Z á p i s RM č. 44/2018-2022
anonymizovaný a upravený
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 19. srpna 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, 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 nezměnil.
Omluven:
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys.
▪ na část jednání (počátek): -.
▪ na část jednání (v průběhu): -.
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.
Neomluven: -.
Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel, MUDr. Karel Marek.
Přizvaní hosté:
▪ k jednání RM nebyl přizván žádný host.
Příloha č. 1: Prezenční listina
Místo konání jednání RM:
▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy
Městského úřadu Sedlčany I., náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.
Jednání započato: 16:05 hod.
Jednání přerušeno: -.
Jednání opětovně zahájeno: -.
Jednání ukončeno: 18:44 hod.
Program jednání (schválení):
V pořadí čtyřicáté čtvrté jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022
a zároveň třinácté v roce 2020 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany,
a to v čase 16:05 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 se předem nikdo neomlouval; na celé jednání předem
omluven pan Ing. Jiří Burian a pan Ing. František Hodys.
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 druhého 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 39-686/2018-2022 ze dne 13. května 2020, a to výrokem:
„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.“
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 „Příprava 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“.
Jednání RM bylo dále využito k projednání jiných samostatných programových bodů, které
jsou obvykle v pravidelném schématu do Programu zařazovány. Do Programu jednání RM pan
starosta a pan místostarosta tedy zařadili problematiku pod heslem programového celku
„Majetkoprávních vztahů“ (soubor majetkoprávní problematiky) a 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. 44/2018-2022
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 22. července 2020
2. Hlavní program jednání RM „Příprava 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“
2.1 Stanovení termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; 11. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022
2.2 Schválení programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; 11. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022
2.3 Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020

2.4 Návrh na změnu OZV č. 21/1996 o použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí; druhé projednávání
2.5 Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím
provozovatelem
2.6 Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu
veřejnoprávní smlouvy
2.7 Oživení náměstí T. G. Masaryka – restaurační zahrádky; druhé projednávání
2.8 Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2020, kterou se stanoví místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (aktualizace předpisu)
2.9 Zařazení bloku majetkoprávních záležitostí do návrhu Programu veřejného
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
2.10 Návrh na pojmenování veřejného prostranství – parku
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Zajištění právního vztahu; Smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti stavby č. IP-12-6015145/VB1
3.1.2 Zajištění místa pro projekt a výstavbu nové distribuční trafostanice,
lokalita ulice Jateční
3.1.3 Žádost o směnu pozemků; část chodníku na pozemku žadatele parc.
č. 1269/1 za část pozemku parc. č. 1345/1 ve vlastnictví města Sedlčany
(lokalita – v sousedství chodníku na Novoměstském náměstí u č. p. 255)
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
3.2.1 Revokace usnesení o přidělení bytu (č. bytu 24/IV. patro) v Domově
s pečovatelskou službou Sedlčany
3.2.2 Přidělení bytu (č. bytu 24/IV. patro) v Domově s pečovatelskou službou
Sedlčany
3.2.3 Zajištění doby trvání smluvního užívání přiděleného přístřešku v Bytovém
domě Sedlčany
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku
3.3.1 Projednání stanoviska města Sedlčany k Žádosti o zrušení stávající autobusové
zastávky v lokalitě Sedlčany, Na Církvičce
4. Různé
4.1 Návrh na úpravu Přílohy č. 2 k rozpočtu města; Obnova a opravy
vodohospodářského majetku
4.2 Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč
4.3 Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany
4.4 Nová komunikace Na Morávce
4.5 Instalace pítka ve sportovním areálu Luční ulice
4.6 Mateřská škola Sedlčany; Žádost o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2020/2021
4.7 Žádost o předfinancování projektu MŠMT ČR „Vzdělávací dny“
4.8 Oznámení o pořádání sportovní akce (běžecký závod); pořadatel Povltavský
sportovní klub DA-BA, z. s.
4.9 Bezpečnostní analýza za období 2015 – 2019 ve městě Sedlčany

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)
5.1 Informace o nevyhovujícím stavu venkovního schodiště
5.2 Nábor dětí do TJ Tatran Sedlčany
Další případné informace členů RM (soubor)
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 22. července 2020
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.
RM 43-756/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 43-757/2018-2022
Bez dalšího úkolu.
RM 43-758/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 43-759/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 43-760/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 43-761/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-762/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-763/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-764/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 43-765/2018-2022
Bude dnes navrhováno k revokaci.
RM 43-766/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-767/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-768/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.

RM 43-769/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-770/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 43-771/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 43-772/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-773/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 43-774/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 43-775/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 43-776/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 43-777/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 43-778/2018-2022
Bez dalších úkolů.
RM 43-779/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-780/2018-2022
Úkol splněn.
RM 43-781/2018-2022
Úkoly v plnění.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady
města Sedlčany ze dne 22. července 2020 (RM č. 43/2018-2022) 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 44-782/2018-2022.

2. Hlavní program: „Příprava 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“
2.1 Stanovení termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; 11. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022
Pan starosta sdělil, že termín pro svolání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
pro volební období 2018 – 2022 navrhuje stanovit na pondělí dne 7. září 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.
Tento termín byl již dříve avizován, a to při příležitosti schvalování termínové listiny a hlavního
programu jednání RM na druhé pololetí roku 2020.
Diskuse:
▪ vyjádření souhlasu s dříve avizovaným veřejným zasedáním;
▪ případné změny ohledně hygienických opatření (uspořádání jednacího sálu, zasedací pořádek;
roušky pro návštěvníky a další); zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany ve spolupráci
s poskytovatelem jednacího sálu (KDJS Sedlčany);
▪ bez dalšího věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 7. září 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 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 44-783/2018-2022.
2.2 Schválení programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; 11. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022
Pan starosta přednesl návrh Programu 11. veřejného zasedání ZM, který obsahuje následovné.
Program zasedání (pracovní návrh):
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 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; (interval dní 9. června 2020
– 7. září 2020)
Přílohy:
3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usnesení
3.2 Návrh usnesení
4. Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020
Přílohy:
4.1 Návrh RO č. 3/2020 (Příjmy; Výdaje)

4.2 Návrh RO č. 3/2020 − Důvodová zpráva
4.3 Návrh usnesení
5. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2020 (novela původního předpisu OZV č. 21/1996 o použití
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí)
Přílohy:
5.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 2/2020)
5.2 Návrh OZV č. 2/2020 (návrh vlastního textu předpisu města)
5.3 Návrh usnesení
6. Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím provozovatelem;
projektový záměr představí zástupce provozovatele MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.
6.1 Důvodová zpráva
6.2 Prezentace MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.
6.3 Návrh usnesení
7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu veřejnoprávní
smlouvy
Přílohy:
7.1 Důvodová zpráva
7.2 Žádost o dotaci subjektu z rozpočtu města
7.3 Návrh veřejnoprávní smlouvy (Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí
hospic Křídla Sedlčany
7.4 Návrh usnesení
8. Oživení náměstí T. G. Masaryka – restaurační zahrádky; druhé projednávání
8.1 Důvodová zpráva
8.2 Návrh usnesení
9. Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2020, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (aktualizace předpisu)
Přílohy:
9.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 3/2020, kterou se stanoví místní poplatek
za užívání veřejného prostranství)
9.2 Návrh OZV č. 3/2020
9.3 Návrh usnesení
10. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2020 – Nápady pro Sedlčany; informace
o plnění realizace úspěšného projektu
Přílohy:
10.1 Zpráva o stavu realizace úspěšného projektu
10.2 Návrh usnesení
11. MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje; informace o výsledcích
hlasování a dalším postupu realizace úspěšných projektů
Přílohy:
11.1 Informace o výsledcích hlasování; další informace o administraci a postupu
realizace
11.2 Grafické zobrazení výsledků hlasování
11.3 Návrh usnesení
12. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
12.1 Prodej části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 305/5 v k. ú. Oříkov, obec
Sedlčany
Příloha:
12.1.1 Důvodová zpráva

12.1.2 Grafické podklady
12.1.3 Návrh usnesení
12.2 Směna pozemků v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany
Příloha:
12.2.1 Důvodová zpráva
12.2.2 Grafické podklady
12.2.3 Návrh usnesení
12.3 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR-ÚZSVM
Příloha:
12.3.1 Důvodová zpráva
12.3.2 Grafické podklady
12.3.3 Návrh usnesení
12.4 Návrh na pojmenování veřejného prostranství – parku
Příloha:
12.4.1 Důvodová zpráva
12.4.2 Grafické podklady
12.4.3 Návrh usnesení
Poznámka: Dále je zvažováno do Programu ZM zařadit bod s názvem „Bezúplatný převod
pozemku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Sedlčany (pozemek
pod přístavbou 2. ZŠ); v tomto čase probíhá v orgánech Středočeského kraje k této
problematice řada jednání. Výsledky očekává Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Tyto
v čase dnešního jednání RM nebyly známy. Tento bod by byl případně zařazen do návrhu
Programu s označením pořadí projednávání 12.4, tedy před bod s názvem „Návrh
na pojmenování veřejného prostranství“.
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.)
Příloha:
▪ Sdělení vlastníka objektu „Mlékárna Sedlčany“ Savencia Fromage & Dairy; odpověď
předsedy správní rady k Žádosti města Sedlčany;
▪ Informace o stavu dotačního programu z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (Domovní
čistírny odpadních vod).
Diskuse:
▪ uvedena v samostatných bodech k projednání Programu ZM.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený
Program jednání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období
(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 7. září 2020 v čase od 17:00 hod.
ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“

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 44-784/2018-2022.
2.3 Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020
Pan starosta představil návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020, které na základě podnětů
z vedení města a s ohledem na změny na straně příjmů připravil Odbor ekonomický (paní Jitka
Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického).
Skladba RO č. 3/2020 je následující.
Příjmy
+ 9.328,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy
+ 7,00 tis. Kč
Dar na sociální účely 7,00 tis. Kč přijatý od nájemníka DPS.
Kapitálové příjmy
+ 165,00 tis. Kč
Příjmy z prodeje pozemků, věcná břemena + 165,00 tis. Kč úprava na aktuální stav, ovlivněno
jednorázovou platbou věcného břemene od ČEZ Distribuce, a. s. za umístění kabelového vedení
NN.
Dotace, půjčky, rezervy
+ 9.156,00 tis. Kč
Dotace – výkon pěstounské péče + 32,00 tis. Kč (výkon státní správy na úseku Odboru
sociálních věcí)
Dotace – hospodaření v lesích + 137,00 tis. Kč (likvidace kůrovcové kalamity)
Dotace – výkon povolání v době pandemie Covid-19 + 164,00 tis. Kč (výplaty odměn
pro zaměstnance Pečovatelské služby Sedlčany)
Dotace MF ČR – kompenzační bonus pro obce + 8.786,00 tis. Kč zmírnění negativních dopadů
vládních opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v I. pololetí 2020 na daňové
výnosy obcí a měst (přesná částka je 8.786.250,00 Kč; představuje 1.250,00 na občana města
Sedlčany = 7 029 obyvatel; SR a RO jsou uváděna na celé tis. Kč).
Dotace pro Městskou knihovnu Sedlčany + 37,00 tis. Kč z grantů Knihovna 21. století.
Výdaje
+ 4.533,00 tis. Kč
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství + 2.200,00 tis. Kč
Rekonstrukce a opravy MK + 2.200,00 tis. Kč nová komunikace v ulici Na Morávce
Služby obyvatelstvu
+ 37,00 tis. Kč
3.2. Kultura + 37,00 tis. Kč; příspěvek Městské knihovně Sedlčany z přijaté dotace „Knihovna
21. století“ vizte příjmovou část rozpočtu, resp. návrhu RO č. 3/2020.
Sociální věci, zdravotnictví
+ 196,00 tis. Kč
Pečovatelská služba Sedlčany + 164,00 tis. Kč; navýšení rozpočtu na platy a odvody, výplata
odměn z přijaté dotace; vizte příjmovou část.
Výkon pěstounské péče + 32,00 tis. Kč; vizte příjmovou část návrhu RO č. 3/2020.
Ochrana a bezpečnost
+ 100,00 tis. Kč
Kamerový systém + 100,00 tis. Kč – do současné doby v rámci zajištění bezpečnosti občanů
města byly obnoveny nebo instalovány nové kamerové body v těchto zónách:
▪ dopravní terminál,
▪ zóna Háječek,
▪ Strojírenská ul. u BD č. 791,
▪ Luční ul.,
▪ Zberazská ul.,
▪ Šafaříkova ul. u MŠ 5,
▪ Severní sídliště u MŠ 3,
▪ Rákosníčkovo hřiště,

▪ Nádražní ul. „Zahradnictví u Buzků“,
▪ MŠ Jižní sídliště;
Úprava se týká zajištění údržby a bezporuchového chodu kamerového systému města v průběhu
roku.
Všeobecná veřejná správa
+ 2.000,00 tis. Kč
Účelová investiční dotace z rozpočtu města Sedlčany pro Sdružení obcí Sedlčanska budování
„Krčínovy cyklostezky“.
Rekapitulace:
Příjmy
SR vč. RO č. 1-3/2020 ve výši 250.995,00 tis. Kč
Výdaje
SR vč. RO č. 1-3/2020 ve výši 246.200,00 tis. Kč
SR vč. RO č. 1-3/2020 přebytkový částkou + 4.795,00 tis. Kč
Diskuse:
▪ nad jednotlivými položkami, podstatou a jejich důvodností.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit navrhované
Rozpočtové opatření č. 3/2020, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany
na rok 2020 o částku ve výši 9.328,00 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok
2020 o částku 4.533,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem
250.995,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 246.200,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání
tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 bude přebytkový
částkou 4.795,00 tis. Kč.“
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 44-785/2018-2022.
2.4 Návrh na změnu OZV č. 21/1996 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí;
druhé projednávání
RM na minulém jednání diskutovala nad problematikou daně z nemovitostí.
K dispozici byly další údaje na podporu změny předpisu; případně lze stávající předpis zrušit
zrušovací OZV.
Ponejvíce záleží na projevu vůle zastupitelů.
RM byla opakovaně seznámena se základními možnostmi obce a prostředky k dosažení
případných změn, budou-li žádány.
V této věci se uskuteční pracovní jednání klubů stran a hnutí zastoupených v ZM.
Jednání zastupitelů je naplánováno na dne 26. srpna 2020 v čase od 16:30 hod.; případně
následné jednání lze uskutečnit v pondělí dne 31. srpna 2020.
Diskuse:
▪ nad jednotlivými možnostmi;
▪ nad případným zvýšením (argumentace pro i proti případnému návrhu předpisu);
▪ případné finanční zdroje by byly vráceny na zhodnocení nemovitostí skrze společná zařízení,
která slouží především vlastníkům nemovitostí;
▪ připraveny jsou různé varianty předpisu (x-variant).
K tomuto jednání byl k dispozici pracovní materiál, který obdrží spolu s Pozvánkou na pracovní
jednání zastupitelů všichni zastupitelé. Z tohoto důvodu zde není uváděn jeho obsah.

Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit aktualizované znění
obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou bude nahrazena stávající obecně závazná vyhláška
č. 21/1996 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.“
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 44-786/2018-2022.
2.5 Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím
provozovatelem
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající dnešnímu jednání RM,
představil dříve avizovaný projektový záměr provozovatele Nemocnice Sedlčany
(MEDITERA-Sedlčany, s. r. o.).
Na jednání ZM by podrobněji tento záměr představili zástupci společnosti MEDITERASedlčany, s. r. o., a to jako nositelé projektu, kterým by měl přinést primární užitek v jejich
podnikání.
V návrhu usnesení pro ZM by mimo jiné byly definovány podmínky města a deklarován
přijatelný způsob financování.
Obsah záměru (základní)
Obecně se jedná o projekt nástavby a související úpravy operačních sálů (ve zprávě
předkladatele označeno jako Etapa I a Etapa II), nicméně do zprávy předkladatel zahrnul
i koridor a úpravu okolo východu NIP 1 (Etapa III a Etapa IV), pro které by předkladatel
požadoval schválení stejného principu financování jako pro Etapu I a Etapu II. Zastupitelstvo
města Sedlčany má případně možnost schválit projekt nástavby a neschválit další dvě etapy.
Předkladatel projekty vnímá pozitivně, a to jako v současnosti jediný možný rozvoj nemocnice
slibující její dlouhodobou udržitelnost ve městě a současně minimálně zatěžující rozpočet
města. Navíc se tím v podstatě stávající provozovatel „zavazuje“ k dlouhodobému provozu
nemocnice.
RM byla prostřednictvím referenční zprávy pana starosty dále podrobněji informována
o předmětu projektu.
Diskuse:
▪ finanční zajištění projektu (je navrhováno jako samostatný bod);
▪ nad předmětem investice (rekonstrukce operačních sálů, nástavba, propojovací chodba,
terasa);
▪ souhlas s umořením nájemným;
▪ nad rozhodnutím ZM usnesením (budou přítomni zástupci, kteří představí projektový záměr).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit projektový záměr
„Nástavba nad operačními sály a další související úpravy (etapa 1 – 4; objekt č. p. 161)“ s tím,
že projekt bude realizován ve čtyřech kontinuálně navazujících etapách, s předpokladem
ukončení nejpozději v prosinci roku 2025, a financován smluvním nájemcem, tj. společností
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., a to za splnění následujících podmínek ze strany vlastníka
pronajímaných nemovitostí:
▪ uzavření smluvního ujednání o ošetření předmětu investičního záměru;
▪ vyhotovení aktualizace uživatelského vztahu se zohledněním nově vytvořených podmínek
pro podnikání;

▪ provedení zápočtu výše investice oproti upravenému a sjednanému nájemnému, počínaje
rokem následujícím po uvedení nových prostor do trvalého provozu a současně za splnění
podmínky vyrovnání stávajícího závazku o zápočtu nájemného (celkové předběžné náklady
27.207,00 tis. Kč bez DPH).“
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 44-787/2018-2022.
2.6 Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu
veřejnoprávní smlouvy
RM dříve přijala usnesení zn. RM 42-755/2018-2022, jehož výrok zní:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit finanční podporu
na poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 pro žadatele – Diakonie
Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany, se sídlem Polní 1105/15, 737 01
Český Těšín; IČO 26521385, v částce podpory 60.000,00 Kč, která by byla poskytnuta
na základě Veřejnoprávní smlouvy.“
Tento bod je do návrhu Programu ZM doporučen zařadit právě na nejbližší zasedání ZM
s ohledem na potřebu naplnění uvedeného usnesení a předpoklad výdajové stránky schváleného
rozpočtu města Sedlčany na rok 2020.
Připravena je tzv. „Důvodová zpráva“, návrh veřejnoprávní smlouvy (smluvní partner Diakonie
Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany) a návrh usnesení.
Zastupitelé spolu s výše uvedenými materiály obdrží kopii dokumentu – Žádosti o dotaci
subjektu z rozpočtu města.
Diskuse:
▪ nad částkou podpory.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany rozhoduje zařadit do návrhu Programu 11. zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany bod k naplnění dříve přijatého usnesení zn. RM 42-755/2018-2022 ve věci poskytnutí
dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 pro žadatele – Diakonie Apoštolské církve,
středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín; IČO
26521385, v částce podpory 60.000,00 Kč.“
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 44-788/2018-2022.
2.7 Oživení náměstí T. G. Masaryka – restaurační zahrádky; druhé projednávání
Věcně se jedná o zábor veřejného prostranství k podnikatelským účelům; předzahrádky
k provozovnám pohostinství na náměstí T. G. Masaryka.
Rada města Sedlčany, dříve vzala na vědomí návrh předložených Technických podmínek
pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek v katastrálním území Sedlčany,
na veřejných prostranstvích města a pro provádění záborů veřejných prostranství za účelem
drobného prodeje. Jednání o případném stanovení těchto podmínek není uzavřeno.
Diskuse:
▪ nad plněním usnesení ZM.
Usnesení:

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany realizovat zábory veřejného
prostranství k podnikatelským účelům na vytvoření předzahrádky k provozovnám pohostinství
na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, bez vstupu do zelených ploch a redukce stávající veřejné
zeleně.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 1; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 44-789/2018-2022.
2.8 Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2020, kterou se stanoví místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (aktualizace předpisu)
Návrh předpisu je akceptací dřívějších požadavků JUDr. F. Růzhy na podporu oživení náměstí
a vylepšení pobídek pro podnikatele.
Možnosti osvobození byly projednány na MV ČR.
Přílohou k tomuto bodu jednání na ZM bude stručná „Důvodová zpráva“ k návrhu OZV č.
3/2020, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, dále vlastní návrh
předpisu města Sedlčany (OZV č. 3/2020) a návrh usnesení.
Diskuse:
▪ nad problematikou osvobození.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit obecně závaznou
vyhlášku města Sedlčany č. 3/2020, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného
prostranství a kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 5/2019, kterou
se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, schválená usnesením
Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 16. prosince 2019, označeným 124/2018-2022.“
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 44-790/2018-2022.
2.9 Zařazení bloku majetkoprávních záležitostí do návrhu Programu veřejného zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany
RM byly představeny dříve projednané majetkoprávní záležitosti města Sedlčany, které je
potřebné v dalším kroku postoupit pro konečné rozhodnutí do vrcholového orgánu města
Sedlčany (ZM).
Diskuse:
▪ stručná nad jednotlivými body návrhu programu (tyto byly dříve na jednání RM projednávány
samostatně).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje do návrhu Programu 11. zasedání Zastupitelstvu města
Sedlčany pro volební období roků 2018-2022 zařadit blok majetkoprávních záležitostí města
Sedlčany, které byly dříve samostatně projednány a není právních ani administrativních
překážek pro vydání konečného rozhodnutí vrcholového orgánu samosprávy.“
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 44-791/2018-2022.
2.10 Návrh na pojmenování veřejného prostranství – parku

V přípravě je druhé projednávání tohoto bodu s postoupením k rozhodnutí ZM.
K dispozici jsou materiály od Nadace, která se hlásí a spravuje odkaz bývalého prezidenta
Václava Havla (poskytla souhlas).
Podle dostupných informací názory některých účastníků rozhodovacího procesu mají svoji
genezi.
K tomuto bodu návrhu Programu ZM by měli zastupitelé obdržet tzv. Důvodovou zprávu,
grafické podklady o vymezení prostranství parku a návrh usnesení, resp. doporučení RM.
Rada města Sedlčany na základě rozpravy zastupitelů dne 8. června 2020 s reflexí veřejné
diskuse zvažovala změnit své původní doporučení na pojmenování tohoto prostoru. RM nově
doporučuje využít na pojmenování tohoto veřejného prostranství dlouhodobě využívaný název
pro toto místo (níže uvedeno).
Diskuse:
▪ nad dalšími návrhy.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany pojmenovat veřejné
prostranství při ulici Tyršova, kde je nově vyhotovený park, park Pod Nemocnicí, čímž ruší své
původní usnesení v této věci vydané (zn. RM 39-693/2018-2022 v části označené písmenem
„b)“).“
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 44-792/2018-2022.
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Zajištění právního vztahu; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby
č. IP-12-6015145/VB1
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Dále k základní charakteristice smluvního ujednání.
Město Sedlčany, se sídlem: náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, IČO 00243272,
jedná v zastoupení pana Ing. Miroslava Hölzela, starosty města.
Smluvním partnerem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, která je pro potřebu uzavření smluvního ujednání
zastoupena na základě jí písemně udělené plné moci (strana oprávněná).
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti je označena č. IP-12-6015145/VB1.
Strana oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále v textu jen „PDS“) na území
vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem.
PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy,
přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS
povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost).
Činnost RM:

Rada města Sedlčany zvažovala schválit návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti stavby č. IP-12-6015145/VB1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci,
jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, která se týká stavby s názvem „Sedlčany,
Oříkov, NN pro č. p. 315/2“, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve
vlastnictví a majetku města parc. č. 670 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení,
provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč, včetně DPH.
Diskuse:
▪ nad lokalitou a zásahem do práv (zatížením).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
stavby č. IP-12-6015145/VB1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci jako oprávněným
a městem Sedlčany, jako povinným, která se týká stavby s názvem „Sedlčany, Oříkov, NN
pro č. p. 315/2“, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany, parc. č. 670 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování,
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč, včetně DPH.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1;
(hlasování přítomni čtyři členové RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 44-793/2018-2022.
3.1.2 Zajištění místa pro projekt a výstavbu nové distribuční trafostanice, lokalita ulice
Jateční
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Činnost RM:
V souvislosti s připravovanou výstavbou nového bytového domu v ulici Tyršova na pozemcích
parc. č. 133, parc. č. 134, parc. č. 135, parc. č. 136 a parc. č. 137 v k. ú. a obci Sedlčany, které
jsou ve vlastnictví společnosti GEFIRA stavby, s. r. o., Rada města Sedlčany projednala Žádost
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
o povolení vybudování nové transformační stanice na pozemku ve vlastnictví a majetku města
Sedlčany. Rada města Sedlčany na základě zmíněné Žádosti konstatovala, že v podstatě nemá
zásadních námitek, aby v rámci budování nové distribuční soustavy byla vyhotovena
na pozemku města nová transformační stanice, a to na náklady provozovatele distribuční
soustavy (ČEZ Distribuce, a. s.). Za tím účelem předkládá k posouzení provozovateli, tj. ČEZ
Distribuce, a. s., tyto alternativy pozemků:
1. parc. č. 1624/3, příp. parc. 1624/1; RM upřednostňuje (proti vstupu do objektu
Sokolovna Sedlčany), (v původním dokumentu označena jako třetí),
2. parc. č. 1639/1,
3. parc. č. 103/54,
rovněž všechny v k. ú. a obce Sedlčany.
Diskuse:
▪ nad návrhy pro umístění;

▪ nad souvztažnostmi problematiky (přípojné místo pro poutě a další kulturní, sportovní
a společenské akce).
Usnesení:
„V souvislosti s připravovanou výstavbou bytového domu v lokalitě ulice Tyršova, Sedlčany,
na pozemcích parc. č. 133, parc. č. 134, parc. č. 135, parc. č. 136 a parc. č. 137 v k. ú. Sedlčany,
které jsou ve vlastnictví společnosti GEFIRA stavby, s. r. o., Rada města Sedlčany projednala
žádost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, o povolení vybudování nové transformační stanice na pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany. Rada města Sedlčany nemá námitek proti záměru vybudování nové distribuční
soustavy (nová transformační stanice) na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to
na náklady provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a. s.). Z provozovatelem
předložených alternativ pro umístění stavby Rada města Sedlčany s ohledem na další záměry
města a využití veřejného prostranství upřednostňuje variantu řešení na pozemku parc.
č. 1624/3, případně parc. č. 1624/1 (při místní komunikaci proti vstupu do objektu Sokolovna
Sedlčany). Další dvě varianty jsou rovněž přípustné, tj. na pozemku parc. č. 1639/1, případně
na pozemku parc. č. 103/54, vše k. ú. a obec Sedlčany.“
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 44-794/2018-2022.
3.1.3 Žádost o směnu pozemků; část chodníku na pozemku žadatele parc. č. 1269/1 za část
pozemku parc. č. 1345/1 ve vlastnictví města Sedlčany (lokalita – v sousedství chodníku
na Novoměstském náměstí u č. p. 255)
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Uvedená Žádost byla doručena na Městský úřad Sedlčany dne 23. července 2020, zaevidována
byla pod č. j.: OM/14966/2020.
Žadatelkou je FO, trvale bytem Sedlčany, Novoměstské náměstí.
Předmětem Žádosti je níže popsaná směna pozemků.
Při podrobném zkoumání katastrálních snímků žadatelka zjistila, že část chodníku podél jejího
domu zasahuje na její pozemek.
Závěr:
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Výše vyslovený úkol bude MěÚ Sedlčany, Odborem majetku respektován.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
3.2.1 Revokace usnesení o přidělení bytu (č. bytu 24/IV. patro) v Domově s pečovatelskou
službou 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 revokovat své usnesení č. RM 43-765/2018-2022 ze dne
22. července t. r., kterým přidělila byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 24/IV. patro) v Domově

s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01
Sedlčany. Osoba, které byl byt přidělen, po zvážení své současné rodinné a zdravotní situace
od žádosti odstoupila.
Diskuse:
▪ nad výběrem a potřebností.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany revokuje své usnesení č. RM 43-765/2018-2022 ze dne 22. července t.
r., kterým přidělila byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 24/IV. patro) v Domově
s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01
Sedlčany. Důvodem revokace je skutečnost, že žadatelka po zvážení své současné rodinné
a zdravotní situace od žádosti odstoupila.“
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 44-795/2018-2022.
3.2.2 Přidělení bytu (č. bytu 24/IV. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Předložen byl návrh Odboru majetku na přidělení bytu 0+1 v DPS v č. p. 175, č. bytu 24/4.
patro.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany na svém minulém jednání schválila výrok usnesení (zn. RM 43-765/20182022):
„Rada města Sedlčany schvaluje, aby volný byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 24/IV. patro)
v Domově s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, byl nově
přidělen další žadatelce, dosud trvale bytem Sedlčany.“
Diskuse:
▪ nad výběrem;
▪ bez dalšího příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany v návaznosti na revokaci svého usnesení č. RM 43-765/2018-2022
schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 24/IV. patro) v Domově s pečovatelskou
službou Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, 28. října č. p. 175, 264 01 Sedlčany, byl nově
přidělen FO, trvale bytem Kňovice.“
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 44-796/2018-2022.
3.2.3 Zajištění doby trvání smluvního užívání přiděleného přístřešku v Bytovém domě
Sedlčany
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Žádost smluvního uživatele byla doručena dne 27. července 2020 a evidována pod č. j.:
15196/2020.

Předmětem žádosti je změna množiny smluvních partnerů.
Žadatel žádá o změnu ve Smlouvě o ubytování na adrese Bytového domu Sedlčany,
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany zvažovala schválit Žádost FO, která se týká změny dosud platné
(uzavřené) Smlouvy o poskytnutí přístřeší v Bytovém domě Sedlčany (2 místnosti v přízemí –
platnost Smlouvy do dne 31. prosince 2020) s tím, že s účinností ode dne 1. září 2020 se stává
jediným nájemcem (uživatelem) přístřeší žadatel.
Diskuse:
▪ nad podstatou a předmětem Žádosti; důsledky při naplnění (jejímu vyhovění);
▪ bez dalšího příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost, která se týká změny dosud platné Smlouvy
o poskytnutí přístřeší v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01
Sedlčany (2 místnosti v přízemí – platnost smlouvy do 31. prosince 2020) s tím, že s účinností
od 1. září t. r. se stává jediným nájemcem (uživatelem) přístřeší žadatel, a to za nájemné ve výši
500,00 Kč/měsíc.“
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 44-797/2018-2022.
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku
3.3.1 Projednání stanoviska města Sedlčany k Žádosti o zrušení stávající autobusové
zastávky v lokalitě Sedlčany, Na Církvičce
RM byla seznámena se Žádostí FO. Před jejím RD se dlouhodobě nachází zastávka hromadné
přepravy osob (autobusová zastávka); lokalita při křižovatce U Církvičky.
Žadatelka usiluje o její přemístění, resp. zrušení zastávky.
Zastávku nelze přemístit na jiné vhodné a bezpečné místo.
Zvažováno bylo přemístění k ústí místní komunikace z Hasičské ulice (zde ovšem není
chodník; komplikace při výjezdu hasičů).
Zastávka je prakticky jen výstupní.
Jedná se o zástupný problém. Jejím cílem je patrně umožnění pohodlného parkování svých
osobních automobilů před objektem, na místě, kde je zastávka.
Osloven byl dopravní inženýr – přesunout zastávku není kam.
Diskuse:
▪ nad podstatou a předmětem žádosti a důsledky při naplnění (jejímu vyhovění);
▪ bez dalšího příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany zamítá Žádost o zrušení, resp. přemístění autobusové zastávky v lokalitě
U Církvičky a trvá na stávajícím řešení tohoto veřejného prostranství ve prospěch veřejného
zájmu. Zastávka především slouží jako výstupní s obslužností lokality a nelze plnohodnotně
k uspokojení občanů (cestujících) nahradit zastávkou umístěnou na jiném dostupném
a bezpečném místě.“
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 44-798/2018-2022.

4. Různé
4.1 Návrh na úpravu Přílohy č. 2 k rozpočtu města; Obnova a opravy vodohospodářského
majetku
Na Žádost provozovatele vodohospodářského majetku 1. SčV, a. s. o úpravu v položkách
Přílohy č. 2 (Obnova a opravy vodohospodářského majetku) rozpočtu města Sedlčany na rok
2020 je navrhována změna Přílohy č. 2 tohoto rozpočtu. Jedná se o záměnu části akce „Podesta
na čerpací stanici u Háječku“ v celkové hodnotě 130 tis. Kč bez DPH za Komínový systém
v hodnotě 88 tis. Kč bez DPH.
V únoru byla usnesením zn. RM 35-620/2018-2022 schválena záměna této akce za část položky
„Vodovod 6-ti domky Na Potůčku“. Tato položka byla RO č. 2/2020 vyškrtnuta z rozpočtu.
Akce je již provedena. V rámci akce „Podesta na čerpací stanici u Háječku“ se podařilo zajistit
výrazně levnější nabídky a je tedy možné uspořené prostředky využít.
Dále je žádána záměna akce „Geodetické zaměření vodovodů a kanalizací“ v celkové hodnotě
160 tis. Kč bez DPH za akci „Vodovod 6-ti domky Na Potůčku – nové přípojky pro č. p. 715,
č. p. 716, č. p. 717, č. p. 718“ za tutéž cenu. Důvodem Žádosti o změnu je vyšší naléhavost
akce; obyvatelé rodinných domků připravují opravy vjezdů a realizace přípojek je nutná učinit
dříve, tedy před opravou povrchů.
Diskuse:
▪ nad tím, že subjekt 1. SčV, a. s. navrhuje do Přílohy zrušit geodetoické zaměření a doporučuje
doplnit uvedenou akci v lokalitě Na Potůčku (vodovod); navazující záměr – záměr zpevnit
vjezdy do RM před finální úpravou;
▪ administrativně (technicky) proběhne vše v rámci schváleného rozpočtu (nevyžaduje
rozpočtovou úpravu; nejsou nároky na další finanční prostředky).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany ruší své usnesení č. RM 35-620/2018-2022 bez náhrady. Rada města
Sedlčany schvaluje úpravu v položkách ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2020,
Příloha č. 3 „Obnova a oprava vodohospodářského majetku“ – akce „Podesta na čerpací stanici
u Háječku“; uspořená část v hodnotě 88 tis. Kč bude převedena na akci „Komínový systém
v ČOV Sedlčany“ v hodnotě 88.000,00 Kč. Dále akce „Geodetické zaměření vodovodů
a kanalizací“ v celkové hodnotě 160 tis. Kč bez DPH bude zaměněna za akci „Vodovod 6-ti
domky Na Potůčku“ v hodnotě 160 tis. Kč.
Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje výběr zhotovitele
„Vodovod 6-ti domky Na Potůčku“ a rozhoduje o provedení prací 1. SčV, a. s., se sídlem
Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10, za cenu 160.000,00 Kč bez DPH.
Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením
smluvního ujednání.“
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 44-799/2018-2022.
4.2 Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč
V prosinci roku 2019 byla podána Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu číslo výzvy: 402/06_16_075/CLLD_16_01_099, název výzvy: 4. výzva MAS
Sedlčansko-IROP-Infrastruktura vzdělávání II, název projektu CZ: Podpora infrastruktury

pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. V Žádosti o podporu jsou předpokládané
náklady projektu 2.305.588,00 Kč.
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a vybavení části budovy Sedlčany č. p. 580 užívané
Centrem Petrklíč v přízemní části a části hygienického zázemí v prvním patře. Dne 12. června
2020 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 32709/2020-55/1 ve výši podpory
1.829.549,90 Kč (95 % způsobilých výdajů). Předpokládané ukončení projektu je 30. června
2022. Administrátor Žádosti o dotaci předložil cenovou nabídku na navazující administrativní
práce. Administrace dotace do vyplacení dotace s hodinovou sazbou 750,00 Kč/hod bez DPH,
cca 69.000,00 Kč bez DPH. Předložená nabídka byla RM k dispozici. V souladu s usnesením
RM 43-771/2018 byla poptána administrátorka úspěšné dotace „Přístavba 2. ZŠ Propojení“,
která reagovala tak, že není schopná se v tuto chvíli akci věnovat. V Příloze č. 6 rozpočtu města
Sedlčany je pro tuto akci předpokládáno 60 tis. Kč v části administrace projektů OP EU a 40
tis. Kč v části administrace výběrových řízení.
Diskuse:
▪ nad dalším postupem;
▪ osloveni další administrátoři;
▪ firma již má všechny údaje; nemají zájem; společnost B&P upřesnila nabídku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou
cenovou nabídku na spolupráci při administraci projektu „Podpora infrastruktury
pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“ a rozhoduje o objednání prací od firmy B&P
Research, s. r. o.; IČO 60724269, za cenu administrace 69.000,00 Kč bez DPH. Změny
a monitoring po dobu udržitelnosti jsou za 750,00 Kč/hod. bez DPH.
Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města,
objednáním prací.“
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 44-800/2018-2022.
4.3 Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany
V únoru roku 2020 byla podána Žádost o dotaci z Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 117D72100,
název projektu: 2. Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany. V Žádosti o podporu
jsou předpokládané náklady projektu 4.332.177,00 Kč. Dne 10. července 2020 byla vydána
registrace akce č. j.: 6003/2020-57 na dotaci ve výši 2.166.088,00 Kč (50 % způsobilých
výdajů). Předmětem projektu jsou stavební úpravy sportovního areálu v Luční ul. (modul
hygienického zařízení 975 tis. Kč, přístřešek 80 tis. Kč, mobiliář pro aktivity dětí 278 tis. Kč,
parkour a workout 2.176,00 tis. Kč, mobiliář 321 tis. Kč, propagační aktivity 130 tis. Kč).
Před vydáním právního aktu vyžaduje poskytovatel dotace předložit ukončená výběrová řízení,
a to ve lhůtě do 30. září tohoto roku. Akci je požadováno zahájit v letošním roce a ukončit
do 30. listopadu 2021.
K podání nabídky na administraci výběrových řízení a administraci Žádosti o dotaci ve smyslu
usnesení RM 43-771/2018-2022 byla poptána administrátorka úspěšné dotace „Přístavba 2. ZŠ
Propojení“, která reagovala tak, že není schopná se v tuto chvíli akci věnovat a rovněž byla
oslovena firma B&P Research, s. r. o. (předkladatel Žádosti). Předložená nabídka byla RM
poskytnuta (celkem tři samostatná plnění ve výběrových řízeních s hodinovou sazbou 900,00
Kč/hod. a předpokladem časové náročnosti 20+25+30 = 75 hod. tj. 67.500,00 Kč; dále

administrace dotace s hodinovou sazbou 750,00 Kč/hod. s předpokladem časové náročnosti 3060 hod. tj. max. 45.000,00 Kč). V Příloze č. 6 rozpočtu města Sedlčany je pro tuto akci
předpokládáno 50 tis. Kč v části administrace projektů OP EU.

Diskuse:
▪ pro rozdílnost dodávek (staveb) se v podstatě jedná o tři malé zakázky (podle předmětu
plnění);
▪ podmínkou přijetí dotace je prodloužení termínu vyhotovení (Žádost) do dne 31. prosince
2021; plnění v roce 2020 není reálné; (podmínka).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou
cenovou nabídku na spolupráci při administraci projektu „Výstavba sportovně rekreační zóny
Luční ul., Sedlčany“ a rozhoduje o objednání prací od firmy B&P Research, s. r. o.; IČO
60724269 za cenu administrace 750,00 Kč/hod. bez DPH. Administrace výběrových řízení
za cenu 900,00 Kč/hod.
Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města,
objednáním prací.“
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 44-801/2018-2022.
4.4 Nová komunikace Na Morávce
Pro realizaci komunikace Na Morávce bylo Odborem investic Městského úřadu Sedlčany
připraveno zadání poptávkového šetření vycházejícího z projektové dokumentace Ing. Josefa
Pouzara z května 2010 (komunikace šířky 6 m bez chodníku, s odstavným parkovacím pruhem
o 2 úsecích 63 m + 105 m). Předpokládaná hodnota zakázky určena podle agregované položky
RTS CÚ 2020/1 1.645,00 Kč/m2, tj. 1.809.500,00 Kč bez DPH, 2.189.495,00 Kč vč. DPH.
Termín pro podání nabídek 4. září 2020, e-mailem na Odbor investic. Pro podání nabídek je
navrhováno oslovit 3 dodavatele: B E S, s. r. o.; IČO 43792553, Údržba silnic, s. r. o.; IČO
61681199, SWIETELSKY stavební, s. r. o.; IČO 48035599.
Diskuse:
▪ nad činností Odboru investic.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předložený
návrh poptávkového šetření pro výběr dodavatele stavebních prací na komunikaci Na Morávce
a souhlasí s realizací tohoto řízení. Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany,
Odbor investic, provedením poptávkového šetření výzvou třem vytipovaným dodavatelům.“
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 44-802/2018-2022.
4.5 Instalace pítka ve sportovním areálu Luční ulice
Součástí projektu sportovně rekreační zóny v Luční ul. je osazení pítka. Při výstavbě vodovodní
přípojky byl připraven vývod pro toto pítko a následně osloven subjekt JOVA pro podání

cenové nabídky na dodávku a zapojení pítka. Dle konzultace s administrátorem Žádosti o dotaci
je možné pítko s takto nízkou hodnotou plnění vyjmout ze soutěže a zadat napřímo. Předložená
nabídka je ve výši 14.759,00 Kč bez DPH, tj. 17.858,00 Kč vč. DPH. Součástí ceny nejsou
výkopové práce a provedení betonového základku. Předjednáno provedení u Sedlčanských
technických služeb, s. r. o.
Diskuse:
▪ instalace pítka Luční – areál;
▪ subdodávka doplnit do dotace; odolné vandalismu.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou
cenovou nabídku na instalatérské práce pro dodávku a montáž pítka ve „Sportovním areálu
Luční ul.“ od subjektu JOVA; IČO 11296755, za cenu 14.759,00 Kč bez DPH, tj. 17.858,00
Kč vč. DPH.
Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města,
objednáním prací.“
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 44-803/2018-2022.
4.6 Mateřská škola Sedlčany; Žádost o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2020/2021
RM byla seznámena s Žádostí výše uvedeného subjektu, která byla na Městský úřad Sedlčany
doručena dne 31. července 2020 a zaevidována pod č. j.: 15485/2020.
Žadatelka: Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy; Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070.
Žádost byla podána ve věci o povolení výjimky z počtu dětí.
Žadatelka žádá o povolení výjimky z počtu dětí v souladu s ustanovením § 23 odst. 3, resp.
odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů pro školní rok 2020/2021 takto:
MŠ Sedlčany, OP Sokolovská č. p. 580: 2. třídy, 54 dětí;
MŠ Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 740: 4. třídy, 108 dětí;
V školním roce bude i nadále v provozu třída dvouletých a tříletých dětí v MŠ Sedlčany, CP
Šafaříkova č. p. 1070. V této třídě je k 1. září 2020 zapsáno 6 dvouletých dětí.
MŠ Sedlčany, CP Šafaříkova č. p. 1070: 3. třídy, 81 dětí; 1. třída (2-3 roky), 19 dětí.
MŠ Sedlčany celkem: 10 tříd, 262 dětí.
Diskuse:
▪ nad počty dětí.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany povoluje, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů výjimku z nejvyššího počtu dětí na školní rok 2020/2021, a to
v souladu se Žádostí č. j.: 15485/2020, která byla zřizovateli doručena dne 31. července 2020,
pro žadatele – Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, a to za předpokladu, že udělená
výjimka není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.“

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 44-804/2018-2022.
4.7 Žádost o předfinancování projektu MŠMT ČR „Vzdělávací dny“
Žadatel: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany.
Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 30. července 2020 a zaevidována pod č. j.:
MST 15431/2020.
Ředitel školy (Mgr. Libor Novotný) jménem subjektu požádal o možnost předběžného
financování projektu MŠMT ČR pod názvem „Vzdělávací dny“ ve výši 40.000,00 Kč
z rozpočtu školy. Prostředky v uvedené výši jsou určeny na úhradu nákladů spojených
s realizací projektu (vstupné, doprava, strava, materiálové náklady).
Cílem projektu je zajistit hodiny vzdělávacích a volnočasových aktivit žákům prvního – třetího
vzdělávacího stupně během školních prázdnin.
Žadatel uvádí, že finanční prostředky z MŠMT ČR obdrží během září roku 2020.
K projednávanému materiálu byla přiložena Smlouva o spolupráci, uzavřená mezi Asociací
školních sportovních klubů České republiky, z. s. a školou (žadatelem).
Diskuse:
▪ nad návrhem.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany souhlasí s předloženým návrhem ředitele 1. základní školy Sedlčany,
Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany, na předfinancování projektu MŠMT ČR pod názvem
„Vzdělávací dny“ ve výši 40.000,00 Kč z rozpočtu žadatele (školy).“
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 44-805/2018-2022.
4.8 Oznámení o pořádání sportovní akce (běžecký závod); pořadatel Povltavský sportovní
klub DA-BA, z. s.
Pan místostarosta RM informoval o učiněném Oznámení o pořádání sportovní akce pro
veřejnost, kterou je běžecký závod pro děti, mládež a dospělé na pozemcích ve vlastnictví města
Sedlčany.
Závod se uskuteční dne 23. srpna 2020 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Místo konání:
Sedlčany, Cihelný vrch – příjezdová komunikace a štěrkové cesty v lesoparku.
Okruh běžecké dráhy v délce 1000 m bude pořadatelem přechodně vytyčen (PVC páska, kužely
apod.).
Akce je zařazena do celoročního seriálu sportovních akcí pro veřejnost pořádaných
Povltavským klubem DA-BA, z. s. na Sedlčansku.
Další podrobnosti jsou uvedeny v samotném textu žádosti.
Diskuse:
▪ nad obsahem žádosti.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany souhlasí s pořádáním sportovní akce pro veřejnost (běžecký závod pro
děti, mládež a dospělé), kterou pořádá v neděli dne 23. srpna 2020 v čase od 9:00 hod. do 13:00
hod. na příjezdové komunikaci Sedlčany – Cihelný vrch a přilehlých štěrkových cestách v

lesoparku, 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 spolu
s lesoparkem pro tento závod budou neprodleně po jeho ukončení uvedeny do řádného stavu
užívání a předány zpět správci komunikace, resp. lesoparku.“
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 44-806/2018-2022.
4.9 Bezpečnostní analýza za období 2015 – 2019 ve městě Sedlčany
Rada města Sedlčany v čase před vlastním jednáním obdržela k prostudování dokument –
„Bezpečnostní analýza 2015 – 2020“. Jedná se především o soubor statistických údajů
o uvedeném segmentu prostředí města za uplynulé období.
Diskuse:
▪ nad podkladovým materiálem k projektům a akcím programu prevence města Sedlčany na rok
2021;
▪ nad obsahem souboru statistických údajů ve městě Sedlčany.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí dokument – Bezpečnostní analýza za období 2015 –
2019 ve městě Sedlčany, který byl tímto přijat jako výchozí a podkladový materiál
k zamýšleným programům, činnostem a aktivitám města Sedlčany zejména v oblasti prevence
patologických jevů dětí a mládeže na rok 2021 a dále. Dokument sestavila slečna Ludmila
Farová, manažerka prevence patologických jevů dětí a mládeže města Sedlčany.“
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 44-807/2018-2022.

5. Diskuse
5.1 Informace o nevyhovujícím stavu venkovního schodiště; diskusní příspěvek přednesl
pan Ing. Josef Soukup
Pan Ing. Josef Soukup upozornil na špatný stavebně technický stav schodiště mezi objektem
lékárny a DPS.
Jedná se o majetek města Sedlčany, konkrétně o součást objektů Sedlčany č. p. 176.
Pan starosta promluvil o genezi a problematice dřívějších oprávek a požadavků zhotovitelů.
Městu byly nabízeny protiskluzové nástřiky a další možnosti, které se ovšem nejeví jako
trvalejší. Uspokojivé řešení doposud nebylo nalezeno.
Závěr: Pan starosta přislíbil hledat řešení k trvalejšímu odstranění vad.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
5.2 Nábor dětí do TJ Tatran Sedlčany; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Martin Havel
Pan Ing. Martin Havel RM informoval o náboru dětí a žáků do přípravek oddílů TJ Tatran
Sedlčany, který se vylepšenou a atraktivní formou uskuteční dne 15. září 2020, v čase od 9:00
– 17:00 hodin.
Nábor bude realizován formou celodenního sportovního dne pro děti ve Sportovním areálu
Luční.

Pan starosta požádal o dodání propagačního materiálu za účelem zveřejnění na www stránkách
města Sedlčany, případně v dalších městských médiích.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
Bez dalšího samostatného obsáhlejšího diskusního příspěvku.
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor):
▪ Pan starosta RM sdělil, že dne 9. září 2020 by mělo proběhnout oficiální otevření LAS
Taverny.
▪ Pan Ing. Josef Soukup požaduje zasílání Zápisů z RM elektronicky, i když není jejich
ověřovatel.
▪ Pan Ing. Josef Soukup požaduje dbát stručného pojmenování (méně znaků) při délce názvů
souborů při jejich tzv. „zazipování“, což způsobuje následné problémy uživatele.
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 čtvrtému zasedání Rady města Sedlčany
(RM č. 44/2018-2022), 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 schváleného Plánu jednání RM na 2. pololetí roku 2020
a podle vyjádření pana starosty, tedy v souladu se schváleným harmonogramem jednání (RM
č. 45/2018-2022), svoláno na den 2. září srpna 2020 (středa v 16:00 hod.; administrativní
budova I., Sedlčany č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře; na Programu problematika
„Investice města Sedlčany v roce 2020; stavební akce města Sedlčany“.
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany
ukončil v čase 18:44 hod.
Přílohy k Zápisu:
1. Prezenční listina (1 list)
Některé použité zkratky v textu Zápisu:
DPS – Domov s Pečovatelskou službou Sedlčany
OZV – obecně závazná vyhláška
RM – Rada města Sedlčany
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 25. srpna 2020

