
  Z á p i s  RM č. 47/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 23. září 2020 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

na adrese náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. František Hodys, Ing. Miroslav Hölzel, 

MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno sedm 

členů RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil.  

  

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.  

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek, Ing. Jiří Burian.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, Městský úřad Sedlčany.  

 

Příloha č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

Městského úřadu Sedlčany I., náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:03 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 17:02 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

a to v čase 16:03 hod. v uvedené zasedací síni. 

Věcně se jedná o zasedání RM mimo schválený Harmonogram. Předsedající jednání, 

pan starosta, toto svolal z důvodu naléhavosti k zajištění administrativního procesu investičních 

akcí, které byly podpořeny dotacemi. Poskytovatel požaduje v termínu do 30. září 2020 

uzavření smluvních ujednání na zhotovitele finančně podpořeného díla.  

 

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

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

Sedlčany. Z neúčasti na jednání se nikdo neomluvil. (Celkový počet členů RM je sedm.) 

Rada města Sedlčany byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby 

a informace, níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM postupně 



 

 

seznámil. Toto jednání RM bylo svoláno mimo schválený Harmonogram termínů a hlavních 

programových bodů, jak již uvedeno výše v jiné souvislosti. 

Program dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy akceptován.  

 

Předsedajícím a referujícími zpravodaji byly předneseny a RM projednány jednotlivé body 

Programu. Program je zde po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem 

problematiky souhrnně uveden. Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, dále pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Navržený Program nebyl radními nikterak upravován, byl akceptován a nebyl o další 

samostatné tematické celky členy RM doplněn. 

 

Kromě hlavního bodu Programu bylo jednání RM dále využito k projednání jiných 

samostatných programových bodů, které jsou obvykle v pravidelném schématu do Programu 

zařazovány. Do Programu jednání RM pan starosta a pan místostarosta tedy zařadili 

problematiku pod heslem programového celku „Majetkoprávních vztahů“ (soubor 

majetkoprávní problematiky) a blok problematiky pod souhrnným názvem „Různé“, kde bylo 

připraveno k projednání několik dalších samostatných bodů Programu jednání RM. 

 

Předsedající jinými slovy konstatoval, že Program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na aktivity Rady města Sedlčany ve výkonu funkce, stav potřeb 

řízení města Sedlčany, legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů. 

 

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů Programu.  

Program jednání v průběhu jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání 

RM nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 47/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. září 2020  

 

2. Hlavní program jednání RM „Zajištění administrativního procesu investičních akcí 

s podporou dotačních titulů“ 

2.1 Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany; zajištění výběru zhotovitelů 

 2.2 Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč 

2.3 MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje; projekt „Obnova hřiště 

minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“ 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 

 

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

3.3.1 Zajištění volebních místností na akci – „Volby do Zastupitelstva 

Středočeského kraje 2020“; „Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“ 



 

 

 

4. Různé 

4.1 Řád pro pohřebiště v Sedlčanech; změna formy a způsobu vydání předpisu 

4.2 Informace o soutěžní a propagační akci „Stavba roku Středočeského kraje“ s účastí 

města Sedlčany 

4.3 Informace o vypořádání dlužné částky nájemného za užívání městského bytu exekucí 

  

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

Problematika tohoto charakteru a rozsahu nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 

 

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. září 2020   

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

 

RM 46-822/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 46-823/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 46-824/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

RM 46-825/2018-2022 

Úkol v plnění (bude postoupeno k rozhodnutí ZM). 

 

RM 46-826/2018-2022 

Bez věcného plnění. 

 

RM 46-827/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 46-828/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 46-829/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 46-830/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 46-831/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 46-832/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 



 

 

 

RM 46-833/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 46-834/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 46-835/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 46-836/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 46-837/2018-2022 

Úkoly ze strany města Sedlčany splněny. 

 

RM 46-838/2018-2022 

Úkoly související budou průběžně plněny. 

 

RM 46-839/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 46-840/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 16. září 2020 (RM č. 46/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-841/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Zajištění administrativního procesu investičních akcí s podporou 

dotačních titulů“  

Pan starosta na jednání přivítal přizvaného hosta, pana Ing. Tomáše Langera, vedoucího Odboru 

investic, který RM seznámil se zpracovaným materiálem. 

Přizvaný host plnil funkci zpravodaje ke všem hlavním bodům Programu jednání RM, dále 

uvedeným.  

 

2.1 Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany; zajištění výběru zhotovitelů 

Dle usnesení RM 45-813/2018-2022 proběhlo výběrové řízení na 4 zakázky týkající se 

uvedeného předmětu Žádosti o dotaci.  



 

 

Výběrová řízení byla dle metodiky poskytovatele dotace zveřejněna na profilu zadavatele, 

kterým je město Sedlčany, a současně byli e-mailem informováni možní účastníci (dle 

důvodové zprávy k jednání RM č. 45).  

Ve stanovené lhůtě se přihlásili pouze 2 uchazeči, tj. KPS stavby, spol. s r. o., IČO 24816752, 

(firma podala nabídky ke všem čtyřem zakázkám uvedeného projektu) a  Enuma Elis, s. r. o., 

IČO 01688260, (firma podala nabídku pouze k zakázce č. 3 s názvem „Parkour a workout“). 

Zpráva o hodnocení nabídek byla přiložena k předaným materiálům a byla k dispozici 

v písemné podobě i na tomto jednání RM k nahlédnutí. 

Doklady o ukončení výběrových řízení včetně podepsaných smluvních ujednání požaduje 

poskytovatel dotace předložit do 30. září 2020 tohoto roku (důvod k zasedání RM mimo 

Harmonogram).  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany nejprve předloženou zprávu o hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 

stavebních prací v rámci investiční akce s názvem „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční 

ul., Sedlčany“ vzala na vědomí. Dále zvažovala vydat rozhodnutí o výběru, a to postupem 

a v souladu s limity ustanovení vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění.  

Navrhovaný výběr nejvýhodnějších nabídek, a to podle rozdělení zakázek:  

▪ zakázka 1 – „Modul hygienického zařízení a přístřešek“ bude realizovat subjekt  KPS stavby, 

spol. s r.o., IČO 24816752, za cenu 1.008.177,56 Kč bez DPH, tj. 1.219.894,85 Kč vč. DPH; 

▪ zakázka 2 – „Mobiliář pro aktivity dětí“ bude realizovat subjekt  KPS stavby, spol. s r. o., IČO 

24816752, za cenu 230.381,00 Kč bez DPH, tj. 278.761,01 Kč vč. DPH; 

▪ zakázka 3 – „Parkour a workout“ bude realizovat subjekt Enuma Elis, s. r. o., IČO 01688260, 

za cenu 1.893.942,00 Kč bez DPH, tj. 2.291.669,82 Kč vč. DPH; 

▪ zakázka 4 – „Mobiliář“ bude realizovat subjekt KPS stavby, spol. s r. o., IČO 24816752, 

za cenu 264.014,00 Kč bez DPH, tj. 319.456,94 Kč vč. DPH.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením 

smluvních ujednání s vybranými dodavateli. 

 

Komentář: 

▪ ke každé zakázce se mohli uchazeči přihlásit samostatně (zvlášť); 

▪ nabídky vyhodnoceny podle přijatých kritérií (váha – 80 % nabídková cena; 10 % záruka; 

10 % kvalita). 

▪ předpokládaná dotace ve výši 50 % uznatelných nákladů akce (celkem cca 2 mil. Kč); 

▪ propagace pro TIC – propagace projektu a města Sedlčany; 

▪ náklady nutno rozložit (realizaci projektu) do dvou rozpočtových období; 

▪ zajištění dotace je pozitivní (Ing. Martin Havel); prostor je otevřený veřejnosti, hojně jej 

využívají lidé za různým účelem;  

▪ stávající čas naznačuje možnosti „jít u menších akcí kupředu“; do větších akcí se pouštět 

nemůžeme (nedostatek finančních prostředků); 

▪ s financováním obcí může být ještě hůř – opatření vlády; 

▪ renomovanost a kvalita firem, kt. podaly nabídky do veřejné soutěže. 

 

Diskuse: 

▪ nad jednotlivými nabídkami. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou zprávu o hodnocení nabídek pro výběr 

dodavatele stavebních prací v rámci investiční akce s názvem „Výstavba sportovně rekreační 



 

 

zóny Luční ul., Sedlčany“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění rozhoduje o výběru 

nejvýhodnějších nabídek, a to podle rozdělení zakázek:  

▪ zakázka 1 – „Modul hygienického zařízení a přístřešek“ bude realizovat subjekt  KPS stavby, 

spol. s r.o., IČO 24816752, za cenu 1.008.177,56 Kč bez DPH, tj. 1.219.894,85 Kč vč. DPH; 

▪ zakázka 2 – „Mobiliář pro aktivity dětí“ bude realizovat subjekt  KPS stavby, spol. s r. o., IČO 

24816752, za cenu 230.381,00 Kč bez DPH, tj. 278.761,01 Kč vč. DPH; 

▪ zakázka 3 – „Parkour a workout“ bude realizovat subjekt Enuma Elis, s. r. o., IČO 01688260, 

za cenu 1.893.942,00 Kč bez DPH, tj. 2.291.669,82 Kč vč. DPH; 

▪ zakázka 4 – „Mobiliář“ bude realizovat subjekt KPS stavby, spol. s r. o., IČO 24816752, 

za cenu 264.014,00 Kč bez DPH, tj. 319.456,94 Kč vč. DPH.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením 

smluvních ujednání s vybranými dodavateli.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-842/2018-2022. 

 

Závěr: Úkolem Odboru investic je zajistit urgentní vyřízení věci (Ing. T. Langer). 

 

2.2 Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč 

Dle usnesení RM 45-812/2018-2022 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací 

v rámci investiční akce s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru 

Petrklíč“. 

Výběrové řízení bylo dle metodiky poskytovatele dotace zveřejněno na profilu zadavatele, tedy 

města Sedlčany, a současně byli e-mailem informováni možní účastníci (dle důvodové zprávy 

k jednání RM č. 45).  

Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek se přihlásili 3 uchazeči, a to KPS stavby, spol. s r. o., 

IČO 24816752; S-B, s. r. o., IČO 25652362 a OTISTAV, s. r. o., IČO 24832898.  

Zpráva o hodnocení nabídek byla na jednání RM k dispozici. Bylo provedeno porovnání 

nabídkové ceny všech uchazečů po položkách (údaje rovněž uvedeny v tzv. „*.xls tabulka“, 

která byla členům RM postoupena). 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výsledky řízení o výběru a jeho průběhem, a to formou 

předložené zprávy o hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací v rámci 

investiční akce pod názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru 

Petrklíč“.  

RM obvyklým postupem realizovaným v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, zvažovala vydat 

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče S-B, s. r. o., IČO 

25652362, s nabídkovou cenou ve výši 1.266.183,97 Kč bez DPH, tj. 1.532.082,60 Kč vč. DPH. 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala vydat pověření pro pana Ing. Miroslava Hölzela, 

starostu města, k uzavření smluvního ujednání s vybraným dodavatelem. 

 

Komentář: 

▪ nad Centrem Petrklíč – oblast neformální vzdělávání; v tomto případě čas netíží; administraci 

zpracovatel zvládl připravit na dnešní jednání; předpokládaná hodnota cca 1,3 mil. Kč; 

zveřejněno v národním nástroji; doručeny tři nabídky, nabídky vyhovující. 

 

 



 

 

Diskuse: 

▪ není důvod věc odkládat; hodnocení proběhlo; reference jsou pozitivní; místní firma; 

▪ nad předloženými materiály. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou zprávu o hodnocení nabídek pro výběr 

dodavatele stavebních prací v rámci investiční akce pod názvem „Podpora infrastruktury 

pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč“, a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 

č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, 

rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem S-B, s. r. o., IČO 25652362, 

za nabídkovou cenu ve výši 1.266.183,97 Kč bez DPH, tj. 1.532.082,60 Kč vč. DPH.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením 

smluvního ujednání s vybraným dodavatelem.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-843/2018-2022. 

 

2.3 MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje; projekt „Obnova hřiště 

minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“ 

Dle usnesení RM 45-815/2018-2022 Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zahájil výběrové 

řízení na uvedenou akci z participativního rozpočtu Středočeského kraje. Termín otevírání 

nabídek byl zadavatelem stanoven na 2. října tohoto roku. S ohledem na informaci více 

schválených členů a náhradníků o nemožnosti zajistit svou účast při hodnocení nabídek 

a vzhledem k nezpochybnitelnosti transparentnosti řízení, je předkládán nový návrh na složení 

komise pro výběr dodavatele. 

  

Činnost RM (návrh usnesení): 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, resp. nově ustanovit komisi pověřenou k hodnocení 

nabídek pro výběr dodavatele stavby pod názvem „Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, 

Sedlčany“, která by pracovala ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Tomáš Langer, pan Pavel 

Bednář, Ing. Josef Soukup a Ing. Martin Havel. Náhradníkem by byl Ing. Jiří Burian, 

MUDr. Karel Marek, Ing. František Hodys, Mgr. Věra Skálová a paní Dana Čížková. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a souvisejícími problematikou; 

▪ nad změnou návrhu (person); omluvil se z účasti Ing. Josef Soukup a Ing. Martin Havel. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany revokuje usnesení zn. RM 46-836/2018-2022 s náhradou tak, 

že schvaluje ustanovit komisi pověřenou k hodnocení nabídek, pro výběr dodavatele stavby 

pod názvem „Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“, která bude pracovat 

ve složení Ing. Miroslav Hölzel, Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Tomáš Langer, pan Pavel Bednář 

a Ing. František Hodys. Náhradníky jsou Ing. Jiří Burian, MUDr. Karel Marek, Ing. Martin 

Havel, Mgr. Věra Skálová a paní Dana Čížková.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-844/2018-2022. 

 

Jednání RM opustil přizvaný host, pan Ing. Tomáš Langer v čase 16:45 hod.  

 



 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do tohoto Programu jednání RM zařazena. 

 

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

3.1.1 Zajištění volebních místností na akci – „Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 

2020“; „Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“ 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena se stavem zajištění voleb.  

Pokud se týká volebních místností, tyto budou zajištěny ve všech volebních okrscích. Počet 

volebních okrsků se nezměnil.  

Vybrané volební místnosti, a to s ohledem na jejich užívání jiným způsobem, je potřebné ošetřit 

uživatelskými vztahy. 

RM byla seznámena s návrhy smluvních ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ bez širší diskuse.  

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu Městského muzea Sedlčany 

(pronajímatel IČO 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to 

v souvislosti s konáním akce „Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020“; „Volby 

do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“, kde bude zřízena volební místnost pro volební 

okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v termínu 2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo 

voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude konat 9. a 10. října 2020.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-845/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 

264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do Zastupitelstva 

Středočeského kraje 2020“; „Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“, bude zřízena 

volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4. Volby se budou konat v termínu 

2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude konat 

9. a 10. října 2020.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-846/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace „U Beranů“ 



 

 

(identifikace subjektu IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č. p. 28, 264 01 

Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akcí „Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 

2020“; „Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“, které se budou konat v termínu dne 

2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude konat 

ve dnech 9. a 10. října 2020), bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 9.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-847/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Řád pro pohřebiště v Sedlčanech; změna formy a způsobu vydání předpisu 

RM byla opakovaně seznámena s problematikou způsobu a formy vydání dokumentu města 

Sedlčany. 

Dokument se níže uvedeným neruší ani obsahově nemění. 

Opravy nad dokumentem provede Sekretariát Městského úřadu Sedlčany, jako i zajištění 

distribuce (úřední deska; www stránky města a další). 

 

Přijatý výrok usnesení: 

„Rada města Sedlčany v postavení výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště 

schvaluje a vydává, a to podle § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád 

pro pohřebiště v Sedlčanech, formou Nařízení města Sedlčany č. 1/2020, které je účinné 

ode dne 5. září 2020, a to z důvodu naléhavého obecného zájmu.“ 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem právní úpravy formy a způsobu vydání (nařízení x opatření);  

▪ způsob a návrh zhojení stavu; 

▪ návrh na vydání zrušujícího Nařízení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany upravuje výrok usnesení zn. RM 45-819/2018-2022, který zní „Rada 

města Sedlčany v postavení výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště schvaluje 

a vydává, a to podle § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro pohřebiště 

v Sedlčanech, formou Nařízení města Sedlčany č. 1/2020, které je účinné ode dne 5. září 2020, 

a to z důvodu naléhavého obecného zájmu.“, a to tak, že zrušuje poslední větu přijatého výroku 

usnesení, tj. usnesení zn. RM 45-819/2018-2022 nově zní: „Rada města Sedlčany v postavení 

výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště schvaluje a vydává, a to podle § 16 odst. 

1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro pohřebiště v Sedlčanech.“ Nad vydaným 

dokumentem budou provedeny příslušné formální úpravy.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-848/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje a vydává, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Sedlčany č. 2/2020, kterým ruší 



 

 

užitý způsob a formu vydání Řádu pro pohřebiště v Sedlčanech uvedenou v usnesení zn. RM 

45-819/2018-2022.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 47-849/2018-2022. 

 

4.2 Informace o soutěžní a propagační akci „Stavba roku Středočeského kraje 2020“ 

s účastí města Sedlčany 

Město Sedlčany se do soutěže přihlásilo s projektem Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany. Akce se konala pod záštitou Středočeského kraje. 

Do hlavní soutěže bylo přihlášeno celkem 27 projektů, které soutěžily ve více kategoriích 

(Dlouhodobá koncepce rozvoje obce; Cena za stavebně-konstrukční řešení; Cena pro stavbu 

určenou k veřejnému účelu; Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR; Cena 

za architektonické řešení; Cena za revitalizaci veřejného prostoru; Cena za rekonstrukci 

památkového objektu; Cena hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji; Cena 

za technickou infrastrukturu; Cena Nadace za rozvoj architektury a stavitelství; Cena pro 

stavbu, kterou financuje obec; Cena za architektonické řešení individuálního bydlení; Cena 

za investiční záměr a hlavní – Cena stavba roku 2020 Středočeského kraje). 

Z města Sedlčany byly celkem do soutěže přihlášeny dva projekty, oba s finanční účastí města 

Sedlčany.   

Stavbou roku Středočeského kraje byla vyhodnocena (hlavní cena) Základní škola Amos, 

Psáry. 

Společenské centrum Sedlčany získalo Cenu za realizaci veřejného prostoru a Cenu veřejnosti. 

Společenské centrum Sedlčany do soutěže přihlásil zhotovitel, firma HSF System, a. s.  

Realizovaný projekt Modernizace přestupního terminálu nezískal ocenění v žádné z kategorií. 

 

Ukázalo se, že oceněnou stavbu dokáží ohodnotit spíše občané mimo město Sedlčany.  

Do odbavovací haly bude na vhodném místě umístěn billboard se zobrazením (prezentací) 

stavby. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem hodnocení. 

 

Závěr: 

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

usnesení s úkolem vyvěšení propagačního billboardu do prostor odbavovací haly. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Informace o vypořádání dlužné částky nájemného za užívání městského bytu exekucí  

Rada města Sedlčany byla seznámena s dokumentem č. j.: MST 19236/2020, který byl 

na Městský úřad Sedlčany doručen dne 22. září 2020. RM tímto dokumentem obdržela 

informace o řízení zn. 064 EX-1153/09/Mt. 

Předmětem je exekuce proti povinné. Pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného za 

užívání bytové jednotky. 

Povinná uhradila oprávněnému (město Sedlčany) pohledávku ve výši 38.000,00 Kč. 

Náklady exekuce jsou rovněž zaplaceny. 

Nyní je proti povinné vedeno insolvenční řízení. 

Po ukončení řízení bude povinná oddlužena a zbytek příslušenství již nebude možné exekučně 

vymáhat. 



 

 

 

Závěr: 

Diskuse: 

▪ nad obsahem dokumentu  

 

Závěr: 

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

usnesení. Rada města Sedlčany souhlasí se zastavením exekuce pro projednaný případ. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

Bez samostatného obsáhlejšího diskusního příspěvku. 

 

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

Bez příspěvku uvedeného charakteru. 

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 

diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných radních neměl žádné další samostatné příspěvky 

na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán. 

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího čtyřicátému sedmému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 47/2018-2022), možnost diskutovat ukončil. 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM, které bylo svoláno mimo 

schválený Harmonogram.  

Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením i závěrům 

nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

V tuto chvíli se předběžně z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů 

nikdo neomluvil.    

Následné jednání RM bude podle schváleného Plánu jednání RM na 2. pololetí roku 2020 

a podle vyjádření pana starosty, tedy v souladu se schváleným Harmonogramem jednání (RM 

č. 48/2018-2022) s upraveným Programem (bude svoláno na den 30. září 2020, středa v čase 

16:00 hod.); místo konání jednání RM: administrativní budova I., Sedlčany č. p. 32; hlavní 

zasedací místnost ve II. patře; na Programu problematika (hlavní bod; „Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o.; hospodaření a plnění úkolů“. Případná změna termínu a Programu bude včas 

avizována. 

  

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

ukončil v čase 17:02 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

ÚP – územně plánovací dokumentace (plán) 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 25. září 2020 


