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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

Z á p i s  č. ZM 11/2018-2022 

(anonymizovaný) 
ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

7. září 2020 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Úvodního slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:04 hod. zahájil 11. veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; přivítal přítomné 

zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti (občany), kteří se svobodně, z vlastní vůle 

a zájmu dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli 

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

a využili svých práv k vyjádření osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, 

případně podnětů a připomínek k činnosti, která spadá do kompetence správy věcí veřejných 

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 17. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 17 zastupitelů; v průběhu jednání ZM (na počátku ani 

později) se již nikdo ze zvolených zastupitelů nedostavil. 

 

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil/a a zasedací místnost s omluvou, případně 

bez omluvy opustil/a, a na zasedání ZM se již nevrátil/a v čase:  

- nikdo z přítomných zastupitelů. 

Jednání ZM dále přítomen (mna) nebyl/a, a to v časovém úseku (neuvedeno): 

- někteří zastupitelé, a to pouze na krátké časové intervaly (individuální přestávka 

na zotavenou; vizte přítomnost počtu zastupitelů při hlasování; „monitorována“).  

Omluven/a:   

Na celé jednání (z nepřítomnosti) řádně omluven/a: 

- Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka; 

- MUDr. Andrea Chromcová;  

- pan Richard Otradovec; 

- Ing. Pavel Švagr, CSc. 

 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem nikdo neomlouval. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Paní Barbora Kelichová; 

▪ Ing. Josef Soukup.  
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Návrhová komise: 

▪ Ing. František Hodys, předseda; 

▪ Ing. Jiří Burian, člen; 

▪ MUDr. Karel Marek, člen. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

Námitky, případně protinávrhy proti pověření zapisovatele dnešního zasedání ZM nevzneseny. 

 

Přizvaní hosté: 

- paní Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska; 

- Ing. Václav Nedvídek, ACCA, zástupce vedení MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.; 

- Ing. Filip Zítko MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.; zástupce vedení MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o; 

- MUDr. Sergej Jurčenko; zástupce lékařského vedení MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o; 

(omluven, nedostavil se); 

- pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku, Městský úřad Sedlčany;  

- Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, Městský úřad Sedlčany; 

- Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí, Městský úřad Sedlčany. 

 

Technické zajištění a podpora: 

- Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT podpory; Městský úřad Sedlčany; 

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:04 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 19:19 hod. 

 

Proti Zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 8. června 2020) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky podle 

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2018 – 2022 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

Program zasedání:  

 

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 usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 
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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 Krčínova cyklostezka – financování 

 4.4 Návrh usnesení 

  

5. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí 

Přílohy: 5.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitostí) 

 5.2 Návrh OZV č. 2/2020 

 5.3 Návrh usnesení 

 

6. Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím provozovatelem 

(projektový záměr představí přizvaný zástupce provozovatele MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.)   

 6.1 Důvodová zpráva 

6.2 Prezentace projektu 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 (změna 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 Důvodová zpráva 

 11.2 Informace o výsledcích hlasování  

 11.3 Návrh usnesení  

 

12. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 
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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 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města 

Sedlčany (pozemek pod přístavbou 2. ZŠ) 

Příloha: 12.4.1 Důvodová zpráva  

 12.4.2 Grafické podklady 

 12.4.3 Návrh usnesení 

12.5 Návrh na pojmenování veřejného prostranství – parku  

Příloha: 12.5.1 Důvodová zpráva  

 12.5.2 Grafické podklady 

 12.5.3 Návrh usnesení 

  

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.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem po čtyřech 

hodinách jednání.)  

 

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). 

 

Výše uvedený Program 11. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 28. srpna 2020; 

dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: SEK/16888/2020). Pozvánka 

byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému zastupitelskému sboru) dne 

28. srpna 2020 (pátek) pomocí zřízeného úložiště pro výkon veřejné funkce; tato Pozvánka 
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s ohledem na dřívější upozornění byla dodatečně doplněna aktualizovaným zněním návrhu 

usnesení k programovému bodu původně označenému č. „6.“ s názvem „Záměr rekonstrukce 

vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím provozovatelem“, a to v pondělí dne 7. září 

2020 v čase 9:45 hod., jinak nebyla v postavení oprávněného zasedání ZM svolávat tato 

Pozvánka dále doplňována; kromě vlastního návrhu Programu jsou v Pozvánce, kterou si mohli 

v elektronické podobě zastupitelé na služebním úložišti otevřít a prostudovat, uvedeny 

i všechny Přílohy (soubory dokumentů) k projednávaným tematickým celkům. 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent, pokud takovýto 

k problematice byl určen, kontroloval dokumenty a jejich obsah ze své kompetence 

a působnosti. 

Formou Oznámení byla Pozvánka na veřejné zasedání ZM zveřejněna na www stránkách města 

Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována a zveřejněna byla rovněž 

ve všech osadách města Sedlčany, a to na obvyklých místech a obvyklým způsobem, 

aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto informaci v místě svého bydliště 

k dispozici. 

Návrh výše uvedené změny usnesení byl v písemné formě rovněž zastupitelům předán 

tzv.  „na stůl“ před vlastním zahájením veřejného zasedání ZM. Bylo tak učiněno na základě 

dodatečně zaslaného doporučení právního zástupce města Sedlčany. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích Programu, kontinuálně (zejména návrhy majetkoprávních bodů Programu), 

vždy dle nápadu událostí, jejich geneze a problematiky, projednán Radou města Sedlčany, a to 

postupně, podle harmonogramu jednání (lze dohledat v Zápisech RM; anonymizované Zápisy, 

resp. Usnesení zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 44-784/2018-2022, které 

ve svém výroku zní:  

„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.“ 

Toto usnesení již nebylo dále doplněno o další programové body. 

   

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města Sedlčany, na základě rozhodnutí RM s respektem k dlouhodobějšímu harmonogramu, 

a to na základě usnesení zn. RM 44-783/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“ 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:04 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2018  – 2022. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce 

přítomné veřejnosti. 
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Pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále sdělil upozornění, že 

je  pořizován z tohoto jednání on-line audio přenos bez záznamu, o čemž byli a jsou v sále 

přítomní rovněž informováni pomocí vyvěšené cedule, která je umístěna v souladu s předpisy 

a Jednacím řádem ZM při vstupu do Společenského sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné 

zasedání ZM. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího dále oslovil množinu oprávněných osob (občanů), kteří 

mohou uplatnit v souladu s Jednacím řádem ZM svá práva a hlásit se do otevřené rozpravy 

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

předsedajícím upozorněni, že v cca 19:00 hod. bude do Programu zasedání, a to v souladu 

s ustanovením odst. 17) Čl. 7 Jednacího řádu ZM, vložen bod Programu „Dotazy a připomínky 

občanů“, které se týkají problematiky mimo schválený Program (jeho předmět). Zde budou 

vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání maximálně tří minut na jeden příspěvek. 

Celková doba trvání tohoto bodu Programu je limitována časem 30 minut. 

Pan starosta dále upozornil na to, že pokud bude z průběhu jednání zřejmé, že bude pokračovat 

po 20:00 hod., bude po dovršení uvedeného času vyhlášena přibližně pětiminutová fyziologická 

přestávka. 

Konec jednání je Jednacím řádem ZM stanoven na 22:00 hod., přičemž každé další případné 

prodloužení o max. 1 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

všech členů ZM.    

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z minulého veřejného zasedání ZM řádně ověřen, a to bez 

námitek.    

 

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle Prezenční listiny předsedající konstatoval, že dnešnímu 

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 17 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že 

je  přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

právních překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí 

(usnesení).“ 

 

Následuje konstatování s ohledem na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stav věcí na místě zohledněný zapisovatelem; prohlášení 

ve vztahu k zák. o obcích). 

Zasedání ZM bylo přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo 

na místo veřejně přístupné a otevřené občanům, s dostatečnou kapacitou, a to v souladu 

s právními předpisy (zákonem o obcích), Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM, jakož i navrženém Programu jednání a jeho pořadu, 

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována. 

Na jednání byla aplikována nařízená (případně doporučená) hygienická opatření (vymezení 

jednacího prostoru pro zastupitele a zvlášť pro veřejnost; jednací vzdálenosti, přístup veřejnosti 

v rouškách za použití osobní dezinfekce rukou při vstupu do jednacího prostředí sálu, odstup 

osob mezi sebou a další, na což pan starosta v úvodu upozornil.  

 

 

Záležitosti k vlastnímu procesu jednání; určení a schválení (jmenování) ověřovatelů 

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  
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Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 11. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte paní Barboru Kelichovou a pana Ing. Josefa Soukupa.  

Předsedající veřejnému zasedání ZM nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh 

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil. 

Předsedající vyzval zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji paní Barboru Kelichovou a pana 

Ing. Josefa Soukupa.“  

„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je paní Barbora Kelichová 

a pan Ing. Josef Soukup, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 11. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, který 

s návrhem vyslovil souhlas.  

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na zhotovitele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu bude Ing. Vojtěch Hlaváček. Kdo z přítomných zastupitelů 

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan Ing. František Hodys, předseda; pan Ing. Jiří Burian, člen a pan MUDr. Karel Marek, 

člen.“ 

Navržení zastupitelé nic nenamítali a vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální 

složení návrhové komise. 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval.  

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 
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„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi pro případnou činnost v průběhu 

11. veřejného zasedání, která bude pracovat ve složení Ing. František Hodys, předseda; pan 

Ing. Jiří Burian, člen a pan MUDr. Karel Marek, člen.“   

                

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání, formulování návrhů usnesení, určení jejich pořadí pro hlasování apod.; 

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 11. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

a připraven Radou města Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami 

subjektu, rozumí se města Sedlčany, a jeho kompetencemi a působností. 

K programovému bodu označenému č. „5“ s názvem „Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2020, 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“ bylo na základě rozhodnutí RM 

svoláno pracovní setkání zástupců klubů politických stran a hnutí, kterého se mohli všichni 

zastupitelé účastnit a vyjádřit své názory k této problematice. 

  

Návrh Programu veřejného zasedání byl obsažen v Pozvánce na dnešní veřejné zasedání ZM 

a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání ZM byli 

všichni občané města i další oprávnění a také množina hostů). Program veřejného zasedání ZM 

byl ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to 

jak  v písemné, tak elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vše v souladu se zákonem 

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

ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

a to v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh. 

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, tento ze strany navrhovatele (Rady 

města Sedlčany) byl doplněn pouze o aktualizaci přílohy označené č. „6.3“ (již uvedeno výše), 

jejíž text byl upraven právním zástupcem města Sedlčany a doručen později. 

Vyjma výše uvedeného (přílohy) nebyl RM doporučený návrh Programu veřejného zasedání 

ZM vedením města doplňován o další pracovní materiály, případně další programový bod.   

Ovšem na základě dnešního jednání s právníkem MV ČR je odpovědné vyřadit z návrhu 

Programu dnešního jednání programový bod označený č. „9.“ s názvem „Návrh OZV města 

Sedlčany č. 3/2020, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství (změna 

předpisu)“, neboť od času schválení tohoto dokumentu v ZM a jeho neshledáním v rozporu se 

zákonem ze strany MV ČR, se právní názor MV ČR pozměnil a nyní žádá obohatit 

novelizovaný návrh předpisu o soubor příloh, které budou graficky svědčit o potenciálně 

užívaných veřejných prostranstvích ve smyslu předkládané OZV (grafické vymezení 

na mapových podkladech; cca 80 grafických listů), což nebylo možné pro veliký objem dat 

zpracovat do zahájení dnešního veřejného zasedání ZM. 

   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající dnešnímu veřejnému zasedání 

ZM, se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů požaduje doplnění návrhu Programu 

dnešního zasedání ZM, případně jeho úpravu.  
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Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky k návrhu 

Programu, a to dnes ani dříve v čase před zahájením vlastního jednání určeném Jednacím řádem 

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu programu 11. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, následně vyřkl níže 

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s návrhem upraveného Programu a pořadem jednání 

dnešního zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; 

proti 0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Upravený Program 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém znění, byl 

schválen hlasy všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných 

zastupitelů v uvedeném počtu 17.“ 

  

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení. Obsah schváleného Programu je uveden ve formálně 

upravené verzi; níže v Zápise, bez pozdějšího obohacení o zřejmé diskusní příspěvky; tyto jsou 

v tomto Zápise uvedeny v příslušném bloku jednání. Na tomto místě a v tomto čase jednání 

nebyly známy.) 

 

 

Schválený Program 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2018  – 2022 (strukturovaně věcně upravená verze): 

(Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen nebyl.) 

 

1. Zahájení 

 

2. Kontrola usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2020 

(volební období 2018 – 2022) 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 9. června 2020 

– 7. září 2020) 

 

4. Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020  

 

5. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí 

 

6. Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím provozovatelem 

(projektový záměr představí přizvaný zástupce provozovatele MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.)   

  

7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu veřejnoprávní 

smlouvy  

 

8. Oživení náměstí T. G. Masaryka – restaurační zahrádky; druhé projednávání               
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9. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2020 – Nápady pro Sedlčany; informace 

o plnění realizace úspěšného projektu 

 

10. MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje; informace o výsledcích 

hlasování a dalším postupu realizace úspěšných projektů  

 

11. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

 11.1 Prodej části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 305/5 v k. ú. 

Oříkov, obec Sedlčany 

 11.2 Směna pozemků v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 

 11.3 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR-

ÚZSVM 

 11.4 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví 

města Sedlčany (pozemek pod přístavbou 2. ZŠ) 

 11.5 Návrh na pojmenování veřejného prostranství – parku  

 

12. Diskuse 

 12.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 12.2 Diskuse přítomných občanů  

 

13. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

14. 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.) 

 

Pan starosta přítomné ve Společenském sále KDJS upozornil, že všechny osoby starší 18 let 

s trvalým pobytem na území města Sedlčany a osoby vlastnící nemovitost na území města 

Sedlčany se mohou hlásit do rozpravy k jednotlivým bodům Programu. Uvedené právo 

se  samozřejmě vztahuje ke všem bodům schváleného dnešního Programu, jak již uvedeno 

výše. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to 

v souladu s Jednacím řádem ZM (ČI. VII s názvem „Průběh zasedání a jednání zastupitelstva“), 

navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného průběhu jednání 

ZM, kterým je rozhodnutí o tom, zda rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků 

a hostů, bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť, jak již zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu jedenáctému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků a veřejnosti 

(oprávněných osob z řad občanů), ke každému bodu Programu zvlášť.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného procedurálního usnesení (rozhodnutí): 

„Rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků, hostů i oprávněných osob z veřejnosti, 

a to ke každému bodu Programu, bude vedena zvlášť (samostatně).“ 
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(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zdárný průběh 

jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Pan starosta sdělil, že všichni přítomní z řad veřejnosti se také mohou po udělení slova 

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

Programu podle stanoveného pořadí na dnešním zasedání ZM, o kterých bylo jednáno 

v souladu se schváleným Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených 

a uzavřených tematických celcích. 

 

V úvodu zasedání ZM se pan starosta zmínil o obsahu pokynu MV ČR (náměstka pro veřejnou 

správu), které se týká hygienických opatření pro jednání ZM (omezující protiepidemiologická 

opatření).  

 

 

2. Kontrola usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2020 

(volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany. 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, nejprve všechny přítomné v jednacím sále pozdravil; dále 

konstatoval, že druhým bodem schváleného Programu a pořadu jednání ZM je Zpráva 

o kontrole usnesení z 10. zasedání ZM. Všichni zastupitelé obdrželi materiál písemnou formou 

spolu s Pozvánkou na dnešní jednání. Od zaslání Pozvánky se Zprávou nedošlo v plnění 

k žádné změně. 

 

Referující k problematice otevřel rozpravu.  

   

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů a veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o kontrole plnění usnesení 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 8. června 2020, předloženou 

panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, 

a to v plném rozsahu, bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 169/2018-2022.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 
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3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 9. června 

2020 – 7. září 2020) 

Zprávu o činnosti Rady města Sedlčany v čase od posledního veřejného zasedání ZM konaného 

dne 8. června 2020, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata, 

zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání ZM (obdobně jako v předchozím 

bodu jednání). 

Referujícím byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, který byl dříve 

vyzván panem starostou, tj. předsedajícím, k provedení případného stručného komentáře. 

Referující konstatoval, že v mezidobí zasedání ZM, a to ve shora uvedeném intervalu dní, 

se uskutečnilo jednání RM ke dni vyhotovení Pozvánky celkem 4x, a to dnech 10. června, 

24. června, 22. července a 19. srpna 2020. Další jednání RM proběhlo dne 2. září 2020. 

K tomuto jednání referující podal stručnou informaci.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí zprávu, kterou přednesl pan starosta, o stavebních 

akcích v letošním roce, dalším hlavním bodem byly majetkoprávní záležitosti. Rád bych opět 

zahájil diskusi k tomuto bodu jednání ZM.“ 

 

Tímto referující k problematice otevřel rozpravu.  

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli dalšího 

příspěvku a příspěvku veřejnosti. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předloženou a doplněnou zprávu panem 

Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 

Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 9. června až 7. září 2020, ve kterém se v termínu, 

a to dne 10. června, 24. června, 22. července, 19. srpna a 2. září 2020 konala řádná zasedání 

tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 170/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, rovněž referujícímu poděkoval 

za přednesené informace a pokračoval v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání).  

 

 

4. Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„V důvodové zprávě je uvedeno, že příjmy jsou navrženy zvýšit o celkovou částku ve výši 

9.328.000,00 Kč a výdaje o částku 4.533.000,00 Kč. Pokud jste se tím materiálem probírali, 

pak je v příjmech nejvýraznější částkou tzv. kompenzační bonus pro obce, který jsme obdrželi 

z Ministerstva financí ČR ve výši 8.786.250,00 Kč, což je částka avizovaná výší 1.250,00 Kč 

na občana (celkový počet obyvatel je statisticky uváděn 7 029).  
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Pak jsou tam ještě nějaké drobnější úpravy, pokud by k tomu byly nějaké dotazy… Jinak  

u té částky 8.786.250,00 Kč, to je zhruba polovina toho, o jakou částku jsme snižovali rozpočet 

v červnu letošního roku v příjmové části, takže nám kompenzační bonus pokrývá zhruba 50 % 

daňového výpadku. Také z výsledků hospodaření za první pololetí vychází, že jsme daňové 

příjmy i při takto sníženém rozpočtu naplnili na 49 a nějaké desetiny %, čili ani ne na 50 %. 

Snížení rozpočtových příjmů tedy bylo na místě. 

Ve výdajové části rozpočtu navyšujeme dvě významné částky, a ty se týkají místních 

komunikací – vybudování nové komunikace v ulici Na Morávce, kterou jsme doplňovali  

do rozpočtu už na jaře 2020 po výsledcích hospodaření z loňského roku (2019), pak jsme ji tedy 

vyškrtli, ale ten stav je tam skutečně velmi tristní a asi nejhorší v Sedlčanech, těleso 

komunikace je ve svahu, při deštích se tam splavuje zemina, povrch je neutěšený. Samozřejmě, 

že se na tomto místě snažíme v průběhu roku povrch udržovat na hranici sjízdnosti, 

ale nespokojenost občanů je samozřejmě pochopitelná.  

Druhou výraznou částkou, ve výši 2 milionů Kč, je Účelová investiční dotace z Rozpočtu města 

Sedlčany pro Sdružení obcí Sedlčanska na výstavbu Krčínovy cyklostezky. V materiálech jsou 

i informace od tajemnice Sdružení ohledně celkové investice, podílu dotace Státního fondu 

dopravní infrastruktury, dotace Středočeského kraje a částka k dofinancování.   

Dvoumilionový podíl města Sedlčany je dohodnutou částkou s tím, že jsme největším městem 

ve vztahu k počtu obyvatel. Sedlec-Prčice se pak podílí částkou 1.000.000,00 Kč, kterou již 

jejich zastupitelstvo schválilo, a pak obce Kosova Hora, Jesenice a Nedrahovice, každá z těchto 

tří obcí se podílí částkou ve výši 300.000,00 Kč.  

Na nás pak ještě připadá částka 228.327,00 Kč, což je pro vybudování nového povrchu (nikoliv 

na cyklostezce, ale na cyklotrase) od koruny hráze „Přehrady“, podél parcel rodinných domků, 

kde jsou k těmto objektům zřízeny přístupy, takže komunikace nemůže být brána a dopravně 

značena jako cyklostezka, musí být vedena jako cyklotrasa, tudíž tato položka vypadává 

z uznatelných nákladů a zůstává v kategorii komunikace „místní“, která byla opravena 

zhotovitelem díla BES, s. r. o., Benešov. Tato částka bude přefakturována Sdružením obcí 

Sedlčanska městu Sedlčany.  

Pokud by bylo potřeba v tomto bodě něco dovysvětlit, máme zde přizvanou paní Štěpánku 

Barešovou, tajemnici Sdružení obcí Sedlčanska. Nakonec přítomný, pan senátor Ing. Jiří 

Burian, je předsedou Sdružení obcí Sedlčanska, takže pomohou povolanějším způsobem než já 

situaci ozřejmit (případný dotaz).  

Zeptám se tedy celkově k rozpočtovým opatřením – jestli jsou nějaké dotazy, připomínky?“ 

 

Do diskuse se nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti v tuto chvíli nepřihlásil.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„K té, z mého pohledu, neobvyklé dotaci, kterou jsme v takovéto výši nikdy nikomu 

neposkytovali, bych pak přeci jen požádal o informaci paní Štěpánku Barešovou, už s ohledem 

na to, že stavba cyklostezky se blíží ke svému závěru.“ 

 

Paní Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska:  

„Dobrý den, pane starosto, dobrý den, zastupitelé. Je to skoro rok, kdy jsem tu před vámi stála, 

tím myslím loňský rok, a představovala jsem vám zde vizi, jak by to opravdu mohlo být, 

a podávali jsme žádost o dotaci na SFDI. Já bych vám to chtěla trochu zrekapitulovat, protože 

bych řekla, že to, co se na začátku zdálo v uvozovkách nemožné, vypadá, že se nám doopravdy 

povede. 

Dne 19. prosince 2018 bylo vydáno pravomocné rozhodnutí v žádosti o vydání stavebního 

povolení Městským úřadem Sedlčany. Dne 20. listopadu 2018 byla podána žádost o dotaci 

na SFDI.  
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Dne 27. května 2019 nám SFDI schválil žádost. Uspěli jsme, byla nám navržena maximální 

limitní výše dotace 73.915.404,00 Kč. Dne 18. srpna 2019 jsme uzavřeli Smlouvu 

se  Středočeským krajem, protože se nám ještě podařilo získat 13,5 milionu Kč jako dotaci 

na dofinancování Krčínovy cyklostezky, aby dofinancování vlastními prostředky Sdružení, 

potažmo měst a obcí, bylo minimální. Dne 30. září 2019 jsme podepsali Smlouvu s technickým 

dozorem za 605.000,00 Kč. Dne 30. září 2019 jsme ještě podepsali Smlouvu o bezpečnosti 

práce za 96.800,00 Kč. Dne 15. listopadu 2019 byla uzavřena Smlouva se zhotovitelem stavby, 

jedná se o společenství Krčínova cyklostezka. Jsou to dvě firmy – BES, s. r. o. 

a  M  –  silnice, a. s. Vysoutěžená částka z výběrového řízení je ve výši 87.043.759,96 Kč. Dne 

19. listopadu 2019 došlo k předání a převzetí staveniště.“ 

 

Paní Štěpánka Barešová poprosila pana Mgr. Ondřeje Vodňanského o spuštění připravené 

prezentace. 

 

Paní Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska: 

„Bohužel, jak je zde hodně světla, není to dobře vidět, ale jde pouze o připomenutí, myslím,  

že jste již tuto mapu viděli mnohokrát – již v loňském roce (2019) při představování nebo 

v médiích, v tisku. Jedná se o zákres Krčínovy cyklostezky. Byly tam dvě barvy, modrá  

a červená – pokud je to červená barva, jedná se o cyklostezku, pokud je to modrá barva,  

je to cyklotrasa. Dotace byla získána na cyklostezku, to znamená na tu červenou část.  

Dále připomenu, že celková délka vyznačené trasy (to jsou červené i modré úseky)  

je 13,5 km, délka té cyklostezky, té červené, na kterou byla získána dotace, je 11,87 km a šířka 

cyklostezky je 2,5 m s obousměrným provozem. Celá trasa je rozdělena do pěti úseků. První 

úsek měří 4,572 km, vede od hráze „Sedlčanské přehrady“ až po obec Radeč a je z části veden 

v trase stávajících polních cest. Druhý úsek je v délce 1,212 km, vede od Radče  

až po obec Mezné, opět z části v trase stávajících polních cest. Samozřejmě to nejsou jen polní 

cesty, je tam velká spousta soukromých vlastníků pozemků. V třetím úseku,  

ten je o délce 0,742 km a spojuje osadu Mezné s osadou Hulín, opět cyklostezku vedeme z části  

po stávajících polních cestách a vedle kamenné křížové cesty, která je nad Jesenicí. Čtvrtý úsek 

má 2,131 km, spojuje obce Jesenice a Bolechovice. Poslední úsek v délce 3,217 km začíná 

u Strnadovského mlýna a končí v Prčici. 

Nevím, jestli bude vidět něco z fotografií, ale tak trochu ano. Jsou to fotografie pořízené 

v minulém týdnu, to znamená, že je to nejaktuálnější stav na Krčínově cyklostezce. Samozřejmě 

se tam stále ještě pracuje, protože dokončení je do konce října, takže na části, která je 

za „Sedlčanskou přehradou“, se momentálně dělalo v minulém týdnu zpevňování okrajů, a to 

v podstatě po celé délce. Budou se malovat středové čáry, budou se ještě instalovat bambusové 

sítě v místech, kde je to potřeba – tam, kde nám ukázala příroda, že se zemina splavuje 

na cyklostezku. Bude se ještě instalovat v některých místech zábradlí. A to, co ještě není 

hotové, ale na čem se teď pracuje, je poslední úsek, úsek označený „105“ k Prčici. Takže to je 

jen taková ochutnávka. 

Myslím, že mnozí z vás jste se jistě již na trase byli podívat, nebo alespoň vidím, jaký  

je tam provoz. Je pravdou, že v tuto chvíli, jak byly vykáceny dřeviny a odstraněny kopřivy 

atd., to tam nevypadá úplně utěšeně, protože příroda tím, jak letos hodně prší, je opravdu 

mocná, ale toto všechno bude ještě před dokončením znovu dáno do pořádku a komunikace 

bude i zametena. 

Od té hezčí, fotografické části, se dostáváme k tabulkám, abych vám ukázala, jak se dotace 

vyvíjela. Pan starosta tady hovořil o uznatelných a neuznatelných nákladech. Bohužel nám 

SFDI oproti předpokladu přesunulo dvě dost velké částky do neuznatelných nákladů. A sice 

úsek 101/1, to je ten úsek, o kterém hovořil pan starosta, za částku 228 tisíc Kč, který  

je na začátku – tady, v Sedlčanech, u retenční nádrže, protože je to obslužná komunikace,  
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a ta nesmí být cyklostezkou, protože pokud by to tak bylo, nedostali by se vlastníci pozemků 

na své zahrádky. Takže je to částka, která byla přesunuta. A to samé je u úseku 105/2,  

to je u Prčice, kdy je zkrátka v poslední části areál ZS, pak jsou tam dvě firmy – a je to opět 

obslužná komunikace. 

Jen když se podíváte a porovnáte, vím, že toho asi moc nepřečtete, ale na úplném začátku, když 

nám byla dotace odsouhlasena, tak její výše byla 73.915.404,00 Kč. Po úpravě, to znamená  

po přesunutí z uznatelných do neuznatelných nákladů, jsme se dostali 69.798.951,00 Kč. 

Samozřejmě, že s tím souvisí a hýbou se i uznatelné a neuznatelné náklady. Úplně na začátku 

byly uznatelné náklady ve výši 86 milionů Kč, asi nebudu číst ty drobné, a v druhé variantě, 

po úpravě, 82 milionů Kč. A nyní to, co nás trápilo nejvíce, a proto jsme museli sáhnout k tomu, 

že žádáme jak města, tak obce o spoluúčast – protože neuznatelné náklady byly  

na prvopočátku 3.402.000,00 Kč a po těch přesunech jsme se dostali na 5.372.000,00 Kč. 

Vlastní podíl žadatele byl na úplném začátku 13.043.895,00 Kč a v tuto chvíli je 

12.317.463,00 Kč. A jen podotknu, že částka vlastních zdrojů musela být uhrazena, teprve pak 

jsme mohli čerpat finanční prostředky ze SFDI. 

Toto je materiál, který jste obdrželi od pana starosty. Tady vidíte, jak se to opravdu vyvíjelo 

za celou dobu, ale musíme myslet na to, že stále ještě nejsme u konce. Může se stát, že SFDI 

bude požadovat ještě nějaké přesuny, ale doufejme, že to bude spíš v náš prospěch  

než opačně. Smlouva se společenstvím BES, s. r. o. a s M – silnice, a. s. je za 87.043.759,96 Kč, 

dotace ze SFDI 69.798.773,00 Kč a dotace ze Středočeského kraje 13.500.000,00 Kč. 

To znamená, že částka k dofinancování, pokud vezmeme jen toto, je 3.744.986,00 Kč. 

Samozřejmě před tím, než jsme podali žádost o dotaci, již byly náklady, které s „Krčínovkou“ 

souvisí – a to jsou náklady, které hradilo Sdružení ze svého rozpočtu a které pak budou zahrnuty 

do částek, které se budou rozpočítávat mezi města a obce. Je to firma AKON Česká republika, 

s. r. o., která zpracovávala a podávala žádost a bude nám zpracovávat ještě závěrečné 

vyhodnocení, za částku 514.250,00 Kč. A pak je zde k úhradě – bezpečnost práce a technický 

dozor. Bohužel tyto částky jsou neuznatelnými náklady, takže je to ještě další částka ve výši 

1.216.050,00 Kč, a když sečteme předcházející částku a tuto, tak jsme na 4.961.036,96 Kč. 

Po konzultacích se starosty obcí a měst, kdy jsme toto řešili u nás v kanceláři Sdružení, bylo 

navrženo, že město Sedlec-Prčice se bude podílet částkou 1.000.000,00 Kč, město má tuto 

částku již odsouhlasenu, připravena je tzv. veřejnoprávní smlouva na převod finančních 

prostředků. Potom je v tabulce ta částka, kterou vidíte, pokrývající těch 118 m délky 

u „Přehrady“, obslužná komunikace, která půjde také za městem Sedlčany, a pak ty 

2.000.000,00 Kč, o kterých pan starosta již hovořil. Obce Kosova Hora, Jesenice  

a Nedrahovice, každá 300.000 Kč. Když to sečteme, vidíme, že ta částka je o něco nižší, zhruba 

o 800.000,00 Kč oproti tomu, co nám vycházelo předtím. V tuto chvíli se o toto snažíme, 

protože nám byly přesunuty veškeré geodetické práce do neuznatelných nákladů. Pokud to 

SFDI odsouhlasí, mohli bychom ještě 700.000,00 Kč dostat do uznatelných nákladů a pak by 

částka na dofinancování, která by tam tvořila rozdíl, byla kolem 100.000,00 Kč nebo 

do 100.000,00 Kč a s tím si už Sdružení poradí ze svého rozpočtu. 

Pokud to takto vše dopadne, budu velmi ráda, protože opravdu musím říci, že to není 

jednoduchá stavba. Ale na druhou stranu musím jedním dechem velice poděkovat firmě BES, 

s. r. o.  

A co nás čeká – v říjnu 2020, pokud všechno půjde, a věřím tomu, že ano, protože teď už jsme 

opravdu, nemohu říkat ani za půlkou, ale jsme za 90 %, v říjnu 2020 by měla být stavba 

dokončena. Pak se začne pracovat na podkladech pro kolaudaci. Musíme vytvořit závěrečné 

vyúčtování dotace na SFDI a samozřejmě závěrečné vyúčtování dotace Středočeského kraje. 

Ale tím pro nás v uvozovkách starost nebo pak i radost nebo obojí s cyklostezkou, samozřejmě 

nebude končit, protože když si postavíme takovouto věc, budeme se o ni muset také starat.  

To znamená, že pak budeme muset vybrat firmu, se kterou uzavřeme Smlouvu a která se nám 
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bude o cyklostezku několikrát do roka starat. Samozřejmě, že tady asi pak bude opět žádost  

o spolupodílení se na této údržbě, jak pro města, tak pro obce. Ale to v tuto chvíli předbíháme, 

protože ještě musíme vypracovat plán, který nám pak ocení „instituce“, které oslovíme, 

abychom věděli, o jaké částce vůbec budeme hovořit. 

A co nás čeká ještě v příštím roce? Přeložení Greenway Praha-Vídeň, trasy č. 11, která vede 

tady, přes naše území, na Krčínovu cyklostezku z důvodu bezpečnosti, protože  

na „Krčínovce“ to bude pro cyklisty s bezpečností úplně jiné než je tomu doposud.  

No a co je z mého pohledu taková otázka budoucnosti a mé velké přání – mobiliář, vyhlídky, 

dřevěné sochy, možná cedule s pověstmi, protože „Krčínovka“ vede kolem „Pekla“, pokud  

to tam někdo znáte? Uvidíme, jak se nám bude dařit. V příštím roce nás pak ještě čeká 

vypracování projektu s Klubem českých turistů na přeznačení cyklotras, protože veškeré „žluté 

značky“ budou muset být předělány a nově instalovány z důvodu napojení na Krčínovu 

cyklostezku. 

To je za mě to nejdůležitější, kdyby vás cokoliv napadalo, ptejte se. Nebo ať nezdržuji jednání 

ZM, klidně i na písemné dotazy ráda odpovím a telefonický kontakt máte uvedený na posledním 

slidu. Děkuji vám za pozornost.“ 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji paní Štěpánce Barešové, tajemnici Sdružení, za poměrně podrobnou informaci, ale toto 

je stavba a investice takového rozsahu, že si takovýto komentář rozhodně zaslouží. Otevírám 

tedy rozpravu k tomuto bodu Programu.“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Dobrý podvečer! Byl jsem tu jmenován i za Sdružení obcí Sedlčanska,  

o té stavbě samozřejmě vím. Na úvod jen připomenu, co tu zaznělo už v loňském roce (2019) 

– že dávno, už v roce 1991, byla snaha jakkoliv spojit Sedlecko-Prčicko s námi, se Sedlčany. 

Byly různé varianty, ale nikdy se to nepodařilo, také různé snahy. A já naprosto podporuji  

a vítám, že tato velice náročná investice, téměř za 90 milionů Kč, je tu na světě a bude 

zrealizována. Vystoupení paní tajemnice Barešové bylo tak podrobné a dobře připravené,  

že k tomu nemám, co dodat.  

Jen bych zareagoval poznámkou, že se tu akorát ukazuje problém, který je téměř u všech 

dotačních titulů, protože v průběhu dojednávání smluvních vztahů na dotaci se mění metodika, 

mění se způsob financování, posuzování projektu atd. Z tohoto to bylo krásně vidět, 

že z Registračního listu přišlo něco, co nás tehdy naprosto oslovilo a zaujalo, a dokonce jsme, 

s prominutím, zajásali, nebo bez prominutí, že se tady takto může tato stavba zrealizovat. 

Bohužel za půl roku, nebo ani možná ne, bylo všechno jinak. S tím nechci zdržovat,  

ale je to problém všech operačních programů a dotační politiky různých resortů u Státního 

fondu dopravní infrastruktury, nevyjímaje. Byl tu i krásný přehled toho způsobu financování, 

my jsme to i na Sdružení dostali všechno takto podrobně rozebráno, možná ještě podrobněji.  

A v podstatě, těch 5 obcí, které se na tom nějakým způsobem podílíme, řeknu v tomto případě, 

že zásadně budu podporovat to, abychom my, jako Sedlčany, byť na nás připadla největší částka 

– ale my jsme to projednávali několikrát mezi těmi pěti obcemi, jaké  

má kdo možnosti, hledali jsme klíč k tomu, jak tu celkovou ztrátu nějakým způsobem dobře 

rozdělit, nakonec je výsledkem toto – je to v podstatě rozdělení podle možností a velikosti obce. 

Je to trochu paradox, já to říkám otevřeně, že na té Sedlčanské části, když vezmu katastrální 

úřad, toho máme, bych řekl, relativně nejméně, navíc z toho ještě vypadla ta místní 

komunikace. Ale jiný způsob se prostě nenajde. Takže zásadně podporuji to, abychom v rámci 

rozpočtové změny, což je tento bod, který projednáváme, toto schválili. 

A ještě poslední poznámka – ta budoucí údržba. Ano, budeme se o to muset starat jako Sdružení 

obcí Sedlčanska, já bych to teď nechal naprosto otevřené, aby z toho nevznikl dojem, 

že předesíláme nějaké další problémy a požadavky. My je nejdříve musíme dobře definovat, 
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specifikovat, a řekněme, i ohodnotit. A jak tady bylo řečeno, i hledat partnera, který by se nám 

o tu trasu staral, případně možná i rozdělení… Ale to bych předbíhal událostem. Takže celkově 

chci říci, že chci zásadně podpořit dofinancování této cyklostezky v rámci rozpočtových změn.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za příspěvek, hlásí se někdo další do rozpravy?“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Já bych měl jen dotaz – možná ho směřuji na paní Barešovou – co se týká toho prvního úseku, 

bude to pouze cyklostezka, nebo je tam možnost, aby to byla stezka pro chodce a cyklisty? 

Protože nevím, jak to navazuje na tu dotaci, ale osobně tam samozřejmě vyrážím rád jak 

na procházky, tak na projížďky na kole. Myslím si, že zrovna tento první úsek z mého 

pohledu by mohl být z bezpečnostních důvodů i vhodný k tomu, aby tam mohl být 

i kombinovaný provoz, ale teď už nechám slovo vám.“ 

 

Paní Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska: 

„Naprosto chápu Vaši otázku a musím na ni odpovědět, možná se Vám to úplně nebude zdát – 

ta odpověď bude trochu vyhýbavá. Ale dostali jsme dotaci na cyklostezku. To znamená, 

že primárně je to pro cyklisty. Když se podíváte, úplně k Praze, co je cyklostezka podél Vltavy, 

která vede Podolím až k přehradě Vrané nad Vltavou, podíváte se na cyklostezku Nymburk –

Poděbrady atd. – všechno jsou to cyklostezky, to znamená, že primárně pro cyklisty. Ale 

je  jasné, že tam budou i pěší, kočárky, in-line brusle, atd. a je to na tom, aby se tam ti lidé spolu 

sžili a neznepříjemňovali si to, věřím, že si to sedne a budou tam moct být všichni najednou. 

Jinak, podle dotace je to cyklostezka.  

A ještě to řeknu takovým způsobem – už v tuto chvíli jsou tam všichni. Kdyby se tam někomu 

něco stalo, tak pěší tam nemá co dělat. Takže je to na opatrnosti. Ale to by se asi nepostavilo 

nic. A to samé je, jak jsem říkala, Praha, Nymburk. Tam je to všechno. Pevně věřím,  

že všichni budeme rozumní a že to zvládneme, že ten provoz si tak jakože sedne, že to bude 

ku prospěchu všech.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Rovněž děkuji. Ještě se hlásí do rozpravy pan doktor Nádvorník.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník:  

„Já tam dnes jel, po té cyklostezce, jednak kvůli dnešnímu zastupitelstvu a jednak jsem byl 

prostě zvědavý, jak to pokračuje dál. Měl jsem nějaké otázky, ty ale paní Štěpánka Barešová 

zodpověděla – ohledně splavování nečistot, to znamená, že tam budou ještě nějaké úpravy… 

Pak mě zajímala nějaká ta údržba, která… (chápu, děkuji) … teprve bude nějakým způsobem 

vysoutěžena. Ale to samotné otevírání – to mě zajímá. Termín byl 4. listopadu 2020, nebo 

se  pletu? Je to tak?“ 

 

Paní Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska: 

„Je to tak. My jsme tu již na začátku o tom mluvili s panem doktorem Zámostným. My jsme 

měli před 14 dny schůzku s BES, s. r. o. a se starosty obcí a tuto otázku jsme otevřeli – jestli 

uděláme slavnostní otevření v letošním roce (2020), nebo ne. A to vzhledem k tomu, že nám 

sice bude stavba předána a dokončena, ale nebude zkolaudována. A pokud není stavba 

zkolaudována, neměl by tam na tom být zatím nikdo – ani pěší, ani cyklista. To znamená, 
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že jsme se dohodli, že oficiálně, papírově to s firmou BES, s. r. o. přebereme v letošním roce, 

ale slavnostní otevření bude až na jaře (2021), doufejme, že do té doby bude kolaudace hotová.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Jasně. Má otázka směřovala k tomu, že ať už slavnostní otevření bude v jakémkoliv termínu, 

aby (nebo Vy s tím asi počítáte), aby se počítalo alespoň na ten den – i kdyby ještě nebyl 

vysoutěžený nějaký ten člověk nebo firma, která se bude starat o údržbu, aby to tam bylo pěkně 

čisté.“ 

 

Paní Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska: 

„S tím samozřejmě počítáme, protože tak, jak jsem říkala – stavbou to pro nás nekončí, teď se 

o to musíme starat, aby to nebylo tak, že nám to spíš bude na obtíž, že to bude zarostlé, že tam 

budou odpadky atd. Takže s tím určitě počítáme.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Jinak, ta stavba je vážně úžasná. Děkuji za to moc. Klobouk dolů. Děkuji.“ 

 

Paní Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska: 

„Děkujeme.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Další do rozpravy? Už nevidím žádnou ruku nahoře, tak zrekapituluji závěr tohoto 

bodu jako celku – to znamená rozpočtové opatření. Samozřejmě, pokud bude schváleno, bude 

rovněž na základě veřejnoprávní smlouvy a navržené smlouvy o poskytnutí dotace poskytnuta 

dotace Sdružení obcí Sedlčanska.  

Pokud se týká celkového návrhu rozpočtového opatření, je tam ještě přebytek, to chci zdůraznit, 

ve výdajové části ve výši 4.795.000,00 Kč. Možná se zdá, že je to zbytečné, že bychom mohli 

zařadit nějaké další akce, ale RM jednoznačně doporučuje tento přebytek ponechat zatím  

bez konkrétního využití, protože nikdo nevíme, co se ještě v druhém pololetí odehraje a jaké 

skutečné příjmy do konce roku (2020) přijdou do rozpočtu města. A musíme si samozřejmě 

nechat nějaké rezervy na splácení úvěrů. Tak je to skutečně opatrnost, aby nás nezaskočil nějaký 

problém pak v závěru roku. 

Jinak se tím návrhem rozpočtového opatření dostáváme v příjmech na částku ve výši 

250.995.000,00 Kč a ve výdajích na 246.200.000,00 Kč. Přečtu tedy návrh usnesení.“ 

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu jednání byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 (včetně RO č. 1/2020 a RO č. 2/2020) bude 

přebytkový částkou 4.795,00 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 171/2018-2022. 
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5. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem programu je „Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2020, o stanovení koeficientu 

pro výpočet daně z nemovitých věcí“. Jak je patrné z důvodové zprávy, je novela vyhlášky 

nezbytná z důvodu změny zákona – některá ustanovení ve stávající OZV pozbývají právní 

opory a platnosti a nemohl by je tedy využít správce daně – Finanční úřad Sedlčany. Tento 

subjekt by nemohl podle této vyhlášky postupovat. Jen připomenu, že stávající vyhláška je 

z roku 1996. V navrhované novelizované vyhlášce zůstávají záležitosti věcného charakteru, 

tzn. výše koeficientů, shodné s dosud platnou vyhláškou. Mění se tedy pouze formální 

ustanovení s odvoláním se na platný zákon o dani z nemovitostí. Z mé strany je v tuto chvíli 

takto komentář kompletní, spíše se zeptám, jestli vy máte nějaké dotazy, připomínky. 

Nikdo se nehlásí. Jen připomenu, že je nezbytné vyhlášku schválit na dnešním zasedání ZM, 

protože ji do 30. září 2020 musíme předat správci daně, tedy Finančnímu úřadu Sedlčany, tak, 

aby mohla být uplatněna od 1. ledna 2021. 

Nicméně, do rozpravy se nikdo nehlásí, takže přečtu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru 

▪ bez příspěvku. 

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti. 

Do rozpravy přítomné veřejnosti se nikdo nepřihlásil. 

Možnost přihlásit se do rozpravy veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení:   

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se zároveň ruší 

platná obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 21/1996, o použití koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitostí, ze dne 12. června 1996.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 172/2018-2022. 

 

 

6. Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím 

provozovatelem (projektový záměr představí přizvaný zástupce provozovatele 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.)   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu je záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany 

jejím provozovatelem. Je samozřejmě předložena důvodová zpráva, je předložen materiál – 

studie, kterou připravila společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. Jsou tu, a tímto je vítám, 

i představitelé Nemocnice Sedlčany – pan Ing. Filip Zítko, ředitel, a provozní ředitel pan 

Ing. Václav Nedvídek, ACCA. Jenom uvedu, že jsme ještě doplnili usnesení, které máte 

rozesláno spolu s materiály, a to o nové znění usnesení, které jste obdrželi tzv. „na stůl“. Je to 

ještě o určité precizaci a úpravách, které doporučila naše právní zástupkyně. Principem toho 

usnesení je, že pokud takto schválíme, že ZM schvaluje projektový záměr, je před započetím 
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investiční akce nezbytné uzavřít písemnou dohodu, která ošetří celý záměr od zpracování 

projektové dokumentace až po výběr zhotovitele a dokončení díla. Doporučujeme schválit 

v záměru všechny 4 předpokládané etapy, které by měly navazovat v jednotlivých letech tak, 

aby byly ty stavební úpravy realizovány pokud možno do roku 2025 a sloužily nemocnici, ale 

především klientům sedlčanské nemocnice. Předám slovo pánům z MEDITERRA-Sedlčany, 

s.  r. o., nechť svůj záměr prezentují přímo sami. Samozřejmě diskuze a otázky jakéhokoliv 

charakteru k pánům jsou na místě.“ 

 

Ing. Václav Nedvídek, ACCA: 

„Dobrý den, pane starosto, dobrý den, zastupitelé. Chtěli bychom dnes prezentovat náš záměr. 

Asi jste předběžně dostali materiál, který může být označen jako důvodová zpráva. Na začátku 

roku jsme přemýšleli o všech neduhách nemocnice a o tom, jak ji dále rozvíjet. Pozvali jsme si 

k tomu společnost MEDICOPROJECT, s. r. o., kterou jsme po dohodě s panem starostou 

požádali, aby nám naše záměry zpracovala do studie proveditelnosti (není to projektová studie, 

je to studie proveditelnosti). Ta nám ji rozdělila do 4 etap. Primárně bychom se chtěli zaměřit 

na etapy 1 a 2, které jsou v materiálech, které máte, označeny jako Etapa 1 – to je úprava 

operačních sálů a Etapa 2 – to je samotná nástavba nad operačními sály. 

Nástavba nad operačními sály je na 3. nadzemním podlaží budovy „B“ nemocnice. Mělo by 

tam vzniknout 12 nových lůžek – 5 dvoulůžkových pokojů, 2 jednolůžkové pokoje; měla by 

tam vzniknout společenská místnost a terasa určená pro odpočinek pacientů a rehabilitaci. Zde, 

jak vidíte, mám zjednodušeně napsáno (je to výtah z materiálu, který máte k dispozici, takže by 

tam nemělo být nic nového), na slidu předtím bylo, co by nám to mělo přinést. Především si 

od toho slibujeme zkvalitnění péče. Ta část bude plně odpovídat moderním standardům, 

což teď ne pro všechny části nemocnice platí, jak asi víte. Bude tam společenská místnost, 

která nám dlouhodobě chybí – pro odpočinek pacientů i pro rehabilitaci, pro setkávání 

s návštěvami. Bude tam terasa, která nám chybí pro vnitřní rehabilitaci. Pro tu venkovní často 

využíváme atrium, ale tato terasa bude jakoby na pomezí vnitřní a vnější části, bude ve třetím 

patře, kde je rehabilitace venku velmi omezená. Co je ještě důležitým bodem, který tam mám 

jako poslední – v budoucích letech nás čeká, řekněme, „generační obměna“, protože klíčoví 

lékaři i vrchní sestry nám stárnou, budeme sem potřebovat zase dostat nové, mladé lékaře 

a myslíme si, že tento projekt nám k tomu velmi přispěje. Bude sloužit k modernizaci našeho 

prostředí a k tomu, že k nám do nemocnice dostaneme ty nové zaměstnance, kteří budou 

postupně nahrazovat současnou generaci. 

Dál tam mám klíčovou věc, se kterou jsme sem přišli… Je to navržení financování. My známe 

současnou finanční situaci města, proto to naše navržené financování je takové, že bychom 

celou tu investici zafinancovali v současnosti sami, jako MEDITERRA, s. r. o., podle 

harmonogramu bychom v následujících letech tu investici realizovali. Investice by patřila 

do vlastnictví města. Potom, co si „odbydlíme“ současnou investici, kterou si „odbydlujeme“ 

do roku 2025, bychom si začali „odbydlovat“ tuto investici neboli, že od toho roku 2025 dále 

by nám bylo odpuštěno nájemné – je to stejný princip, jako máme teď do roku 2025. Výše 

investice Etapy 1 a Etapy 2 je cca 22 milionů Kč – takto nám to odhadl pan projektant 

z MEDICOPROJECT, s. r. o., myslím, že na dalším slidu je podrobný rozpis a máte to ve svých 

materiálech – těch jednotlivých bodů investice. Úprava operačních sálů nás vyjde cca na 

5  milionů Kč, ta samotná nástavba na 12 milionů Kč, kyslíkové rozvody potom na 1 milion 

Kč, projektovou dokumentaci odhadujeme na cca 200.000,00 Kč. Do toho samozřejmě daň 

z přidané hodnoty a jsme na částce 21.800.000,00 Kč. 

Dál jsme tam přidali další etapy, které cítíme, že jsou neméně důležité. Nepřidáváme jimi žádná 

lůžka, naopak ubíráme, nicméně jsou pro nemocnici důležité z bezpečnostního a provozního 

hlediska. Etapa 3 je vybudování koridorů na oddělení dlouhodobé lůžkové péče, v přízemí. 

To oddělení, jak asi víte, je volně průchozí dál do lůžkové části. Z provozního hlediska by 
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správně mělo být plně uzavřeno. Takže navrhujeme vybudování koridoru podél toho oddělení, 

v atriu – na vyvýšené části. Trochu si to tam budeme muset uzpůsobit – zrušíme si tím 

převazovnu, budeme ji muset dát jinam, takže si zřejmě ubereme i v dolní části oddělení lůžka, 

nicméně to považujeme za důležité – i akreditace nám to vyčítá. Takže do další akreditace 

bychom toto měli rádi splněno. Co se týče čtvrté části – bude tam tzv. rotunda, kterou bychom 

ve vnitřku areálu přeměnili na přístavbu, kde bychom měli koupelnu pro oddělení NIP1, která 

v současné době nevyhovuje moderním podmínkám a opět nám to vytýká akreditace. 

Dále máme ocenění těchto dvou částí. Koridor nám pan projektant ocenil na 2 miliony Kč. 

Co se týče toho přístavku, současně je tam i úprava evakuačního východu z oddělení NIP1, 

tak nám to ocenil na 3,4 milionu Kč. 

Tady máme předběžný harmonogram. Pokud ZM bude s naším záměrem souhlasit, vypracovali 

bychom do konce roku projektovou dokumentaci a v příštím roce bychom postupně začali 

stavět, získávali bychom stavební povolení, počítám, že v druhé půlce roku bychom mohli začít 

stavět. Od roku 2022, nevím, jestli od začátku nebo od půlky roku, bychom už mohli tu novou 

část nemocnice začít provozovat. Co se týče těch ostatních etap, tam bychom počítali, že by to 

bylo až potom, nebo bychom se ještě dohodli s panem projektantem, jak tam vidí návaznost, 

protože především Etapu 4 by asi stálo za to udělat dohromady s Etapami 1 a 2. Ale to bychom 

se museli dohodnout v rámci projektové dokumentace, jak to bude vypadat. V rámci studie 

proveditelnosti jsme zatím návaznost úplně neřešili.  

Na závěr mám jen shrnutí toho, co bychom požadovali. Mám tam oddělené Etapy 1 a 2, které 

považujeme, jak jsem řekl, za důležitější. Je to tam vyčísleno na těch 21.800.000,00 Kč, a to, 

co požadujeme – prosíme vás o schválení, tj. to, že my bychom tu investici celou zafinancovali 

a následně bychom si ji v podstatě „odbydleli“ (neboli by nám bylo odpuštěno nájemné po roce 

2025). Co se týče Etap 3 a 4, tam je návrh úplně stejný, jen je tam změněna částka a je tam 

zmíněno, že se jedná o Etapy 3 a 4. Ale oddělili jsme to, aby byla jasná prioritizace, abyste měli 

případně možnost se k těm jednotlivým částem vyjádřit zvlášť. Tolik asi za mě.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Jen ještě doplním, že obdobným systémem se realizovaly investice sedlčanské 

nemocnici v minulosti. MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. má ještě předplacený nájem zhruba 

na 5 let, zbývá tam takto započítat proti nájmu ještě řádově 10 milionů Kč, to je akorát do toho 

roku 2025. Pak by tedy probíhal zápočet této investice. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. 

Pan  doktor Zámostný, pak pan Ing. Burian.“ 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Proti plánovaným stavebním úpravám nemocnice nemám osobně žádné námitky, chápu, 

že lůžková péče v MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. tvoří gros příjmů této společnosti. Tak už 

i z tohoto pohledu, nejen z pohledu samozřejmě potřebnosti nárůstu lůžkové kapacity – to 

vidíme i my z profese, řekněme, že lůžka tohoto typu budou jistě tím více potřeba obecně 

ve spojitosti se stárnutím populace. Ale toho jsem se upřímně řečeno nechtěl dotknout. Já bych 

chtěl jen trochu vypíchnout – jestli se stejnou péčí, s jakou se MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

snaží budovat svou lůžkovou část, aby neopomíjela ambulantní část, protože, teď budu mluvit 

sám za sebe – z mého pohledu praktického lékaře nefunguje, řekl bych, optimálně. Dlouhodobě 

problémy, mám-li být konkrétní – ORL ambulance, teď jsme se dozvěděli, že delší dobu nebude 

fungovat endoskopická ambulance, doneslo se k nám z nějakých vedlejších kanálů, že má 

končit na interní ambulanci pan primář, nevím, jak to bude s jeho náhradou – doslechli jsme se, 

že nějakým způsobem to bude saturovat paní doktorka, ale to jsou jen takové dohady, nic 

oficiálního, nehledě na to, že jsme slyšeli, že tam nebude fungovat každý den. Takže z tohoto 

pohledu to není, řekl bych, adekvátní péče pro místní obyvatelstvo. Jestli by to šlo nějak 

okomentovat?“ 



 22 

 

Ing. Václav Nedvídek, ACCA: 

„Samozřejmě se snažíme rozvíjet i tu ambulantní část, pokud tedy mám jít postupně – ORL 

ambulance není naše, ta je jen v podnájmu. Dlouhodobě se s panem starostou snažíme o to, 

aby ti soukromí lékaři, kteří nejsou „naši“, byli přesunuti do jiných, vhodných prostor, abychom 

se tam my mohli dále rozvíjet, protože pro nás jsou ty prostory již malé. Co se týče pana 

primáře, nevím o tom, že by měl končit. Postupně tam dochází k nějaké generační obměně, 

ale je to čistě z toho hlediska, aby se nám z jakéhokoliv důvodu nestalo, že by skončil ze dne 

na den, takže ho paní doktorka postupně nahrazuje. Ale pokud by ho paní doktorka 

nenahrazovala, byl by tam plně pan doktor (primář). Nemáme žádné zprávy, že by hodlal 

končit. Teď nevím, jestli jsem na něco zapomněl?“ 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Endoskopie.“ 

 

Ing. Václav Nedvídek, ACCA: 

„Endoskopie. Pan doktor od půlky listopadu skutečně nebude dostupný, jde na operaci – 

na totální endoprotézu. Snažíme se získat nějaký záskok, ale nebude to asi úplně jednoduché, 

spíš to budeme řešit objednáváním předem. Snažili jsme se to dát vědět všem praktickým 

lékařům dopředu dopisem. Tak doufám, že jste tu zprávu také dostal.“ 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, o slovo se přihlásil pan Ing. Jiří Burian.“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Děkuji za slovo. Chtěl jsem reagovat na ten předložený záměr. Jsem velice rád a podporuji to, 

že konečně, po všech těch letech různých představ, především ředitelů MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o., dochází k takovému reálnému návrhu a řešení. Zažil jsem to od malých 

přístaveb až po velkou přístavbu celé nemocnice a všech možných dalších. Ale s tím nechci 

zdržovat, to už je minulost. Myslím si, že tato varianta, ta Etapa 1 a 2, je smysluplná, my jsme 

o ní kdysi také hovořili. Jen bych chtěl spíš připomenout, že u nás na Odboru investic, je jakýsi 

projekt (možná, že se bude muset upravit nebo opravit) toho spojovacího koridoru na následné 

péči. To už se kdysi řešilo tak, aby se třeba zbytečně nevyhazovaly peníze za projektovou 

dokumentaci, stejně tak s tou čtvrtou částí – s tou přístavbou u rotundy, jak tomu říkáte. Jen 

jsem tím chtěl upozornit, že nějaké podklady, docela solidní, jsou tu k dispozici a je potřeba 

z nich vycházet, protože to bylo velice prověřováno.  

Druhou mou poznámkou je, že v této situaci – jakési redukci všech těch nápadů z minulosti, 

těch velkých staveb, dokonce novostavby, ten zápočet proti nájmu považuji za nejrozumnější. 

Protože město nemá tolik finančních prostředků, aby investovalo do vlastního majetku. Tady 

je třeba si uvědomit, že je to stále majetek města, a ať město nebo vy se svým způsobem 

zhodnocuje jakoukoliv investicí. Takže s tím bych naprosto souhlasil a jestli za 5 let, což tak 

odpovídá těm původním smlouvám, končí doplacení toho předchozího, tak se otevře cesta 

pro zápočet té vynaložené investice. A hlavně – takto rychle by se to určitě nezainventovalo, 

nepřipravilo. Město na to nesežene žádné dotační prostředky. Takže z mé strany podpora. A ten 

návrh usnesení, jak byl dotvořen i naší právničkou, si myslím, že je precizní.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Další do rozpravy. Žádná ruka nahoře, tak přečtu návrh usnesení. Děkuji, pane 

inženýre, za prezentaci projektu, to usnesení je poměrně dlouhé, možná na první pohled 

i složité, ale je nezbytné oboustranně dobře ošetřit tuto investici.“ 

 

Do rozpravy se již nikdo z přítomných nepřihlásil. Rozprava zastupitelského sboru byla 

předsedajícím ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se nikdo nepřihlásil. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 pod podmínkou  splnění následujících podmínek: 

▪ před započetím přípravy investiční akce (tedy již od stadia administrace a zadání zhotovení 

projektové dokumentace k vydání stavebního povolení) bude uzavřena písemná dohoda 

o ošetření předmětu investičního záměru, jejímž předmětem budou otázky administrace, 

zhotovení projektové dokumentace a její schválení vlastníkem objektu, výběr zhotovitele dle 

kritéria nejvýhodnější cenové nabídky, výstavba, určení podílu na financování projektu 

a zhodnocení majetku města a předložení rozpočtu předjednaného s vybraným dodavatelem 

k předchozímu odsouhlasení pronajímateli, přičemž nad rámec částky nezbytně vynaložených 

nákladů, která bude odsouhlasena pronajímatelem, bude investice provedena výhradně 

na náklady nájemce bez nároku na náhradu investice; 

▪ vyhotovení aktualizace uživatelského vztahu se zohledněním nově vytvořených podmínek 

pro podnikání (zejména zvýšení užívané plochy), formou závazné smlouvy o smlouvě budoucí, 

která bude součástí výše uvedené smlouvy; 

▪ 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).“ 

(Poznámka: Tato část označena jako 173 a/2018-2022.) 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany, za účasti právního zástupce 

města, zpracovat návrh smluvního ujednání mezi městem Sedlčany a společností 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., které je rámcově definováno ve výrokové části usnesení ZM 

zn. 173 a/2018-2022 a tento po zpracování předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany.“ 

(Poznámka: Tato část výroku označena jako 173 b/2018-2022.)  

Hlasování (proběhlo pro obě části najednou): z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM 

bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 

0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato jako celek a pro potřeby 

administrace opatřeno administrativní značkou 173 a/2018-2022 (první část) a 173 b/2018-

2022 (druhá část). 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za odsouhlasení a děkuji i pánům za účast v zastupitelstvu, nicméně takovéto usnesení 

bylo nezbytné přijmout, protože společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. se pohybuje 
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v nějakých právních podmínkách a jinými právními podmínkami je vázáno město Sedlčany 

a Zastupitelstvo města Sedlčany, takže tu musí dojít ke shodě obou smluvních subjektů. Tento 

bod tedy máme ukončen. K dalšímu bodu dnešního Programu bude referovat pan 

místostarosta.“ 

 

 

7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu 

veřejnoprávní smlouvy 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem je poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu 

veřejnoprávní smlouvy. Je to pro žadatele Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí 

hospic Křídla Sedlčany, a to ve výši podpory 60.000,00 Kč. Přílohou tohoto bodu Programu 

je  Žádost o poskytnutí dotace a návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Rád bych 

zahájil rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí; přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru 

Do rozpravy zastupitelského sboru se nikdo nepřihlásil. 

Rozprava zastupitelského sboru (možnost vystoupit v rozpravě) byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti (možnost vystoupit v rozpravě) byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpora domácí paliativní péče v Sedlčanech a blízkém okolí“ pro subjekt Diakonie 

Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 

Český Těšín, IČO 26521385, ve výši 60.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, 

starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 174/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Opět předávám slovo panu starostovi.“ 

 

 

8. Oživení náměstí T. G. Masaryka – restaurační zahrádky; druhé projednávání               

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem programu je opakované téma, a to „Oživení náměstí T. G. Masaryka – 

restaurační zahrádky“, k projednání v Zastupitelstvu města Sedlčany podruhé.  

Po rozpravě v červnu bylo dohodnuto, že RM se bude nadále tomuto tématu věnovat, 

že k jednání RM bude přizván pan JUDr. Filip Růzha. Vysvětlíme si navzájem postoje s tím, 

že budou definovány závěry, které případně povedou k vytvoření nějakého koncepčního 

manuálu. Stručně to takto shrnu – pan doktor u tohoto jednání v červencové RM byl a my jsme 

tu došli k závěru, že k přijímání nějakého manuálu je nejprve potřeba disponovat politickým 

rozhodnutím Zastupitelstva města Sedlčany, zda zahrádky na náměstí vybudovat i na úkor 

zeleně či se budou na zábor veřejného prostranství využít pouze chodníky jako části místní 

komunikace. Pokud by zábor veřejného prostranství k podnikání zůstal jen u chodníků, stává 
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se manuál nadbytečným, naopak v případě, že většina zastupitelů bude pro umístění 

předzahrádek do stávajících záhonů, bude manuál nezbytný, aby zhotovené sezení namísto 

zeleně vypadalo kultivovaně a skutečně splnilo očekávaný efekt. Rada tedy přišla po rozpravě 

v Zastupitelstvu města Sedlčany se stanoviskem o tom, že většinově nepodpořila vstup 

do stávajících zelených ploch vymezených masivními žulovými obrubami. Z tohoto titulu tedy 

navrhuje Zastupitelstvu města Sedlčany realizovat předzahrádky za účelem pohostinství 

na náměstí bez vstupu do stávajících zelených ploch a s redukcí zeleně. To je ve stručnosti takto 

shrnuto a zahajuji k tomuto tématu diskusi. Pan doktor F. Rhůza se hlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji za slovo, pane starosto. My jsme tu ten záměr nebo návrh už probírali poměrně 

podrobně na minulém, červnovém zastupitelstvu. Stejně tak, na úložišti jsou stále dostupné 

dokumenty, jejichž koncept jsem připravil, tzn. ten manuál, důvodová zpráva, zodpovězení 

nejčastějších otázek, které s tím souvisejí. Osobně bych vás, kolegové a kolegyně, zastupitelé 

a zastupitelky, žádal, abyste zvážili podporu mému návrhu na to, aby na náměstí ty zahrádky 

skutečně mohly být zřízeny. To posezení na chodníku je určitě dobrá věc, je to dobrý krok 

vpřed. Na druhou stranu – možnost plnohodnotného posezení, nikoliv na úkor, ale v rámci 

zeleně, byť samozřejmě tam k nějakým změnám a přesunům dojít logicky musí, by přispěla 

k dalšímu oživení náměstí. S tím, že by se rozhodně nejednalo o nějaký trvalý zásah do zeleně 

nebo trvalou úpravu, ale ten manuál a ta koncepce obecně počítá s tím, že pokud by došlo 

k ukončení provozování té předzahrádky, provozovatel toho konkrétního podniku nebo závodu 

pohostinství by byl samozřejmě povinen to uvést do původního stavu – zaprvé. 

Za druhé. O čem se bavíme. Podíl zeleně, který by byl pro zahrádky zabrán je asi 45 – 47 m2 

ze zhruba jednoho hektaru (10 000 m2) celkové plochy náměstí, z které tvoří podíl zeleně 

1 000 m2. 

Bavíme se o zlomkovém podílu záboru. Na to jak malá plocha to je v poměru k celkové ploše 

zeleně, tak může mít veliký dopad do prostředí náměstí – vyznění pobytu na náměstí. Co zde 

řešíme je, zda budou moci provozovatelé pohostinských zařízení realizovat předzahrádky 

integrací do veřejné zeleně záhonků. K tomu dopracujeme dříve předložený Manuál. 

To samozřejmě neznamená, že zítra vyrostou před objekty pohostinství předzahrádky. Manuál 

tomu dá předem známá pravidla a následně provozovatelé mohou zvažovat svůj zájem 

o kultivovaný veřejný prostor. Zásah do zeleně záhonků může být proveden až po konci 

vegetačního období, kdy se keře přesadí směrem k silnici, čímž se odkloní (odstíní) prostor 

pro předzahrádku od silnice a od náměstí. Mezitím se dopracuje Manuál a bude se moci 

rozhodnout o předem známých pravidlech, zda a v jakých limitech bude možné uvažovat 

o záboru, přičemž do záměru město nevloží ani korunu, jen získá kulturnější prostor.   

Koncepce členění náměstí vzniklá v době před deseti lety s touto možností nepočítala. Tehdy 

nebyly na těchto místech provozovny pohostinství. Posezení na chodníku je dobrým krokem 

vpřed, vhodnější je možnost integrovat posezení do záhonků, pokud by o něj měli 

provozovatelé zájem. Řešíme zde, zda chceme nebo nechceme integrovat předzahrádky 

do uvedené zeleně se zachováním max. podílu zeleně, pokud ne, budeme dále unikátem, 

městem, které nemá přímo na náměstí předzahrádku. Nabízené řešení je pro nás levné, 

nízkonákladové a svým rozhodnutím můžeme vytvořit pro podnikatele i uživatele další 

možnost na využití prostoru.“ 

 

Dále pan doktor F. Růzha poukázal na to, že o frekventovaný provoz nejde, předzahrádky jsou 

i na frekventovanějších místech, např. na dříve vzpomínané Příbrami nebo v Praze, kde 

např.  v ulici Korunní přejede na 7 700 aut a 250 tramvají za den… Sdělil, že o tom to není, že 
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naopak je to o tom, zde předzahrádky chceme, či nikoli. Proto předkládá protinávrh 

k předloženému návrhu usnesení. 

 

Pan JUDr. Filip Růzha (přednesl protinávrh usnesení): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje realizaci záboru veřejného prostranství 

k podnikatelským účelům na vytvoření předzahrádky k provozovnám pohostinství na náměstí 

T. G. Masaryka, přičemž předzahrádky dočasně začleněné do zeleně v nejvýše přípustném 

rozsahu specifikovaném v návrhu Manuálu pro zřizování restauračních zahrádek na náměstí 

T. G. Masaryka musí být zřízeny v souladu s Manuálem při maximálním zachování zeleně 

a využité plochy musí být v případě ukončení provozování předzahrádky navráceny 

do původního stavu.“ 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Přiznám se, že nechápu a nerozumím striktnímu nedoporučení Rady města Sedlčany 

k budování předzahrádek. Nyní možná vyslovím kacířskou myšlenku: „Skutečně Vám stávající 

zeleň připadá kdoví jak estetická na náměstí? Případně když obrátíte pozornost na promítnutý 

obrázek, pak toto mi připadá estetičtější, než stávající podoba.“  

 

Paní Ing. Blanka Vilasová ve svém příspěvku sdělila, že předpokládali, že se názorově v čase 

posuneme dál, takže je překvapil závěr RM o odmítnutí záboru veřejného prostranství, které 

tvoří zeleň. Byl promítnut dřívější snímek náměstí z doby před jeho revitalizací, který podle 

sdělení předkladatelky příspěvku měl dokládat, že kdyby tam při revitalizaci nebyly umístěny 

kvádry (masivní žulové obruby), bylo by řešení předzahrádek mnohem jednodušší. Paní 

Ing. Blanka Vilasová závěrem svého vystoupení vyjádřila naději, že bude návrh na vytvoření 

předzahrádek na úkor veřejné zeleně zastupitelstvem dnes schválen, neboť se tímto 

rozhodnutím zase o tolik zeleně nepřijde.  

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„Je to věc osobního vkusu, jak která úprava zeleně se líbí nebo ne. Osobně nepovažuji stávající 

zeleň za něco špatného. Naopak, spousta návštěvníků ji hodnotí velice pozitivně.“ 

  

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Asi se mnou nebude druhá strana souhlasit… Ale padla tady dobrá věta, že koncepce řešení 

náměstí vznikla a náměstí bylo řešeno za jiných podmínek, někdy před deseti lety, což mohu 

potvrdit. V přípravné fázi bylo vytvořeno několik studií, z nichž pak vycházel stávající projekt, 

který byl realizován. Nechci se vracet k dřívějšímu odůvodnění (nač, proč, atd.). 

Na náměstí bylo množství nesourodých a rozličných prvků (hmotou, materiálem, kvalitou 

provedení), což byl hlavní problém. Tyto prvky, které náměstí tříštily a i z hlediska provozů 

byly požadavky na jejich sjednocení, odstranění roztříštěnosti prostoru. Pro zdejší prostředí je 

typickým materiálem žula („Sedlčany patří žule“), a když máme provést materiálové 

sjednocení, pak zvolit jeden materiál, tedy žulu. 

Porozuměl jsem tomu tak, že kamenné obruby se budou bourat a na jejich místě se budou 

vytvářet předzahrádky a vracet se budeme až k absurdnímu ohraničení zeleně do tzv. „K13“, 

které byly na té straně náměstí, ke které se vyjadřujeme. Něco jsme vytvořili, něco nového tady 

vytvoříme a dáme k tomu souhlas a pak až zde za rok za dva provozovna nebudou, tak budeme 

prostranství vracet zpátky, což není vhodné.  

Zásadně proti tomu sednout si venku, když je vhodné počasí a dát si tam kávu nejsem, 

ale tomuto žádanému zásahu trošku nerozumím.“ 
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Pan JUDr. Filip Růzha reagoval na předchozí příspěvek vysvětlením s uvedeným předmětem 

obsahu. Kamenných obrub by se záměr na vytvoření možnosti předzahrádek neměl dotknout. 

Nepředpokládá se, že by provozovatelé chtěli bourat kamenné obruby a navyšovat tak záměr 

o náklady, které jsou zbytečné. Původní rošt ani základová konstrukce se nepředpokládají 

bourat. Návrh zasahuje pouze do stávajících keřů, které je žádoucí přesadit, přičemž tělesa 

obrub by byla zachována. Keře by byly zachovány jejich přesazením blíže k silnici. Schválením 

návrhu podnikatelé budou pouze vědět, že za určitých vzhledových podmínek zde lze 

k provozovně předzahrádku zřídit. Když nebudou mít zájem ji zřídit, předzahrádka nebude. 

Dříve se provozovny pohostinství na této straně náměstí nenacházely. Nyní, když se zde 

nacházejí, je legitimní dát jejich provozovatelům možnost si předzahrádky zřídit a náměstí tomu 

přizpůsobit. Zastupitelstvo tak vyšle signál, že si lze keře přesadit a zřídit zde posezení. Budou 

tak dopředu vědět, zda jim to umožníme nebo ne. Nyní je zde možnost přizpůsobit se situaci, 

říci: „Ano, můžete si keře přesadit a vytvořit předzahrádky.“ Na to, zda provozovatelé možnosti 

využijí nebo ne, zda předzahrádky vzniknou nebo ne je pouze na nich samotných a zastupitelé 

nebudou na to mít již žádný vliv, vliv mají jen na to, zda jim to umožníme nebo ne. 

 

Do rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje realizaci záboru veřejného prostranství 

k podnikatelským účelům na vytvoření předzahrádky k provozovnám pohostinství na náměstí 

T. G. Masaryka, přičemž předzahrádky dočasně začleněné do zeleně v nejvýše přípustném 

rozsahu specifikovaném v návrhu Manuálu pro zřizování restauračních zahrádek na náměstí 

T. G. Masaryka musí být zřízeny v souladu s Manuálem při maximálním zachování zeleně 

a využité plochy musí být v případě ukončení provozování předzahrádky navráceny 

do původního stavu.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 11; proti 1; zdrželo se 5, 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 175/2018-2022. 

 

 

9. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2020 – Nápady pro Sedlčany; informace 

o plnění realizace úspěšného projektu 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Slovo k přednesení referenční zprávy k tomuto bodu jednání předávám určenému zpravodaji, 

panu místostarostovi.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem je „Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2020 – Nápady pro Sedlčany; 

informace o plnění realizace úspěšného projektu“. Jenom připomenu, že úspěšný projekt 

s názvem „Úprava a vybavení tzv. pískovny u 2. ZŠ Propojení herními prvky“ se v současné 

době nachází ve své poslední fázi, vlastní realizace, pro kterou je stanoven termín červenec 

až prosinec 2020. 
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Realizací tohoto projektu Rada města Sedlčany pověřila Sedlčanské technické služby, s. r. o., 

které práce již zahájily a převzaly tedy odpovědnost za plnění harmonogramu na zhotovení 

projektu. 

Zhotovitel objednal herní prvky a jejich instalaci. Jejich cena je shodná s cenami uvedenými 

ve vítězném projektu. Nejzazší termín dodání je sjednán 10. prosince 2020.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru  

Do rozpravy zastupitelského sboru se nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí informace o plnění realizace úspěšného 

projektu s názvem „Úprava a vybavení tzv. pískovny u 2. ZŠ Propojení herními prvky“.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 176/2018-2022. 

 

 

10. MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje; informace o výsledcích 

hlasování a dalším postupu realizace úspěšných projektů  

 

Zpravodaj k uvedenému bodu Programu jednání ZM, pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany mimo jiné okomentoval předloženou Důvodovou zprávu.  

Dále sdělil, že úspěšnými projekty, které získaly podporu, byly projekty s názvem „Obnova 

hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“ a „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“. 

Tyto jsou prospěšné občanům města Sedlčany a jsou realizovány na majetku města. 

Na podporu těchto projektů byla poskytovatelem podpory (Středočeským krajem) předložena 

příslušná smluvní ujednání, která RM projednala a schválila. Projekty vyžadují spoluúčast 

města (rozpočet 2021). 

 

Rozprava zastupitelského sboru  

Ing. Blanka Vilasová:  

„Děkuji. Já jsem k tomuto bodu jednání rozeslala všem zastupitelům podrobný materiál 

o rekonstrukci minigolfu, který se jmenoval „Projekt přihlašovaný do Participativního rozpočtu 

Středočeského kraje 2020 Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“, kde jsem 

vlastně vyčíslila ty částky, které byly s odbornou společností vykalkulovány, a skutečně tam 

byla spoluúčast města. Ale nebylo to myšleno tak, že by město i financovalo nové oplocení, 

bylo to myšleno tak, že by pouze to stávající oplocení se nechalo porůst břečťanem, takže 

spoluúčast města Sedlčany by spočívala pouze v likvidaci starých materiálů, přičemž všechny 

ty dráhy by se nelikvidovaly, pouze by se některé dráhy vyzdvihly a potom by město mohlo 

investovat pouze do ubytování pracovníků po dobu realizace projektu. Takže jsme si mysleli, 

že to nebude tak veliká investice, jako kdyby se dělal i nový plot. Ten plot sice není v hezkém 

stavu, ale myslím, že nechat ho porůst břečťanem je dostačující a funkčně vyhovující. Opravit 

je potřebné pouze branku. Samozřejmě, kdyby město chtělo oplocení vyměnit v průběhu 
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realizace, tak se samozřejmě tomu nebráníme, je to možné, ale podle mého názoru by uvedené 

řešení bylo dostačující.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji za připomínku.“  

 

Do rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí informace o plnění realizace úspěšných 

projektů podaných v rámci PaR Středočeského kraje s názvem „Obnova hřiště minigolfu 

v parku Háječek, Sedlčany“ a „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“. 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 177/2018-2022. 

 

               

11. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu jsou majetkové záležitosti. Předám slovo panu místostarostovi.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Odbor majetku a Rada města Sedlčany předložila k dnešnímu projednání celkem pět bodů 

ohledně majetkoprávní problematiky.“ 

 

11.1 Prodej části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 305/5 v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„První bod z oblasti majetkoprávní je prodej části pozemků ve vlastnictví města Sedlčany. 

Pozemek parcela číslo 305/5 v k. ú. Oříkov. Tady se jedná o prodej části pozemku, tedy parcely 

č. 305/5 v Oříkově. Výměra pozemku je 1431 m2. Prodej by byl realizován žadatelům 

za jednotkovou cenu sto korun za 1  m2, což představuje celkovou kupní cenu 143.100,00 Kč. 

Pozemek se nachází v sousedství jejich domu (žadatelů). Zahajuji rozpravu k tomuto bodu 

Programu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru  

Do rozpravy zastupitelského sboru se nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 
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Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 305/11 o výměře 1431 m2, 

který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 305/5, vše druhem pozemku orná půda, 

způsobem ochrany ZPF, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 213-64/2020), 

a to manželům (žadatelům), oba trvale bytem Sedlčany, 264 01 Sedlčany, a to za jednotkovou 

cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 143.100,00 Kč. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 0; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 178/2018-2022. 

 

11.2 Směna pozemků v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další bod je směna pozemku v k. ú. Třebnice obec Sedlčany, tady se jedná o směnu pozemku 

mezi Lesy ČR a městem Sedlčany. Pozemek se nachází na Štílečku a výměru má 233 m2. 

Vše  bylo podrobně popsáno v důvodové zprávě. Zahájil bych rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru  

Do rozpravy zastupitelského sboru se nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Směnné smlouvy č.: S 679/19, mezi Lesy 

České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové a městem Sedlčany, jejímž předmětem je směna pozemku parc. č. 219/3 o výměře 

233 m2, odděleného z původního pozemku parc. č. 219, v k. ú. Třebnice ve vlastnictví města 

Sedlčany, a to za pozemky parc. č. 774/3 o výměře 230 m2 a parc. č. 774/4 o výměře 3 m2, 

oddělených z původního pozemku parc. č. 774 v k. ú. Třebnice, ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. 

(vizte geometrický plán č. 324-81/2019 ze dne 7. května 2019). Hodnota směňovaných 

pozemků byla stanovena znaleckým posudkem, a to u pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

ve výši 36.020,00 Kč, a u pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. ve výši 43.584,00 Kč. Rozdíl 

hodnot směňovaných pozemků ve výši 7.564,00 Kč, který uhradí město Sedlčany ve prospěch 

Lesů ČR, s. p. bude následně přeúčtován žadateli, trvale bytem Hroznětín, včetně dalších výdajů 

města Sedlčany souvisejících se směnou pozemků, a to v souvislosti s následným prodejem 

pozemků parc. č. 219/2 a parc. č. 774/3, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha, o celkové výměře 604 m2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

podpisem výše uvedené směnné smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 179/2018-2022. 
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11.3 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR-ÚZSVM 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další bod je bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o bezúplatný převod pozemků parc. 

č.  3051/16, parc. č. 3051/17 a parc. č. 3051/18. Jsou to pozemky, které se nachází v chodníku 

podél silnice I/18. Což je mezi sportovním areálem Luční a areálem Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o., a to od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru  

Do rozpravy zastupitelského sboru se nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/SPB/3547/2020-SPBM mezi ČR – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Nové 

Město – Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, na základě které se 

do vlastnictví města Sedlčany bezúplatně převádí pozemky parc. č. 3051/16, parc. č. 3051/17 

a parc. č. 3051/18, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice v k. ú. a obci 

Sedlčany (tj. pozemky v chodníku podél silnice I/18 – mezi potokem Mastník 

a  ul.  K. H. Máchy, resp. areálem Sedlčanských technických služeb, s. r. o.).  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

podpisem výše uvedené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 180/2018-2022. 

 

11.4 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města 

Sedlčany (pozemek pod přístavbou 2. ZŠ) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Čtvrtý bod. Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví 

města Sedlčany. V tomto případě se jedná o pozemek, který se nachází pod přístavbou 

2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany a výměra toho pozemku je 116 m2. Zahajuji 

rozpravu k tomuto bodu Programu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru  

Do rozpravy zastupitelského sboru se nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 
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Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany souhlasí s bezúplatným převodem nově vytvořeného pozemku 

díl „a“ o výměře 116 m2 (pozemek zastavěný stavbou – přístavbou dvou učeben 2. ZŠ 

„Propojení“), který byl oddělen z pozemku parc. č. 962/1 ve vlastnictví Středočeského kraje. 

Tento pozemek bude bezúplatně převeden do vlastnictví města Sedlčany s tím, že bude nově 

sloučen do pozemku parc. č. 966/1 ve vlastnictví města Sedlčany (vizte geometrický plán 

č. 2688-53/2019 ze dne 7. dubna 2020).“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 181/2018-2022. 

 

11.5 Návrh na pojmenování veřejného prostranství – parku 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Poslední majetkový bod. Je to návrh na pojmenování veřejného prostranství parku. Tento bod 

byl stažen z minulého jednání ZM. Jenom krátce shrnu. Nadace Dagmar a Václava Havlových 

Vize 97 svůj souhlas s pojmenováním parku po bývalém prezidentovi udělila. Dále byl osloven 

dárce podpory, který respektuje jakýkoliv návrh na jmenování, přesto předložil název „Park 

Dobrého Pastýře“ a Rada města Sedlčany nově doporučuje pojmenovat tento park jako „park 

Pod Nemocnicí“. Tedy nazvat toto veřejné prostranství tak, jak této ploše sedlčanští říkají 

dlouhodobě. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Já si dovolím jen krátce navázat na ten minulý návrh Rady města Sedlčany na minulém 

zastupitelstvu. Já sám osobně si myslím, že ten park, ať už tou architekturou, která soutěží 

o Stavbu roku Středočeského kraje, tak celorepublikovou. Nevím, zda ta soutěž už neskončila, 

to hlasování neskončilo… Tak i svým ztvárněním, tím mobiliářem, prostě Sedlčany přesahuje. 

Myslím si, za mě osobně, je škoda to pojmenovávat tímhle způsobem, který mi až tolik 

reprezentativní nepřijde, byť samozřejmě vystihuje to místo, kde ten park je. Podle toho jej 

samozřejmě každý najde. Na druhou stranu, my tady zas tolik parků nemáme, aby nebylo 

zřejmé, o kterém parku se mluví. Takže já osobně podávám protinávrh, tak jak minule rozhodla 

Rada města Sedlčany, čili „Park Václava Havla“. S tím, že to projde hlasováním a uvidíme, 

kterému návrhu dají zastupitelé přednost.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě někdo do rozpravy? Nebo jiný návrh?“ 

 

Do rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo nepřihlásil.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti 

Do rozpravy veřejnosti se z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Můžeme hlasovat? Takže jako první budeme hlasovat o protinávrhu. Takže nebudu číst návrh 

usnesení, takže kdo je pro to, aby se park jmenoval „Park Václava Havla“?“ 
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Poznámka (znění protinávrhu usnesení, o kterém se hlasovalo jako o prvním v pořadí): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona 

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

veřejného prostranství nacházejícího se v sousedství objektu Nemocnice Sedlčany č. p. 159 – 

č. p. 160 a obytných domů Sedlčany č. p. 1057 – č. p. 1058 a č. p. 1059 – č. p. 1061, tj. mezi 

ulicemi Lidická a Tyršova na pozemcích parc. č. 103/80 a parc. č. 103/68, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany. Název veřejného prostranství je „Park Václava Havla“. 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 4; proti 2; zdržel se 11; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato.   

 

Usnesení (hlasování o původním návrhu podle návrhu RM): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona 

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

veřejného prostranství nacházejícího se v sousedství objektu Nemocnice Sedlčany č. p. 159 – 

č. p. 160 a obytných domů Sedlčany č. p. 1057 – č. p. 1058 a č. p. 1059 – č. p. 1061, tj. mezi 

ulicemi Lidická a Tyršova na pozemcích parc. č. 103/80 a parc. č. 103/68, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany. Název veřejného prostranství je park „Pod Nemocnicí“. 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 13; proti 1; zdržel se 3; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 181/2018-2022. 

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak usnesení je delší, ale jeho podstatou je to, o čem jsme hlasovali. Že je nový název 

veřejného prostranství přijat – „park Pod Nemocnicí“. Název jsme jazykově konzultovali, 

správně je park s malým „p“, pod s velkým „P“ a nemocnicí s velkým „N“. Tímto jsme Program 

dnešního zasedání ZM prakticky vyčerpali.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Ještě jsme Vám do materiálů přidali dopis předsedy správní rady Savencia Fromage & Diary 

Czech Republic, ve kterém zástupce vlastníka vysvětluje postoj k žádosti o prodej pozemku 

městu Sedlčany (sad pod areálem bývalé mlékárny). Takže s tím v tuto chvíli už ani nelze nic 

dělat. Mám informaci, že vedení společnosti v Paříži už rozhodlo o kupci areálu, nicméně 

informaci sdělí oficiálně až po podpisu Kupní smlouvy. Čili v tuto chvíli nemám ani neoficiální 

informaci, o jakého kupce se jedná. Nicméně informace je taková, že by to měla být nějaká 

lehká strojírenská výroba se zaměstnáním asi pro 80 lidí.  

Další informace, kterou jsme vám rozeslali je plnění dotačního programu z rozpočtu města 

na domovní čistírny odpadních vod. Zde je poměrně přehledně podaná informace. V letošním 

roce již další žádná žádost nebude přijata, protože termín podání byl stanoven do 30. června 

2020, takže případně až pro další rok.“ 

 

Dotazy a připomínky občanů  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Nyní bych chtěl vyhlásit půlhodinu pro dotazy občanů. Takže nyní je vytvořen v programovém 

bloku prostor k vyjádření občanům – přítomné veřejnosti. Program jednání ZM je prakticky 

ukončen (vyčerpán). Ale naší diskusi (programovému bodu jednání ZM) musí předcházet 

dotazy občanů na jiné téma, než je programem veřejného zasedání zastupitelstva. Takže se 

zeptám, dámy. Nic nemáte? Dobrá tento blok končím.“ 
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12. Diskuse 

12.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Pojďme k dalšímu bloku, tedy diskusi zastupitelů.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Pouze jsem se chtěla zeptat, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na revitalizaci minigolfu. 

Jestli to víme?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„My jsme v Radě města Sedlčany schválili to zadávací řízení a já, teď si nejsem jist, 

ale pravděpodobně už to bylo zveřejněno. Pane tajemníku?“ 

 

Pan Ing. Vojtěch Hlaváček: 

„Ano VŘ bylo dne 3. září 2020 zveřejněno.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Mohu poprosit o zaslání odkazu?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„To není problém. Možná je i něco v materiálech, ale pošleme komplet vše, co bylo 

zveřejněno.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Do diskuse se již nikdo nehlásí? Nikdo.“ 

 

12.2 Diskuse přítomných občanů  

▪ bez příspěvku. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„Do diskuse se nikdo nehlásí. Ani z přítomných občanů?“ 

 

Možnost přihlásit se do diskuse u obou množin oprávněných byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„V tuto chvíli žádám předsedu návrhové komise, pana Ing. Františka Hodyse, o přečtení 

závěrečného znění přijatých výroků usnesení. Nejedná se ani tak o přečtení plného znění všech 

usnesení, ale o odsouhlasení výčtu usnesení.“ 

 

 

13. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. František Hodys se ujal slova a přednesl výroky přijatých usnesení (vizte níže 

v souhrnném přehledu; obvyklá rekapitulace přijatých výroků vyjma procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise poděkoval. 
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14. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji, tímto jsme plně vyčerpali dnešní program. Děkuji všem za konstruktivní 

projednání všech bodů dnešního programu a sděluji, že další jednání zastupitelstva se budu 

snažit svolat co nejdříve. Měli bychom v tomto týdnu obdržet změnu číslo jedna územního 

plánu města Sedlčany, a to je věc, na kterou řada občanů netrpělivě čeká už velmi dlouho a není 

důvod schválení dokumentu odkládat, takže pokud to všechno bude v pořádku a zhotovitelem 

předloženo, tak předpokládám, že bychom někdy na přelomu září a října 2020 svolali ZM 

k tomuto bodu jednání. Samozřejmě pokud by se vyskytl nějaký jiný důvod k projednání další 

problematiky, tak jej do Programu zařadíme. Jinak pak nás ještě ke konci roku čeká schvalování 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2021. Takže ještě jednou děkuji, na shledanou a přeji příjemný 

večer.“ 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 19:19 hod.  

 

 

 

 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Schválené RO č. 3/2020 (Příjmy; Výdaje); (bez uvedení počtu listů) 

3. OZV města Sedlčany č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí (2 listy) 

   

  

 

Některé použité zkratky:  

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

Zápis pořízen dne: 15. září 2020  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a zastupitelů 

sestavil: Ing. Vojtěch Hlaváček, zapisovatel. 

 

 


