiny. 

 

Přestupky v řešení PČR 

Celkem 172 přestupků (o 129 méně než v minulém roce): 

- z toho 122 na úseku BESIP (o 115 méně než v minulém roce); 

- z toho 7 na úseku ochrany před alkoholismem (o 11 méně než v minulém roce); 

- z toho 1 na úseku veřejného pořádku (o 1 méně než v minulém roce); 

- z toho 23 proti občanskému soužití (stejný počet jako v minulém roce); 

- z toho 23 proti majetku (nárůst o 23 oproti minulému roku). 

 

Komentář: 

Referující konstatoval, že město Sedlčany považuje za bezpečné město. 

Vyjádřil určitý „obdiv“ kamerového systému – prvek preventivní a důkazní. 

Připojil se k poděkování za mediální i další zvládnutí události, která byla doprovázena vysokou 

hladinou emocí; jednalo se o trestný čin výtržnictví; zákonná nebezpečnost tak vysoká nebyla. 

 

Diskuse: 

▪ nad spoluprací s městem a jeho orgány; 

▪ další, různé. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, 

obsahující vyhodnocení celkové bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti 

za uplynulé období roku 2020 (s aktuálními daty), spolu se statistickým vyhodnocením 

a porovnáním hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, 

přednesenou z pozice vedoucího Územního odboru Příbram (plk. Mgr. René Peták) 

a vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany (npor. Bc. Milan Daniel).“ 

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 41-731/2018-2022. 

 

2.4 Zpráva ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, 

působnosti a plnění úkolů Městské policie Sedlčany 

Celkem sepsáno 501 úředních záznamů. Strážníci MěP Sedlčany se nacházeli v uvedeném 

období u celkem zaevidovaných 5 423 událostí. Z toho bylo 517 událostí spojených 

s kontrolním bodem na místě možného páchání protiprávní činnosti (přestupkové nebo trestné).  

 

Za 9 měsíců bylo zaneseno 274 265 přístupů do systému Mimis strážníky MěP Sedlčany 

(do tohoto systému strážníci zanášejí každou událost, případně i dělené pracovní úkony). 

 

P. Petr Krch (vrchní strážník) uvedl, že nadále řeší podstav, kdy nemá potřebný stav 9 strážníků. 

 



 

 

Zároveň p. Petr Krch (vrchní strážník) poděkoval za pomoc a podporu od města Sedlčany  

za dovybavení ochranných pomůcek v souvislosti s krizovými opatřeními (pandemie). 

 

Přestupková činnost (celkem 376), z toho: 

- 40 případů v rámci znemožňování čištění komunikací; 

- 63 přestupků různého charakteru nedořešeno pro nesoučinnost podezřelých na místě  

a pokračuje u nich tedy správní řízení dle příslušných předpisů; 

- 16 výzev k zaplacení pokuty (p. Krchem uvedeno jako 16 pokynů k vymáhání pokuty). 

 

Příkazy na místě (struktura): 

- 130 pokut (zaplaceno na místě); 

- 22 pokut (zaplaceno složenkou); 

- 161 pokut (domluva). 

 

Realizovaný počet jízd (celkem 332), z toho: 

- 6 výjezdů k zajištění a převezení psů do útulku; 

- 138 výjezdů v souvislosti s ochranou objektů ve vlastnictví města Sedlčany; 

o 1 pachatel zadržen na místě páchání protiprávní činnosti; 

- další neuvedené. 

 

Součinnost (poskytnutí): 

- 22 případů přímé součinnosti s PČR; 

- 29 případů postoupeno PČR; 

- předáno 11 záznamů MMKS PČR; 

- 12 případů přímo součinnosti s HZS. 

 

Poplatky: 

- vybrán místní poplatek pro zábor veřejného prostranství od 37 prodejců (trhy). 

 

Lustrace: 

- lustrace 465 vozidel v souvislosti s podezřením ze spáchání přestupkové činnosti; 

- lustrace 470 vozidel v databázi odcizených vozidel; 

- celkem lustrováno 673 osob: 

o z toho 256 v systému Mimis  

o z toho 13 osob v ISEP (Rejstřík přestupků) v Rejstříku trestů; 

o z toho 23 lustrací přes PČR a cizineckou policii; 

- v rámci kontroly pohřešovaných osob provedeno 679 těchto kontrol: 

o z toho zjištěny 2 případy osob na útěku z nápravných zařízení. 

 

Krizová opatření (výkony): 

- 401 kontrol dodržování opatření v rámci nouzového stavu a opatření obecné povahy 

vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR; 

- odvysíláno 8 krizových relací; 

- zajištění 5 přistání vrtulníku. 

 

Podání vysvětlení: 

- v návaznosti na zák. č. 361/200 Sb., předvoláno 240 osob; 

- bez specifikace 117 osob předvoláno k podání vysvětlení; 



 

 

- zpracováno 102 předvolání k podání vysvětlení; 

- 59 opakovaných výzev pro nedostavení se k podání vysvětlení na základě výzvy 

předchozí (forma doporučeného dopisu). 

 

Mladiství a nezletilí: 

- 3 přestupky nezletilých (nelze potrestat); 

- 11 přestupků mladistvých. 

 

Další činnost: 

- zaregistrováno a řešeno 250 oznámení na tísňové lince 156; 

- provedeno 196 kontrol placených parkovišť; 

- provedeno 466 kontrol autobusového terminálu, a to včetně zabezpečení a otevírání 

a zavírání terminálu; 

- zaprotokolováno 11 nálezů; 

- kontrola na místě celkem 194 osob a vozidel pro podezření z přestupkové nebo trestné 

činnosti; 

- zaevidováno a zkontrolováno 70 závad na komunikacích, veřejném osvětlení, 

zabezpečení objektů, provozních závad, dopravním značení apod.; 

- 237 kontrol, úkonů nebo jiných opatření spojeno s výkonem kontrolní činnosti 

podmínečně propouštěných nebo jinak sledovaných osob; 

- 3 případy poskytnutí technické pomoci. 

 

Komentář: 

▪ pozvánka na pracoviště Městské policie Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ poděkování za činnost ze strany členů RM. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města 

Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie 

Sedlčany za období roku 2019 a zprávu o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období 

roku 2020, sestavenou a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské 

policie 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 41-732/2018-2022. 

 

2.5 Metropolitní kamerový systém města Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla formou prezentace seznámena s vyhotoveným dokumentem – 

Pasportem Metropolitního kamerového systému Sedlčany, který byl pořízen, je spravován 

a kontinuálně aktualizován pověřenou osobou. 

Systém plní zejména preventivní funkci a funkci důkazního prostředku (poskytování záznamů 

orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení). 

Rada města Sedlčany měla možnost poznat vše, co je obsahem tohoto interního dokumentu. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 



 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.6 Zpráva z činnosti Komise pro projednávání přestupků 

Rada města Sedlčany byla formou prezentace, kterou sestavila výkonná pracovnice, seznámena 

s činností uvedené Komise, a to zejména s rozdělením přestupků podle druhů a jejich četností.   

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.7 Zpráva z činnosti Odboru krizového řízení 

Rada města Sedlčany byla formou písemné Zprávy a prezentace, kterou připravil vedoucí 

uvedeného Odboru, seznámena s činností Odboru krizového řízení a řešenými událostmi roku 

2020 (pandemie; zásobování materiálem; zajištění personáliemi; udržitelnost varovného 

systému). 

   

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.8 Zpráva o činnosti preventistky patologických jevů dětí a mládeže 

Rada města Sedlčany byla formou prezentace seznámena s činností preventistky, a to od doby 

založení pracovního vztahu s aktuálními daty a výhledem na další období roku 2020. Prezentace 

je případně k dispozici k nahlédnutí u původce dokumentu.   

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 



 

 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Prodloužení doby podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit prodloužení doby podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 

35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi 

nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. června 2020 do dne 

31. prosince 2020. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení doby trvání podnájmu bytu velikostní kategorie 

1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 

Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu.“ 

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 41-733/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Zajištění práv k pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. smlouvy oprávněného 71010-008750 (akce „Sedlčany, 

Nádražní, Pod Potoky“) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

 

Činnost RM: 

Dle usnesení RM 7-136/2018-2022 byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se subjektem CETIN, a. s., týkající se vynucené překládky kabelů při realizaci 

investiční akce Rozšíření křižovatky ul. Nádražní a Pod Potoky (souvisí s dřívější investiční 

akcí města – „Dopravní terminál“).  

Překládka byla uvedenou společností provedena za sjednanou cenu, ve které byly zahrnuty 

i podmínky služebnosti, v první polovině roku 2019. Nyní je předkládán ke schválení návrh 

smluvního ujednání o služebnosti včetně přiloženého geometrického plánu zpracovaný 

subjektem CETIN, a. s., kterým je zřizována služebnost za náhradu ve výši 8.200,- Kč. Uvedený 

investor (oprávněný) zajistí zápis do katastru nemovitostí a uhradí náhradu na základě faktury 

vystavené městem Sedlčany, a to po obdržení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení 

zápisu služebnosti do evidence katastru nemovitostí. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení služebnosti 

připraveným subjektem CETIN, a. s.; IČO 04084063, číslo SAP: 71010-008750, název akce: 

„Sedlčany Nádražní, Pod Potoky, překládka, a následně zvažovala vydat schvalovací doložku 



 

 

(usnesení) s uzavřením této Smlouvy. Rada města Sedlčany zároveň zvažovala pověřit pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením předloženého návrhu smluvního ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ mapové podklady; vývoj přístupu; 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

č. smlouvy oprávněného 71010-008750“ (akce „Sedlčany, Nádražní, Pod Potoky“) mezi 

CETIN, a. s., se sídlem Praha, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; IČO 04084063, 

jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení 

a provozování podzemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě, včetně chráničky, 

HDPE trubky a metalických kabelů, položeného v lokalitě ulice Nádražní a Pod Potoky 

na pozemku parc. č. 1639/4 k. ú. a obec Sedlčany. Uvedené věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 8.200,- Kč bez DPH.“ 

Hlasování: 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 41-734/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Povolení k pořádání sportovní akce v lokalitě Cihelný vrch; pořadatel Povltavský 

sportovní klub DA-BA, z. s. 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční Zprávy, kterou přednesl pan Mgr. Zdeněk 

Šimeček, seznámena s obsahem „Oznámení o pořádání sportovní akce pro veřejnost“, které 

bylo přijato podatelnou MěÚ Sedlčany dne 5. června 2020 a zaevidována pod č. j.: 

MST/11587/2020. 

Předmětem Oznámení je, že se dne 28. června 2020 (neděle) v čase od 9:00 do 13:00 hodin 

bude konat běžecký závod pro děti, mládež a dospělé na Cihelném vrchu v Sedlčanech – 

příjezdová komunikace a štěrkové cesty v lesoparku (pozemky města Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ nad akcí a podmínkami. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s pořádáním sportovní akce pro veřejnost, kterou pořádá 

v neděli dne 28. června 2020 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. na příjezdové komunikaci 

Sedlčany – Cihelný vrch, Povltavský sportovní klub DA-BA, z. s., se sídlem Sedlčany, 

Dělnická č. p. 553, 264 01 Sedlčany; IČO 00508071, a to za podmínky dodržení všech 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a dále, že veřejná komunikace a její 

bezprostřední používané okolí pro tento závod budou neprodleně po jeho ukončení uvedeny 

do řádného stavu užívání a předány zpět správci komunikace.“  

Hlasování: 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 41-735/2018-2022. 

 

4.2 Souhlas zřizovatele s přijetím účelového daru; 1. základní škola Sedlčany 



 

 

RM byla seznámena s obsahem dokumentu, kterým je Žádost o udělení souhlasu ze dne 

29. května 2020, přijatá na podatelně MěÚ Sedlčany dne 3. června 2020, pod č. j.: 

MST/11365/2020. 

 

Žadatelem za 1. základní školu Sedlčany je pan Mgr. Libor Novotný, ředitel tohoto subjektu 

(základní škola zřízená městem Sedlčany). 

 

Obsahem Žádosti, směrované na Radu města Sedlčany je udělení souhlasu k přijetí daru, dvou 

kusů Pylonové keramické tabule triptych 200×120 cm v hodnotě 46 802,80,- Kč od dárce, 

SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s. Po schválení této žádosti budou tabule umístěny  

na 1. stupni 1. ZŠ Sedlčany. 

 

Přílohou této Žádosti je Darovací smlouva č. 1/2020 potvrzující technické parametry Pylonové 

keramické tabule triptych, soulad částky a také reflektující obsah Žádosti adresové Radě města 

Sedlčany. Dar je v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Identifikace dárce jako subjektu Smlouvy (SRPDŠ 

při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s.) je v souladu s platným stavem spolkového rejstříku. Smlouva je 

datována ke dni 18. května 2020.  

 

Diskuse: 

▪ nad postupem a potřebností. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 

rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, vydává předchozí souhlas zřizovatele 

s přijetím účelového daru dvou kusů pylonových keramických tabulí (Triptych 200 x 120 cm) 

v hodnotě daru výši 46.802,80 Kč pro 1. základní školu Sedlčany, se sídlem Primáře Kareše 

č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to od dárce SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s.“ 

Hlasování: 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 41-736/2018-2022. 

 

4.3 Projednání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (č. j.: 

MST/2368/2020) 

RM projednala Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2020 ze dne 

23. ledna 2020, která byla přijata na MěÚ Sedlčany dne 29. ledna 2020 a zaevidována pod č. j.: 

MST/2368/2020. 

 

Požadovaná dotace je ve výši 10 000,- Kč na Mistrovství Čech družstev v klasickém silovém 

trojboji, které se uskutečnilo dne 15. února 2020 (doba dosažení účelu) v tělocvičně KDS 

v Sedlčanech. Jednalo se o nejvyšší soutěž družstev na území Čech v divizi RAW, kterou 

pořádal Sportovní klub ZLOBR Sedlčany a FO. V soutěži startovalo 25 čtyřčlenných družstev 

(100 soutěžících). Soutěž probíhala podle pravidel silového trojboje a soutěžního řádu. 

Ze soutěže byl vysílán na internetu i živý přenos. 

 

Odůvodnění žádosti žadatelem: V Sedlčanech se každoročně pořádají nejvyšší mládežnické 

soutěže v silovém trojboji nebo benčpresu. V letošním roce se však poprvé bude konat (již 

konala) soutěž družstev, kde má (měl) místní oddíl SK ZLOBR Sedlčany šanci na vítězství. 

Soutěž je velmi nákladná, což je patrné i z rozpočtu, který je přílohou Žádosti. I přesto subjekt 

požádal pouze o částečnou spoluúčast na nezbytných nákladech ve výši 10 000,- Kč. 



 

 

 

Přílohou je rozpočet, kde jsou celkové náklady vyčísleny částkou 89 000,- Kč, požadovaná 

dotace činí 10 000,- Kč, takže z rozpočtu žadatele půjde částka 79 000,- Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou;  

▪ nad možnostmi města Sedlčany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 (č. j.: MST/2368/2020), doručené žadatelem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se 

mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a další zákony, této Žádosti vyhovuje, a to za podmínek a ve výši finanční podpory 

uvedené v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na činnost a aktivity žadatele v roce 2020. Rada města Sedlčany tímto schvaluje 

finanční podporu tomuto subjektu: 

▪ FO, trvale bytem Sedlčany, v částce podpory 3.000,- Kč (pořádání Mistrovství Čech družstev 

v klasickém silovém trojboji). 

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2020.“ 

Hlasování: 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 41-737/2018-2022. 

 

4.4 Návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům městských subjektů za plnění 

úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období prvního pololetí roku 2020 

Pan místostarosta s panem starostou přednesli návrh na přiznání odměn, které by měly být 

pro jednatele obchodních společností a ředitele škol a školských zařízení vyplaceny ve stejné 

výši (procentu) jako tomu bylo v předchozím roce.  

Snížení odměn o 15 % je navrhováno pro ředitele příspěvkových organizací, kteří jsou přímo 

napojeni na rozpočet města Sedlčany (KDJS, Městské muzeum Sedlčany, Městská knihovna 

Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ nad systémem odměn pro zaměstnance města zařazených na pozici úředníka.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění 

úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období prvního pololetí roku 2020, tj. 

jednatelům obchodních společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany (1. základní škola 

Sedlčany; 2. základní škola - škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; 

Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní 

dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany 

a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny pro ředitele Kulturního domu Josefa 

Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Městské knihovny Sedlčany a Sportovních areálů 

Sedlčany jsou schváleny podle předloženého změnového schématu, a to s ohledem 

na realizovaná úsporná opatření.“ 



 

 

Hlasování: 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 41-738/2018-2022. 

 

4.5 Žádost o vydání souhlasu k napojení na vodovodní soustavu „Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany“ pro město Bystřice 

Jedná se o dlouhodobě projednávanou problematiku zásobování pitnou vodou, ke které byli 

přizváni odborníci (provozovatelé; projektanti). Záležitost je vedena na MěÚ Sedlčany pod č. 

j.: ST/9072/2020. 

 

Dne 20. května 2020 bylo z kanceláře starosty odesláno Stanovisko města Sedlčany k vydání 

podmíněného souhlasu k napojení na vodovodní soustavu zvanou „Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany pro odběrní místa Božkovice a Nesvačily. Písemnost byla adresována 

místostarostovi města Bystřice Mgr. Danielu Štěpánkovi.  

 

Stanovisko bylo reakcí na Žádost místostarosty města Bystřice o vydání stanoviska k napojení 

na vodovodní Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, přijaté na MěÚ Sedlčany dne 29. dubna 

2020 pro odběrná místa Božkovice a Nesvačily. Žádost je odůvodněna tak, že napojení těchto 

dvou osad bylo projednáváno již od počátku zpracovávání projektové dokumentace k Přivaděči 

pitné vody Benešov – Sedlčany. Město Bystřice má v této době připraveny projektové 

dokumentace pro napojení veřejných vodovodů těchto dvou osad zpracované společností 

VRV, a. s., která byla přílohou Žádosti.  

Město Bystřice věc vede pod č. j.: 1847/2020/MUBY. 

 

Dne 4. června 2020 se konalo u společnosti 1. SčV, a. s. jednání týkající se napojování lokalit 

obce Bystřice na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany. Přítomni byli pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města Sedlčany, pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, 

pan Michal Hodík, starosta města Bystřice, Mgr. Daniel Štěpánek, místostarosta města 

Bystřice, Ing. Marcela Zachová, ředitelka VHS Benešov, s. r. o., Ing. Jana Vondrušková, 

technický úsek VHS Benešov, s. r. o., pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, 

s. r. o. a Ing. Petr Vašek, manažer technologického útvaru 1. SčV, a. s. 

 

Z obsahu zápisu z jednání plyne, že kapacitní studie zatím není vyhotovena, ale ze zatím 

dokončených částí vyplývá, že připojením dalších již povolených lokalit bude kapacita 

Přivaděče vyčerpána, a proto bylo městu Sedlčany doporučeno předběžně dalším lokalitám 

pro napojení se na zdroj), a to do doby dokončení studie, stanoviska k připojení nevydávat. 

Pro město Bystřice to tedy znamená, že Žádost bude povolena jen tehdy, pokud nebude 

překročeno celkové dříve „projektované“ množství vody do limitu 145 291 m3/rok pro celou 

obec (všechny místní části). Případné další žádané navýšení bude možné posoudit 

až po dokončení studie. Po tomto jednání může být vydáno souhlasné stanovisko, jehož 

součástí bude podmínka, že tento limit nebude překročen. Obdobně bude postupováno u všech 

ostatních lokalit města Bystřice. 

 

Bylo také zdůrazněno, že je třeba prověřit, zda některé lokality nejsou duplicitně zahrnuty také 

k napojení na plánovaný Přivaděč pitné vody podél D3, což by mohlo přinést určitou kapacitní 

rezervu. 

 

Město Sedlčany a VHS Benešov přimějí své smluvní partnery na zpracování kapacitních studií 

k vzájemné spolupráci a koordinaci a k vzájemné koordinaci obou studií tak, aby studie byly 

dokončeny nejpozději v srpnu 2020 a obsahovaly shodné styčné údaje a poskytly konkrétní 



 

 

objemové kapacitní údaje pro jednotlivá předávací místa (max. l/s max. m3/den/rok). Ty pak 

budou mimo jiné využity k závaznému smluvnímu ujednání do dohod vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a smluv o dodávkách vody mezi jednotlivými provozovateli. 

 

Městská Teplárenská Sedlčany, s. r. o., navíc bude požadovat po společnosti PIK Vítek 

doplnění kapacitní studie o výše uvedené údaje a dále doplnění studie o zohlednění vlivu 

akumulací v jednotlivých koncových spotřebištích a posouzení kapacity vlastního vodovodního 

potrubí Přivaděče. 

1. SčV, a. s. prověří u VRV, a. s., zda nejsou některé obce duplicitně uvažovány také k připojení  

na Přivaděč D3. 

V průběhu září 2020 bude městem Sedlčany ve smyslu výše uvedeného doplnění za účasti 

zpracovatelů obou studií projednány mj. také další žádané potřeby obcí a jejich uspokojování 

z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, a to za účelem dořešení smluvních a dalších s tím 

souvisejících záležitostí. 

 

Kapacita Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany byla původně navržena na výhledovou 

potřebu pitné vody pro tyto obce 

 

Spotřebiště 
Qp Qd Qp roční 

m3.d-1 m3.d-1 m3.rok-1 

Sedlčany 1 533 1 993 559 443 

Jírovice 20,76 31,1 7 577 

Mokrá Lhota 19,68 29,5 7 183 

Bystřice 268,9 363,1 98 163 

Líšno 28,08 42,1 10 249 

Nesvačily 33,72 50,6 12 308 

Drachkov 26,88 40,3 9 811 

Rudoltice 2,88 4,3 1 051 

Olbramovice 78,84 106,4 28 777 

Vrchotovy Janovice 93,29 125,9 34 049 

Vojkov 34,68 52 12 658 

Kosova Hora 130,4 176,1 47 600 

CELKEM 2 271 3014 828 869 

 

 

Diskuse: 

▪ nad uvedeným. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vydává souhlas k realizaci napojení na vodovodní soustavu „Přivaděč 

pitné vody Benešov – Sedlčany“, a to v místech definovaných příslušnou a schválenou 

projektovou dokumentací pro odběrná místa Božkovice a Nesvačily (místní části města 

Bystřice). Souhlas je vydáván pro město Bystřice, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 

Bystřice, s tím limitem, že celkové odběry pro všechny místní části města Bystřice nepřekročí 

celkovou původní projektovanou kapacitu 145 291 m3/rok.“ 

Hlasování: 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 41-739/2018-2022. 



 

 

 

4.6 Plnění přijatých usnesení Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2020 

a dalších úkolů vyplývající z podstaty a předmětu jednání; vypořádání příspěvků 

rozpravy a diskuse   

Pan starosta podal zprávu o rozdělení úkolů a plnění usnesení. 

 

▪ Zajištění kvality audio přenosu z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; diskusní 

příspěvek přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka 

Závěr: Jakmile bude k dispozici statistika od poskytovatele služby (audio přenosu), bude 

zaslána všem zastupitelům na služební adresu. K plnění úkolu pověřen pan Bc. Ondřej 

Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 

 

▪ Filtrace příchozích zpráv určených pro obce na služební adrese zastupitele; diskusní příspěvek 

přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka  

Závěr: Zablokování adresy provede Oddělení ICT. Za splnění úkolu odpovídá pan Bc. Ondřej 

Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 

 

▪ Návrh na omezení podnikatelské činnosti (provoz nočních barů) v městské zástavbě Sedlčany; 

diskusní příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Závěr: Prověřit možnosti omezení podnikatelských aktivit provozovatelů nočních podniků 

pomocí OZV, případně jiných nástrojů. Po zjištění možností (legislativních) bude odpověď 

zaslána tazatelce, případně všem zastupitelům. 

Úkol v plnění. 

 

▪ Žádost o revizi smluvních ujednání na reklamní plochy na sportovních objektech a zařízeních; 

diskusní příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 

Závěr: K předání podkladů osloven pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové organizace. 

Městský úřad Sedlčany (Sekretariát) o evidenci požádá a materiály shromáždí. Jakmile budou 

materiály kompletně k dispozici, pak budou na služební adresu žadatelce odeslány. K plnění 

úkolu bude vyzván pan Pavel Bednář, a to v součinnosti se Sekretariátem Městského úřadu 

Sedlčany. 

Úkol v plnění. 

 

Diskuse: 

▪ nad plněním usnesení a úkolů. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Informace předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; 

pojmenování veřejného prostranství 

Dopis adresovaný starostovi města Sedlčany, Ing. Miroslavu Hölzelovi, ze dne 3. června 2020, 

přijatý MěÚ Sedlčany dne 10. června 2020, pod č. j. 11909/2020 svědčí o následném. 

 

Obsahem dopisu je vyjádření potěšení a předběžného souhlasu Dagmar Havlové, předsedkyně 

Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, se sídlem na adrese Voršilská 

130/10, 110 00 Praha 1, s tím, že volné prostranství mezi ulicemi Lidická a Tyršova 

v sousedství obytných domů a Nemocnice Sedlčany ponese jméno „Park Václava Havla“. 

 



 

 

Podmínkou paní Dagmar Havlové je pouze to, že místo bude nejen připomínat osobnost jejího 

manžela a jeho myšlenky, ale také svobodu, které je třeba si vážit, a demokracii, o níž je nutné 

se starat. Dagmar Havlová dále věří ve skutečnost, že prostranství bude rozvíjet svůj účel 

pro setkávání a odpočinek občanů města Sedlčany. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

Bez dalšího samostatného obsáhlejšího diskusního příspěvku. 

 

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

Bez dalšího příspěvku uvedeného charakteru. 

 

 

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 čtyřicátému prvnímu zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 41/2018-2022), 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 

nikdo neomluvil.    

Následné jednání RM bude podle předchozího vyjádření pana starosty, a to v souladu 

s původním harmonogramem svoláno na den 24. června 2020 (středa v 16:00 hod.; 

administrativní budova Sedlčany č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře; na Programu 

problematika „Školství ve městě a regionu Sedlčany“).  

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

ukončil v čase 18:50 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany  

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 17. června 2020 


