
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 49/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 14. října 2020 

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

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

 
Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, 

Mgr. Zdeněk Šimeček.  

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

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil.  

  

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys. 

▪ na část jednání (počátek): -.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ pan Jiří Daněk, jednatel Sedlčanských technických služeb, s. r. o.  

 

Příloha č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:05 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:35 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

a to v čase 16:05 hod. v uvedené zasedací síni. 

Věcně se jedná o jednání RM podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu.  

 

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

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



 

 

Sedlčany. Z neúčasti na celé jednání se omluvil pan Ing. Jiří Burian a pan Ing. František Hodys. 

(Celkový počet členů RM je sedm.) 

Rada města Sedlčany byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. V průběhu projednávání 

hlavního bodu Programu se na jednání RM již žádný z omluvených nedostavil.   

 

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.  

Program dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy akceptován.  

 

Předsedajícím, případně 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 (rozumí se, které by byly ukončeny usnesením). 

 

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. 49/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 30. září 2020  

 

2. Hlavní program jednání RM: „Sedlčanské technické služby, s. r. o.; hospodaření a plnění 

úkolů“ 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Záměr prodeje nepotřebného pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. 

č. 2215/2, k. ú. a obec Sedlčany; lokalita Na Skalách 

  3.1.2 Záměr směny pozemků Sedlčany, lokalita Novoměstské náměstí 

3.1.3 Záměr směny pozemků mezi žadateli a městem Sedlčany, k. ú. Solopysky 

u Třebnic 



 

 

3.1.4 Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí (pozemek parc. č. st. 334 spolu 

s budovou bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kosova Hora 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 9/III. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany 

3.2.2 Přidělení bytové jednotky; Smlouva o poskytnutí ubytování v Bytovém 

domě Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro)  

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

3.3.1 Dokumentace a rozhodnutí o záměru realizace přeložky Přivaděče pitné 

vody Benešov – Sedlčany 

3.3.2 Informace o Žádosti a intervenci smluvního uživatele nebytových prostor 

v administrativní budově II. náměstí T. G. Masaryka č. p. 34 

 

4. Různé 

4.1 Úpravy limitů na platy zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany na rozpočtový rok 2020 vydané za základě Žádostí 

4.2 MŮJ KRAJ – participativní rozpočet „Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, 

Sedlčany“ 

4.3 Zajištění realizace veřejné zakázky „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ 

4.4 Vodovod a kanalizace k objektu RM; lokalita Sedlčany, Nádražní ulice (u mlýna) 

4.5 Projektový záměr „Rozšíření varovného systému a informačního systému města 

Sedlčany“ 

4.6 Plnění Usnesení vlády ČR č. 1028; redukce činnosti Pečovatelské služby Sedlčany 

v době trvání nouzového stavu 

4.7 Zajištění školního režimu pro děti rodičů vybraných profesí v době vyhlášeného 

nouzového stavu 

4.8 Žádost Občanského sdružení AVALONE o podporu činnosti ze strany města 

Sedlčany 

4.9 Nabídka projektu komunikace prostřednictvím AV děl a televizního vysílání Praha 

TV 

4.10 Stav přípravy textu k podání správní žaloby 

4.11 Zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2019 

4.12 Informace o činnosti a jednání Krizového štábu města Sedlčany 

4.13 Žádost o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/20643/2020); Programová 

aktivita: Výstavba domovních čistíren odpadních vod 

4.14 Žádost o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/20695/2020); Programová 

aktivita: Výstavba domovních čistíren odpadních vod 

4.15 Závěry a specifické úkoly z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; 

plnění přijatého usnesení 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 5.1 Informace o organizaci činnosti Rady města Sedlčany 

5.2 Informace o jednání starosty města Sedlčany s vlastníkem objektu bývalé „Mlékárny 

Sedlčany“ 

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 30. září 2020   



 

 

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

 

RM 48-850/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 48-851/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 48-852/2018-2022 

Úkol v plnění. Dílčí úkoly přenesené na Odbor majetku splněny.  

 

RM 48-853/2018-2022 

Úkol v plnění; dnes na jednání RM budou poskytnuty další informace. 

 

RM 48-854/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 48-855/2018-2022 

Úkoly související povahy administrativní jsou ze strany města Sedlčany splněny. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 30. září 2020 (RM č. 48/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-856/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Sedlčanské technické služby, s. r. o.; hospodaření a plnění úkolů“  

Pan starosta na jednání přivítal pana Jiřího Daňka, jednatele obchodní společnosti Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. 

Zpráva, kterou jednatel vypracoval, byla členům RM předána. 

Zpráva byla referujícím jednatelem okomentována s akcentem na hlavní disciplíny, aktivity 

společnosti a problematiku činnosti. 

Vzhledem k tomu, že je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu, není její obsah zde duplicitně uváděn, 

a to ani v názvech jednotlivých kapitol. 

  

Komentář a diskuse k předené zprávě (nejvíce komentovaná a diskutovaná témata): 

▪ pokles hmotnosti komunálního odpadu je zejména aktivován motivací občanů (původců), 

která je podněcována aplikovaným způsobem platby, systémem třídění, způsobem svozu 

a likvidace; dlouhodobě přináší efekt nejprve do vědomí občanů a později do praktického 

racionálního chování; ode dne 1. ledna 2021 budou aplikovány nové ceny za svoz; zvýšení 

skládkovného o 161 Kč/t, tzn. o cca o 150 tis. Kč navýšení částky v rozpočtu ve výdajové 

položce, které se městu nikdy nevrátí a neprojeví se ani v kvalitě služeb pro naše občany 

(legislativa státu); 

▪ komentář k vybrané technice – provedena revizní kontrola zdvihací plošiny; 



 

 

▪ komentováno bylo pořízení další techniky ku prospěchu udržitelnosti a rozvoje 

poskytovaných služeb našim občanům; 

▪ k údržbě místních komunikací – do Lidické ulice se upraví vjezd / sjezd, a to v místě výjezdu 

vozidel rychlé záchranné služby; zbývající část plochy zde bude dokončena do finálního 

povrchu (místo navazující na ulici); finanční dopad do rezerv zimní údržby; 

▪ posypy na zimní údržbu komunikací – předzásobení inertním materiálem je provedeno; 

za odběr (spotřebu) soli společnost platí za skutečné množství odebraného materiálu (hmotnost) 

od poskytovatele soli, tj. Správa a údržba silnic, s. r. o.; tato je dostatečně předzásobena; 

▪ vyúčtování zimní údržby za prosinec (např. 2020) bude hrazeno z rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2021 po provedených výkonech; 

▪ problematika proplacení začátku vyhotovené trasy cyklostezky / cyklotrasy – neuznatelný 

náklad (Sdružení obcí Sedlčanska částku přefakturuje); 

▪ odpadové hospodářství – v rámci Středočeského kraje jsme nejlepší (město Sedlčany) 

v množství TKO v obcích s počtem obyvatel nad 5 tis.; hodnota (hmotnost) je 131 kg 

na obyvatele, v rámci ČR jsme na sedmém místě; 

▪ tlak obcí na pořízení vážních systémů je značný; určitý vývoj v chování spotřebitelů 

a producentů odpadů funguje;  

▪ náš systém naruší nově připravovaná legislativa, která mu nepřeje; spalovna ve Středočeském 

kraji bude patrně ve městě Mělník, ovšem problém dopravy a překládání zůstává; Votice, 

Benešov, Sedlčany by mohly odpad navážet do překládací stanice v Benešově; přeprava 

do místa spalovny bude pro nás nevýhodná a nákladná; 

▪ neexistuje návazný systém vhodné likvidace (využití) odpadu a celková koncepce státu 

absentuje; platby za ukládání odpadu na skládky stát neustále prodražuje ve svůj prospěch; 

zdražení skládkovného za uložení odpadu nepromítat do ceny; náklady na vrub obcí; tendence 

zvyšovat skládkovné (příjem do státního rozpočtu) a zatěžovat obce a občany ve prospěch státu; 

obcím se prostředky nevrátí ani nebudou poskytnuty ve prospěch sběru a třídění odpadů; 

▪ poplatky jsou likvidační; 

▪ nový zákon „o odpadech“ patrně nebude letos přijat; bez něho nemá smysl nic měnit na našem 

systému; zatím funguje skládka ve Voticích; 

▪ odpady na kompostárnu jsou dováženy v celkovém objemu vyšším (asi trojnásobný, 

v předložených údajích neuveden); cca 1500 tun; podmínky dotace splňujeme;  

▪ při možnosti, kam odpad navážet systém funguje; 

▪ nádoby na jedlé oleje – jsou cca na 26 místech; 

▪ problémy se svozem nepotřebného textilu jsou značné, a to na firmě v Brně; tyto přetrvávají 

dlouhodoběji; vypovězena je Smlouva s firmou; k dispozici je Smlouva s jejím nástupcem 

(jinou firmou); zatím dobře funguje sběr přes Diakonii (kakaové nádoby), ta nádoby pravidelně 

odváží, funkční sběr; nová svozová společnost v dohledné době začne fungovat, sama se ozvala 

(zástupci projevili zájem); dříve měli svozové místo jen u nádraží (České dráhy; osloveni byli 

s náhradou kontejnerů po více místech), akceptace;  

Nyní jsou kontejnery na textil zcela plné; lidé jej odkládají okolo plných nádob; přeplněné 

nádoby ve vlastnictví firmy, která ukončila činnost, nebyly odstraněny ze sběrných míst a dány 

na jedno shromaždiště (smlouva o užívání svozových míst); občané považují tuto skutečnost 

za naši chybu, ačkoli jsou nádoby označeny jasnou informací. 

Pan starosta apeloval na to, že je třeba záležitost urychleně vyřídit a zajistit odvoz plných 

kontejnerů; tyto neprodleně nahradit kontejnery novými ve vlastnictví smluvní společnosti; 

problém prakticky v prostředí občanů nelze vysvětlit, lidé nevěří (nechtějí věřit a je tyto 

problémy nezajímají); 

▪ pro příští rok, a to v rámci údržby chodníků, je potřebné opravit povrch chodníku (roh) před 

obchodním domem Flosman, a. s. směrem k náměstí – předláždit povrch chodníku do žuly, 

rozsypaný chodník. 



 

 

 

Úkol: Zprávu, která byla předána, doplnit informací o svozu textilu – bez usnesení; případně 

o počet nádob a specifikaci svozových míst pro odkládání použitých jedlých olejů.  

 

Závěrem diskuse pan starosta referujícímu jednateli poděkoval za přednesení Zprávy 

a provedený komentář. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a plnění úkolů Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. za první pololetí roku 2020 s aktualizovanými daty ke dni jejího 

zpracování a zprávu o připravenosti na zimní údržbu místních komunikací 2020 / 2021, 

sestavenou a okomentovanou panem Jiřím Daňkem, jednatelem uvedené městské obchodní 

společnosti.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-857/2018-2022. 

 

Jednání RM opustil přizvaný host, pan Jiří Daněk, a to v čase 16:44 hod.  

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Záměr prodeje nepotřebného pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. 

č. 2215/2, k. ú. a obec Sedlčany; lokalita Na Skalách 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2215/2, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to žadateli, 

trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu ve výši 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

6.600,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby výše uvedený záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou – mapovými podklady;  

▪ nepotřebnost pozemku; zarovnání hranic. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2215/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem 

Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.600,00 Kč. 



 

 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše 

uvedený záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-858/2018-2022. 

 

3.1.2 Záměr směny pozemků Sedlčany, lokalita Novoměstské náměstí 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

směnu pozemků mezi žadatelkou, trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany, s tím, 

že žadatelka převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 1269/3 

o výměře 13 m2 (část chodníku; pozemek zastavěný chodníkem), který byl oddělen 

od původního pozemku parc. č. 1269/1 a město Sedlčany převede do vlastnictví žadatelky nově 

vytvořený pozemek parc. č. 1345/6 o výměře 8 m2 (tvoří přístup na zahradu žadatelčinu), 

oddělený z původního pozemku parc. č. 1345/1, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Novoměstské náměstí – vizte 

geometrický plán č. 2783-91/2020, ze dne 29. září 2020). Výše uvedená směna bude provedena 

s finančním vyrovnáním, tzn., že město Sedlčany uhradí žadatelce částku ve výši 750,00 Kč, tj. 

rozdíl směňovaných pozemků, který činí výměru 5 m2, a to za jednotkovou cenu (podle ceníku) 

ve výši 150,00 Kč/m2. 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby uvedený záměr směny pozemků řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.  

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku; RM již dříve podrobněji projednala s pomocí mapových podkladů a předložené 

reference s rozborem majetkoprávního stavu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 

mezi FO a městem Sedlčany s tím, že žadatelka převede do vlastnictví města Sedlčany nově 

vytvořený pozemek parc. č. 1269/3 o výměře 13 m2 (část chodníku), který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 1269/1 a město Sedlčany převede do vlastnictví žadatelky nově 

vytvořený pozemek parc. č. 1345/6 o výměře 8 m2 (přístup na zahradu), oddělený z původního 

pozemku parc. č. 1345/1, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Novoměstské náměstí – vizte geometrický plán č. 

2783-91/2020 ze dne 29. září 2020). Výše uvedená směna bude provedena s finančním 

vyrovnáním, tzn., že město Sedlčany uhradí žadatelce částku 750,00 Kč, tj. rozdíl směňovaných 

pozemků 5 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2. 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby uvedený záměr směny pozemků řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-859/2018-2022. 

 



 

 

3.1.3 Záměr směny pozemků mezi žadateli a městem Sedlčany, k. ú. Solopysky u Třebnic  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

směnu pozemků mezi žadateli, manželi, oba trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, 

že manželé převedou městu Sedlčany pozemek parc. č. 103/5, druhem pozemku orná půda 

o výměře 114 m2 a město Sedlčany převede do vlastnictví manželů nově vytvořený pozemek 

parc. č. 404/2 o výměře 163 m2 (předmětný pozemek zaplocen k zahradě ve vlastnictví 

žadatelů), oddělený z původního pozemku parc. č. 404, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 240-95/2020). Výše uvedená směna bude provedena s finančním 

vyrovnáním, tzn., že manželé uhradí městu Sedlčany částku 4.900,00 Kč, tj. rozdíl 

směňovaných pozemků, který činí výměru 49 m2 za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2. 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby uvedený záměr směny pozemků řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.  

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou směny. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 

mezi manželi, oba trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, že žadatelé převedou městu 

Sedlčany pozemek parc. č. 103/5, druhem pozemku orná půda, výměra 114 m2 a město 

Sedlčany převede do vlastnictví žadatelů nově vytvořený pozemek parc. č. 404/2, výměra 

163 m2 (připloceno k jejich zahradě), oddělený z původního pozemku parc. č. 404, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, 

obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 240-95/2020). Výše uvedená směna bude provedena 

s finančním vyrovnáním, tzn., že manželé (žadatelé) uhradí městu Sedlčany částku 

4.900,00 Kč, tj. rozdíl směňovaných pozemků činící výměru 49 m2 za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2. 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby uvedený záměr směny pozemků řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-860/2018-2022. 

 

3.1.4 Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí (pozemek parc. č. st. 334 spolu s budovou 

bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kosova Hora 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výsledky zveřejněného záměru, který se týká prodeje 

pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1469 m2, jehož 

součástí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti („bývalá úpravna 



 

 

vody“), vše v k. ú. a obci Kosova Hora, a to za minimální cenu 2.743.300,00 Kč (zveřejněno 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v době od 1. června do 1. října t. r.).  

Vzhledem k tomu, že na zveřejněné „Oznámení“ do dnešního dne nikdo nereagoval, resp. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, neobdržel žádnou nabídku, Rada města Sedlčany 

zvažovala nabídku za stejných parametrů (minimální cena) opakovat a uložit Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje uvedených nemovitostí byl opakovaně zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to v období do 31. března 2021 (minimální kupní 

cena – akceptované nejnižší podání je v částce 2.743.300,00 Kč). 

 

Diskuse: 

▪ záležitosti podloženého a důvodného návrhu na snížení ceny (konkrétní ZP o snížení není 

objednán; nadbytečné náklady). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, opakovaně 

zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr prodeje pozemku parc. č. st. 334, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 469 m2, jehož součástí je stavba – 

budova bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti („úpravna vody“), vše v k. ú. a obci Kosova 

Hora, a to do 31. března 2021 za minimální cenu 2.743.300,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-861/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 9/III. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 9/III. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 

264 01 Sedlčany, který byl uvolněn po zemřelé osobě, byl nově přidělen manželům, trvale 

bytem Chlum (případně dalšímu v pořadí potřebnosti žadatelů, trvale bytem Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad volnou kapacitou a její kvalitou; prostory – dispozice, bezbariérovost; 

▪ další aspekty pro přidělení a další možnosti byt přidělit potřebným žadatelům. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 9/III. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese ulice 28. října č. p. 173, 264 01 

Sedlčany, který byl uvolněn po zemřelém nájemníku, byl nově přidělen manželům, dosud trvale 

bytem Chlum.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-862/2018-2022. 

 



 

 

3.2.2 Přidělení bytové jednotky; Smlouva o poskytnutí ubytování v Bytovém domě 

Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém 

domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. Jedná se o přidělení uvolněné 

ubytovací jednotky č. 5/II. patro, a to žadatelce, trvale bytem Sedlčany, 264 01 Sedlčany, 

na dobu určitou, tj. ode dne 15. října do dne 31. prosince 2020. 

 

Diskuse: 

▪ nad potenciálem uvolněných jednotek a jejich použitelností; plánované rekonstrukce; 

▪ nad smluvní dobou užívání (od 15. října do 31. prosince 2020). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to 

s žadatelkou, na dobu určitou, tj. od 15. října do 31. prosince 2020.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-863/2018-2022. 

 

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

3.3.1 Dokumentace a rozhodnutí o záměru realizace přeložky Přivaděče pitné vody 

Benešov – Sedlčany 

Pan starosta podal další informace ohledně souvztažnosti navrhované přeložky vodovodního 

potrubí. 

Záležitost v sobě snoubí tři problémy: 

▫ vyhotovení tělesa silnice – přivaděče k dálnici D3 – napojení silnice I/18 v lokalitě sjezdu / 

vjezdu Voračice; přeložka; těleso přivaděče zasáhne do ochranného pásma vodovodu a do 

vedení samotného; jedná se o vyvolanou investici s ohledem na řešení v záměru PD jejím 

zhotovitelem; 

▫ řešení projektové dokumentace pro vodovodní přípojku areálu firmy BOBO; 

▫ řešení projektové dokumentace pro vodovodní přípojku dálniční odpočívky Minártice. 

 

Zpracovatelé PD operují stanoviskem města Sedlčany z roku 2016, které je souhlasným. 

 

Diskuse: 

▪ nad PD řešením; 

▪ nad novým stanoviskem města Sedlčany; 

▪ nad obsahem dostupných dokumentů;  

▪ možnosti vlastníka vodovodu.; 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. Do zajištění dalších skutečností 

a záměrů zásobování pitnou vodou z plánovaného Přivaděče pitné vody D3 bylo projednávání, 

resp. vydání rozhodnutí (stanoviska) zatím odloženo, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 



 

 

3.3.2 Informace o Žádosti a intervenci smluvního uživatele nebytových prostor 

v administrativní budově II. náměstí T. G. Masaryka č. p. 34 

O problematice referoval pan starosta. 

Smluvní partner, resp. uživatel pronajímané tělocvičny, požaduje za čtvrté čtvrtletí roku 2020 

prominutí nájemného včetně služeb v plné výši a na rok 2021 taktéž.  

 

Diskuse: 

▪ úlevy z nájemného učiněny v jarních měsících při první vlně pandemie; 

▪ vhodné se jeví vyčkat naplnění příslibů vlády, které budou směrovat k těmto provozovatelům; 

▪ rozhodnutí města (vlastníka); zatím vyčkáme kompenzace státu (vazba na dotaci nájemného 

od státu – uplatnění od uživatele; příští rok zatím nelze řešit; prominutí služeb – např. platby 

za spotřebu elektrické energie – nelze za podnikatelský subjekt nedůvodně hradit 

(„nedovolená“ podpora podnikání);  

▪ vhodné se jeví v tuto dobu rozhodnutí o žádosti odložit; o kompenzaci je potřebné vydat 

rozhodnutí pro všechny subjekty (důvodné žádosti), a to v době trvání nouzového stavu; 

▪ vláda ČR zvažuje pomoc na dobu tří měsíců. 

 

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

Rozhodnutí v předmětu Žádosti odloženo. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Úpravy limitů na platy zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany na rozpočtový rok 2020 vydané za základě Žádostí 

RM byla prostřednictvím referenční zprávy přednesené panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, 

místostarostou města Sedlčany, seznámena s následujícími Žádostmi příspěvkových 

organizací: 

▪ Městská knihovna Sedlčany; č. j.: MST/16769/2020;  

▪ Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; č. j.: MST/17010/2020;  

▪ Městské muzeum Sedlčany; č. j.: MST/17120/2020;  

▪ Sportovní areály Sedlčany; č. j.: MST/17443/2020. 

 Žádosti jsou k dispozici na Městském úřadu Sedlčany, Sekretariátu. 

 

Komentář: 

▫ jedná se o naplnění a pokrytí vládního nařízení o zvyšování platů; zákonné navýšení 

mzdových prostředků; 

▫ bez nároku na zvýšení provozních rozpočtů žadatelů dotací z prostředků města Sedlčany 

(přímo změnou rozpočtu na rok 2020); 

▫ je potřebné prostudovat případné kompenzace státu (nemožnost uskutečnění akcí sportovní, 

kulturní a společenské povahy); zajistí ředitelé subjektů; 

▫ nad stavem personálií i žadatelů (karanténa a další aspekty); 

▫ finanční situace a udržitelnost provozních rozpočtů žadatelů (vliv uzavření; na ZS Sedlčany 

byla rozmrazena ledová plocha; propad tržeb; 

▫ zadán řediteli Sportovních areálů Sedlčany úkol ohledně propočtu nákladů x výnosů 

za změněných podmínek oproti předpokladu rozpočtu; 

▫ další aspekty nouzového stavu s dopadem do prostředí provozu zařízení ve správě žadatelů. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ širší nad uvedeným komentářem k Žádostem.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s ohledem na dřívější vládní nařízení schvaluje úpravy limitů na platy 

zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rozpočtový rok 2020, 

včetně případných tzv. ostatních osobních nákladů, a to podle předložených žádostí těchto 

subjektů (Městská knihovna Sedlčany č. j.: MST/16769/2020; Kulturní dům Josefa Suka 

Sedlčany č. j.: MST/17010/2020; Městské muzeum Sedlčany č. j.: MST/17120/2020; Sportovní 

areály Sedlčany č. j.: MST/17443/2020). Úprava bude realizována bez nároků na zvýšení 

příspěvku města Sedlčany z rozpočtu těmto subjektům na rok 2020 a za předpokladu 

případného zapojení fondů příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v dílčích Žádostech.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-864/2018-2022. 

 

4.2 MŮJ KRAJ – participativní rozpočet „Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, 

Sedlčany“ 

RM byla prostřednictvím informační zprávy přednesené panem starostou informována 

o následovném postupu. 

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 stanoven na den 2. října tohoto roku.  

Odbor investic předložil RM zprávu o otevírání a posouzení nabídek. Pověřená komise 

pro otevírání obálek a hodnocení nabídek doporučila provést opětovné zveřejnění výzvy 

s novou lhůtou pro podání nabídek, která byla stanovena na den 16. října 2020 (pátek) 

do 10:00 hod. Odbor investic v souladu s pověřením daným usnesením RM 45-815/2018-2022 

provedl opakované zveřejnění výzvy k podání nabídek a o tomto předal informaci firmám, které 

projevily zájem předložit nabídku. 

 

Komentář referujícího: 

▫ osloveno k podání nabídky bylo 5 firem, které se řešenou problematikou zabývají;  

▫ nad tím, že ve stanoveném termínu nebyla podána žádná nabídka; 

▫ rozhodnutí o zrušení VŘ. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace přednesené panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, starostou města Sedlčany, o zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou 

zakázku, a to bez přijetí specifického usnesení. RM akceptovala doporučení pověřené komise. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Zajištění realizace veřejné zakázky „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ 

Pan starosta sdělil, že dle usnesení RM 45-814/2018-2022 Městský úřad Sedlčany, Odbor 

investic, zahájil výběrové řízení na uvedenou akci z participativního rozpočtu Středočeského 

kraje. Termín otevírání nabídek byl zadavatelem stanoven na den 2. října tohoto roku. Odbor 

investic pro RM vypracoval stručnou zprávu, která je na dnešní jednání předkládána. Jedná se 

o zprávu o otevírání a posouzení došlých nabídek na zhotovitele díla.  

Ovšem byla předložena jen jedna nabídka firmy Mystic Constructions, spol. s r. o.; IČO 

26177358 s nabídkovou cenou ve výši 489.565,00 Kč bez DPH, tj. 592.374,00 Kč vč. DPH. 

 



 

 

Činnost RM: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, byla seznámena se zprávou 

o otevírání a posouzení nabídek v rámci akce „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ 

a zvažovala na základě doporučení hodnotící komise rozhodnout o výběru nejvýhodnější 

nabídky, která byla podána firmou Mystic Constructions, spol. s r. o.; IČO 26177358, 

s nabídkovou cenou ve výši 489.565,00 Kč bez DPH, tj. 592.374,00 Kč vč. DPH.  

 

Diskuse: 

▪ bez diskusního příspěvku; 

▪ deklarovaná spoluúčast města je ve výši 200 tis. Kč; realizace díla v roce 2021. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí zprávu 

o otevírání a posouzení nabídek v rámci akce „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ 

a rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky firmy Mystic Constructions, spol. s r. o., 

IČO 26177358, s nabídkovou cenou 489.565,00 Kč bez DPH, tj. 592.374,00 Kč vč. DPH.  

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

objednáním prací.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-865/2018-2022. 

 

4.4 Vodovod a kanalizace k objektu RM; lokalita Sedlčany, Nádražní ulice (u mlýna) 
V dubnu tohoto roku (2020) telefonicky a následně i písemně kontaktoval občan Městský úřad 

Sedlčany, Odbor investic, se žádostí o řešení připojení jeho nemovitosti na vodovod 

a kanalizaci. Jedná se o objekt Sedlčany č. p. 912 v Nádražní ulici (za železničním přejezdem 

směrem k lokalitě Na Červeném Hrádku) a na sousední pozemek, který byl Změnou č. 1 

územního plánu zařazen do způsobu využití jako plocha pro bydlení. V uvedené Změně č. 1 

územního plánu projektant navrhl výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu pro toto území 

(směrem od železničního přejezdu na konec města). Pozemky s komunikací jsou ve vlastnictví 

Středočeského kraje.  

Do části ulice za železničním přejezdem není veden vodovodní a kanalizační řad. Oba řady 

vedou z Nádražní ulice do ulice Na Skalách (skladový areál COOP). Sousední domy Sedlčany 

č. p. 909 a č. p. 916 jsou připojeny na vodovod, a to patrně z přípojky pro mlýn (nezmapovaná 

trasa, na kterou nelze realizovat další přípojky).  

K jednání byl přiložen výkres inženýrských sítí (modře je vyznačen vodovod, hnědě je 

vyznačena kanalizace). Žadatel má v úmyslu provést úpravy staveb na pozemku parc. č. 1899 

a parc. č. 1901 včetně nové výstavby, kterou umožňuje schválená Změna č. 1 územního plánu 

svědčící pro nově přípustné využití pozemků, k čemuž žadatel potřebuje zajištění zdroje pitné 

vody a likvidaci odpadních vod. 

Předmětem rozhodnutí RM je, zda bude výstavba vodovodu a kanalizace pro tuto lokalitu 

zařazena mezi priority řešené městem Sedlčany v tomto období. Předpokládaná délka trasy je 

cca 120 m v komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje s nutným překonáním železniční 

trati. Podle ceníku RTS (bez DPH) je orientační cena výstavby kanalizace D 400 v hloubce 

2,5 m za 6.550,00 Kč/m. Cena vodovodu PE90 v hloubce 2 m je za 2.500,00 Kč/m; oprava 

asfaltového povrchu komunikace je za 695,00 Kč/m2.  



 

 

Odhad nákladů celkem: 120 x (6.550 + 2.500) + 120 * 3,5 * 695 = 1.377,900 tis. Kč bez DPH. 

V případě zařazení akce mezi investice je potřebné zpracovat projektovou dokumentaci 

pro stavební řízení (odhad doby pro získání takto složitého povolení je minimálně půl roku).  

 

Řešení: 

▪ Varianta č. 1 je zahájit přípravu akce objednáním PD a realizovat z rozpočtu města Sedlčany; 

(cca 1,7 mil. Kč pro připojení jednoho domu); 

▪ Varianta č. 2 je zahájit přípravu akce objednáním PD a realizovat z rozpočtu města, přičemž 

požadovat na vlastnících podíl na nákladech za připojení; 

▪ Varianta č. 3 je ta, že akce nebude mezi prioritami města Sedlčany v následujícím období. 

Žadatel musí vyřešit připojení vlastními silami a prostředky buď napojením se na stávající sítě; 

případně je řešením zhotovit si vlastní studnu (vlastní zdroj pitné vody; a vlastní DČOV), využít 

dosavadní zdroje pitné vody a zajistit likvidaci splaškových vod. 

 

Komentář: 

K jednání byla přiložena Žádost a výřez z územního plánu – Změna č. 1 ÚP, zákres 

inženýrských sítí v lokalitě. 

Žádost o připojení na vodu a kanalizaci v zóně označené P 23 – v ÚP nová lokalita; popsána 

situace; investice 1,7 mil. Kč pro připojení jednoho domu je neúměrná; 

Varianta č. 3 se studnou a DČOV je určité řešení. 

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou připojení v řešeném místě; 

▪ další aspekty připojení na veřejný vodovod a kanalizaci. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace přednesené panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, starostou města Sedlčany, a to bez přijetí specifického usnesení.  

S žadatelem bude dále komunikováno s ohledem na možnosti vyslovené Variantou řešení č. 3. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

4.5 Projektový záměr „Rozšíření varovného systému a informačního systému města 

Sedlčany“ 

Pan starosta RM představil již dříve v RM diskutovaný projektový záměr pod názvem 

„Rozšíření varovného systému a informačního systému města Sedlčany“. V podstatě se jedná 

o digitalizaci systému ochrany obyvatelstva, respektive jeho prvků. 

 

Komentář: 

▫ první jednání o potenciálních možnostech modernizace proběhla na jaře roku 2020; jednání 

ohledně úpravy varovného systému; přechod na digitální systém; rozšíření varovného 

a informačního systému města Sedlčany; 

▫ SFŽP ČR vydal výzvu (vypsal dotační titul), jejímž předmětem podpory jsou digitální varovné 

systémy; v podstatě lze vyhodnotit jako poslední šanci na 70 % dotaci v tomto plánovacím 

období; další plánovací období předpokládá maximum podpory do 50 %; 

▫ nyní se pro nás investice jeví jako zatěžující; 

▫ trendem dnešní doby je analogovou formu převádět na digitální; komponenty se přestávají 

vyrábět a tím je zařízení vystaveno trvalé odstávce (funkčnost a dlouhodobá udržitelnost je 

problematická). 

 

 



 

 

Diskuse: 

▪ pokusit se připravit žádost o dotaci s požadovanými přílohami, resp. nechat si vypracovat 

žádost a požádat o dotaci ve vypsaném (předpokládaném) termínu; realizace záměru by byla 

v roce 2021-22 (za předpokladu zajištění podpory); 

▪ vyhodnocení situace ve státě s ohledem na bezpečnost a funkčnost systémů ochrany 

obyvatelstva a bezpečnosti;  

▪ nad předpokládaným nákladem ve výši cca 5 mil. Kč; z toho 1,5 mil. Kč je předpokládaný 

podíl města Sedlčany (uhradí město ze svého rozpočtu). 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany schvaluje projektový záměr „Rozšíření varovného systému 

a informačního systému města Sedlčany“, jehož předmětem je především integrace stávajících 

prvků, rozšíření o obousměrné digitální bezdrátové hlásiče a doplnění stávajícího digitálního 

povodňového plánu o nové prvky, přičemž se předpokládá zajištění finanční podpory 

z vypsaných dotačních titulů. 

Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města, dále ve věci 

jednat, a to s ohledem za obdrženou nabídku spolupráce.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-866/2018-2022. 

 

4.6 Plnění Usnesení vlády ČR č. 1028; redukce činnosti Pečovatelské služby Sedlčany 

v době trvání nouzového stavu 

Pan starosta RM seznámil s dopadem Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 

č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového 

stavu. 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. 

a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí 

krizových opatření, tímto usnesením, a to ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového 

zákona. 

 

Mimo jiné vláda nařídila: 

1. Poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě 

uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního 

plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu; poskytovatel sociální služby prokazatelně 

informuje osobu, která poskytuje sociální službu, o této změně. 

2. Poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem 

zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží 

na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení 

poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání nouzového stavu. 

3. Všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během 

poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného 

ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako 

je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to 

s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností. 



 

 

Komentář: 

▫ dále realizovat organizaci práce rozdělením do dvou pracovních skupin bez fyzického 

kontaktu (personálně připravena; aplikace od čtvrtka); 

▫ další aspekty a dohledová činnost. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh na redukci činnosti Pečovatelské služby Sedlčany 

v době trvání nouzového stavu, která byla upravena na místní podmínky města Sedlčany podle 

vydaného Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1028, o zabezpečení a organizaci 

poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. 

Rada města Sedlčany ukládá vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany neprodleně vhodným 

a prokazatelným způsobem informovat smluvní odběratele služeb o dopadech uvedeného 

Usnesení Vlády ČR.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-867/2018-2022. 

 

4.7 Zajištění školního režimu pro děti rodičů vybraných profesí v době vyhlášeného 

nouzového stavu 

Pan starosta RM informoval o důsledcích toho, že vláda ČR od středy nařídila uzavření všech 

základních škol kromě mateřských. První stupně mají být podle pondělního rozhodnutí vlády 

uzavřeny do 1. listopadu 2020. Pro děti zdravotníků, policistů, hasičů a dalších klíčových 

profesí vznikají v jednotlivých krajích školské alternativy.  

Středočeský kraj vyčlenil 34 škol pro děti zdravotníků, příslušníků bezpečnostních sborů 

a dalších pracovníků, kteří jsou potřeba pro zvládnutí pandemie koronaviru. Učinil tak 

rozhodnutím hejtmanky o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Zařízení bude 

pečovat o děti ve věku od tří do deseti let a ve skupinkách bude moci být maximálně 30 dětí. 

Kromě bývalých okresních měst mají povinnost tyto školy: Brandýs nad Labem, Černošice, 

Jílové u Prahy, Jesenice u Prahy, Rudná, Roztoky, Mníšek pod Brdy, Český Brod, Kralupy, 

Lysá nad Labem, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Poděbrady, Sedlčany, Nové Strašecí, Votice, 

Hořovice, Zruč nad Sázavou, Uhlířské Janovice a Sibřina u Prahy. 

V našem případě byla vyčleněna 1. základní škola Sedlčany. Škola se bude věnovat žákům, 

jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů 

zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a tak dále, jak uvedeno výše. Výuka bude 

vždy od 6:30 hod. do 16:00 hod. 

 

Diskuse: 

▪ bez obsáhlejšího diskusního příspěvku. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace přednesené panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, starostou města Sedlčany, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Žádost Občanského sdružení AVALONE o podporu činnosti ze strany města Sedlčany 
Pan starosta informoval RM o žádosti uvedeného subjektu ve věci podpory, a to jak dlouhodobé 

(užší spolupráce), tak té na podporu vydání kalendářů na rok 2021. 

 



 

 

Město Sedlčany je připraveno standardním způsobem podporovat uvedené občanské sdružení, 

ovšem se zachováním si určité autonomie a možnosti rovného přístupu k celému segmentu 

potřeb a zájmů občanské společnosti, bez upřednostnění jedné aktivity před další. 

V systému podpory z rozpočtu města je jistě i místo pro aktivity uvedeného spolku, avšak 

s respektem k pravidlům přidělování finanční podpory (zohlednění možností města, doby 

podání žádosti, předmět žádosti, přínos apod.). 

Spolek vykonává záslužné činnosti směrem k postiženým dětem po úraze způsobeného 

popálením.  

 

Komentář: 

▪ náklady na vydání kalendáře na rok 2021 jsou v částce 90 tis. Kč;  

▪ příspěvek na podporu činnosti v možnostech města je město připraveno poskytnout;  

▪ vstup do spolku jako subjektu není doporučen (vstupovat samosprávě úplně nepřísluší); 

▪ v čase na příští jednání RM (ve středu za týden) bude projednán návrh do rozpočtových 

opatření (částka podpory) – zatím odloženo. 

  

Závěr: Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace přednesené panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, starostou města Sedlčany, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Nabídka projektu komunikace prostřednictvím AV děl a televizního vysílání Praha 

TV 

Pan starosta RM seznámil s doručenou nabídkou od subjektu Praha TV, s. r. o., se sídlem Praha, 

Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3; IČO 25830937. 

Natočená reportáž (produkt) má následující atributy: 

▪ stopáž reportáže je 90 – 120 vteřin; 

▪ počet odvysílání je 21, a to vždy 3 x za den po dobu jednoho týdne v pořadu Náš region (42 

minut celkem); týdenní sledovanost je 539 tis. diváků; 

▪ cena za jednu reportáž je 8.000,- Kč bez DPH; 9.680,- s DPH. 

 

Cílem spolupráce je, prostřednictvím zpravodajských reportáží odvysílaných v televizi Praha 

TV a jejich dalším šířením na sociálních sítích a webech, nestranně zprostředkovat široké 

veřejnosti dění ve městě a podávat objektivní informace o činnosti města. 

Výběr, čas a místo natáčení je určeno městem. 

Reportáž je do 24 hodin předána městu k jeho dalšímu využití. 

 

Komentář: 

▪ v době krize není dostatek inzerentů, službu nepotřebujeme. 

 

Diskuse: 

▪ nad nepotřebností této propagace. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace přednesené panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, starostou města Sedlčany, a to bez přijetí specifického usnesení. Nabídku služby 

město Sedlčany nevyužije. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 



 

 

4.10 Stav přípravy textu k podání správní žaloby 

Text správní žaloby je finalizován. 

Připravuje jej paní Mgr. Monika Drábková; rozpracován je dle mínění pana starosty již 

v závěrečné fázi; obsahuje cca 4 stránky odůvodnění. 

Zpracovatelka se snaží předejít tzv. doplňování textu a snaží se jej tedy precizovat co možná 

nejvíce. 

Pan starosta podle učiněných konzultací předpokládá, že bude text v neděli 18. října 2020 

vyhotoven a následujícího dne, tedy v pondělí dne 19. října 2020 by mohl být rozeslán 

k prostudování členům RM. 

Stranou žalovanou je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky; IČO 66002222, se sídlem 

Praha, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. 

Vedlejší účastník je Centrum pro regionální rozvoj ČR, státní příspěvková organizace MMR 

ČR; IČO 04095316, se sídlem Praha, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3. 

Věcně se jedná o žalobu proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 31. srpna 

2020, č. j. MMR-44755/2020-26, na základě kterého byla městu Sedlčany krácena dotace 

na projekt „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany.“ 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace přednesené panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, starostou města Sedlčany, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2019 

Kronikářka města Sedlčany, Mgr. Ladislava Beranová, předložila pro jednání RM „Zápis 

do Kroniky města Sedlčany za rok 2019“. Zápis je předkládán RM ke schválení. Zápis je rovněž 

pro zájemce k dispozici na Městském úřadu Sedlčany; dostupný k prostudování např. v hlavní 

zasedací místnosti Radnice města Sedlčany.  

Zápis je o rozsahu cca 50 stran. 

 

Komentář: 

Pokud budou připomínky, text Zápisu se neupravuje, ale dělají se v Zápisu dalšího roku (2020) 

tzv. doplnění. 

Pan starosta vzpomenul další zvláštnosti, které jsou doporučeny v metodice (psaní kronik). 

 

Diskuse: 

▪ nad provedeným zápisem; 

▪ nad způsobem a formou prostudování pro RM; 

▪ formy a způsoby zápisu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, 

provedený zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2019, který provedla Mgr. Ladislava 

Beranová, kronikářka města Sedlčany a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

jeho podepsáním.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-868/2018-2022. 

 

4.12 Informace o činnosti a jednání Krizového štábu města Sedlčany 

Pan starosta podal RM informaci o jednání KŠ města Sedlčany. 



 

 

Krizový štáb se ponejvíce věnoval problematice školství a zajištění další specifické služby 

(výuky) pro děti od tří do deseti let věku, jejichž rodiče vykonávají nezastupitelná místa 

ve společnosti s ohledem na udržitelnost „boje“ proti nákaze. 

Počty nakažených ve městě Sedlčany (ORP Sedlčany) stoupají (114 aktivních; 40 vyléčených 

včetně osad). 

K výraznému nárůstu nákazy v ORP a městě Sedlčany byl proveden komentář; jedná se o tzv. 

komunitní šíření infekce.  

„Kulturní“ objekty města jsou zavřeny (Kulturní dům Josefa Suka, Městské muzeum Sedlčany, 

Městská knihovna Sedlčany). 

Pan MUDr. Karel Marek požádal o případnou možnost zajištění odběrného místa na testování 

přítomnosti viru v těle člověka přímo v Sedlčanech (např. v Nemocnici Sedlčany), a to 

s ohledem na nárůst případů v lokalitě Sedlčany a blízkém okolí. Doposud občané města a ORP 

dojíždějí do Příbrami, kde je odběrné místo v Oblastní nemocnici Příbram (krajské zařízení). 

MUDr. Karel Marek promluvil o nelehké situaci, o problémech s čekáním na odběr. Ve městě 

Sedlčany by se mohly vzorky odebírat a dále posílat na rozbor do certifikovaných laboratoří. 

V zajištění odběrného místa zde, se lze obrátit na Krajskou hygienickou stanici. Nabízíme 

prostor pro odběr vzorků. Záležitost se jeví jako vhodná, službu učinit pro naše občany i pro 

občany z širšího okolí. 

Vzpomenuta byla další odběrná místa (Beroun, Hořovice). 

 

Diskuse: 

▪ nad počty nakažených; statistické údaje související. 

 

Závěr (úkol): Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, bude ve věci zřízení odběrného místa 

ve městě Sedlčany dále jednat. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Žádost o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/20643/2020); Programová 

aktivita: Výstavba domovních čistíren odpadních vod 

RM projednala Žádost o uvolnění finančních prostředků, která je Městským úřadem Sedlčany 

evidována pod č. j.: ŽP/20643/2020, přijatá dne 12. října 2020. 

Projekt a realizace DČOV zkontrolovány s výsledkem bez závad (vedoucí Odboru životního 

prostředí). Doporučeno vyhovět. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě podané Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: 

ŽP/20643/2020 přijatá dne 12. října 2020) schvaluje vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 alokovaných prostředků, a s ohledem na uzavřenou 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (uzavřenou dne 10. března 2020) z Programu města 

Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou 

aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, a to pro případ žadatele, trvale bytem 

Sedlčany, osada Solopysky, 264 01 Sedlčany, na čištění odpadních vod z nemovitosti 

Solopysky.   

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, aby ve lhůtě 

nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to bezhotovostním převodem z účtu města Sedlčany 

na uvedené číslo bankovního účtu (Smlouva o poskytnutí podpory ev. č.: ŽP/2719/2020), který 



 

 

náleží žadateli, vlastníku podpořeného objektu rodinného domu, převedl částku podpory 

v maximální možné výši 20.000,00 Kč (případ č. j.: ŽP/2721/2020 ve spojení s č. j.: 

ŽP/20643/2020).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-869/2018-2022. 

 

4.14 Žádost o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/20695/2020); Programová 

aktivita: Výstavba domovních čistíren odpadních vod 

RM projednala Žádost o uvolnění finančních prostředků, která je Městským úřadem Sedlčany 

evidována pod č. j.: ŽP/20695/2020, přijatá dne 13. října 2020. 

Projekt a realizace DČOV zkontrolovány s výsledkem bez závad (vedoucí Odboru životního 

prostředí). Doporučeno vyhovět. 

  

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě podané Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: 

ŽP/20695/2020 přijatá dne 13. října 2020) schvaluje vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 alokovaných prostředků, a s ohledem na uzavřenou 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (uzavřenou dne 15. září 2020) z Programu města 

Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou 

aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, a to pro případ žadatelů (manželů), 

trvale bytem Sedlčany, osada Libíň, 264 01 Sedlčany, na čištění odpadních vod z nemovitosti 

Libíň.   

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, aby ve lhůtě 

nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to bezhotovostním převodem z účtu města Sedlčany 

na uvedené číslo bankovního účtu (Smlouva o poskytnutí podpory ev. č.: ŽP/12679/2020), 

který náleží žadatelům, vlastníkům podpořeného objektu rodinného domu, převedl částku 

podpory v maximální možné výši 20.000,00 Kč (případ č. j.: ŽP/12679/2020 ve spojení s č. j.: 

ŽP/20695/2020).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 49-870/2018-2022. 

 

4.15 Závěry a specifické úkoly z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; plnění 

přijatého usnesení 

Veškeré úkoly vyplývající z přijatých usnesení na veřejném zasedání ZM č. 12 jsou rozděleny 

(zadány zpracovatelům) a v plnění odpovědných zaměstnanců. 

Jedná se o tyto usnesení, z kterých vyplývají další úkoly: 

ZM zn. 185 a)/2018-2022: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany konstatuje ověření souladu Změny č. 1 Územního plánu 

Sedlčany s Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 3, se Zásadami územního 

rozvoje Středočeského kraje ve znění po Aktualizaci č. 2, se stanovisky dotčených orgánů a se 

stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, ve smyslu § 54 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

ZM zn. 185 b)/2018-2022: 



 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany rozhoduje jako správní orgán, příslušný ve smyslu ustanovení 

§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, 

v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

a vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Sedlčany.“ 

 

Usnesení zn. ZM 185 a)/2018-2020 a usnesení zn. ZM 185 b)/2018-2020 je plněno Odborem 

výstavby a územního plánování (opatření zveřejněno na ÚD; další administrativní úkoly 

související v plnění); za plnění odpovídá pan Filip Novák, DiS. 

  

ZM zn. 186/2018-2022: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 1462/2 o výměře 50 m2, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany, a to žadateli (id. podíl ¾) 

a dalšímu žadateli (id. podíl ¼), oba trvale bytem Sedlčany, 264 01 Sedlčany, a to 

za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 25.000,00 Kč. 

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

podpisem Kupní smlouvy.“ 

 

Usnesení ZM zn. 186/2018-2020 je v plnění Odboru majetku; za plnění odpovídá pan Petr 

Kuthan, vedoucí Odboru majetku.  

 

Ostatní záležitosti a podněty z rozpravy a diskuse jsou diskutovány na úrovni Odboru výstavby 

a územního plánování a dále na úrovni Odboru majetku, který se v součinnosti s Odborem 

ekonomickým zabývá přípravou odpovědi paní Ing. Blance Vilasové (evidence smluvních 

ujednání ohledně reklamních ploch; finanční vypořádání). Turistické informační centrum 

zpracovává podnět pana Mgr. et Mgr. Rostislava Hefky (občanská sounáležitost a povědomí 

osobností města Sedlčany).  

 

K problematice závěrů zasedání ZM č. 12 promluvil pan starosta, který se zabýval koncepcí 

pro zadání (návrhu) Změny č. 2 ÚP města Sedlčany (revize textu; revize ploch; revize 

požadavků města; Žádosti vlastníků).  

Dle informací z Krajského úřadu pro Středočeský kraj v současné době probíhá komplexní 

aktualizace ZÚR č. 3 a pak několik dílčích aktualizací na základě požadavků oprávněných 

investorů. Ani do jedné z těchto aktualizací již nelze zařadit požadavek na posunutí obchvatu 

města Sedlčany. 

Za 4 roky, po nabití účinnosti komplexní aktualizace č. 3 ZÚR SK se bude projednávat Zpráva 

o uplatňování. V této fázi by město mělo požádat o posunutí obchvatu města. Je doporučeno 

(není nutné) plánované posunutí projednat s DO (dotčenými orgány), zda by to vůbec bylo 

možné. Pokud posunutí nebude projednáno s DO, učiní tak po podání návrhu Krajský úřad 

Středočeského kraje. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informace o rozdělení úkolů na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Diskuse 

5.1 Informace o organizaci činnosti Rady města Sedlčany 

Na jednání RM za týden, tedy dne 21. října 2020, budou hlavním bodem jednání „Výsledky 

hospodaření města Sedlčany s předpokladem za třetí čtvrtletí roku 2020“. 

Doposud město Sedlčany nedisponuje predikcí MF ČR na sestavení návrhu rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2021. Při návrhu rozpočtu vycházet zatím budeme z výsledků hospodaření. 

 

Na jednání RM dne 11. listopadu 2020 bude k prvnímu čtení předložen návrh rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2021. 

Návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací jsou v povinném, režimu zveřejněny. 

Předpokládá se jejich schválení na tomto jednání RM. 

 

Na jednání RM dne 25. listopadu 2020 by mělo v hlavním bodě Programu proběhnout tzv. 

„druhé čtení návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2021“ a měla by být v RM odsouhlasena 

jeho finální verze, se kterou RM předstoupí před ZM k projednání za účelem schválení. 

 

Na jednání RM dne 9. prosince 2020 by mělo být předmětem hlavního bodu Programu 

„Ocenění reprezentantů města Sedlčany za rok 2020.“ 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informace o organizace práce RM na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Informace o jednání starosty města Sedlčany s vlastníkem objektu bývalé „Mlékárny 

Sedlčany“  

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal, zda proběhlo dříve panem starostou avizované jednání 

s novým majitelem bývalého areálu „Mlékárna Sedlčany“. 

Pan starosta odvětil, že ano. RM seznámil s předmětem jednání. Jednáno bylo se zástupcem 

vedení společnosti, který v podstatě zastává funkci tzv. výkonného ředitele firmy.  

V pátek proběhne oficiální postupné předávání areálu, realizovány budou odpočty energií 

na instalovaných měřičích a další nezbytnosti, které zpravidla bývají součástí schématu 

předávání majetku a jsou zaneseny do tzv. Protokolu o předání a převzetí majetku. 

Nový vlastník do uvedeného areálu hodlá přestěhovat technologie nyní soustředěné v několika 

menších provozovnách (výroba v Křešicích a Žemličkově Lhotě). 

Zatím zde bude působit na 25 zaměstnanců firmy. Výrobu hodlá rozšířit a počet zaměstnanců 

zdvojnásobit s předpokladem optimálního počtu 80 zaměstnanců. 

Areál nehodlá rozprodávat, ale zároveň předpokládá využití veškerého majetku (funkčních 

celků areálu) formou pronájmu nemovitostí (vlastník specifikoval i některé části, které již nyní 

patrně půjdou do nabídky k využití jinému subjektu – zájemci; jedná se zejména o internát 

a bývalé laboratoře). 

Pan starosta projednával i případné záměry vlastníka, pokud se týká pozemkové rezervy, 

tj. stávajícího (spíše bývalého) areálu pro průmysl a obchod. Pozemková rezerva se může stát 

předmětem další změny ÚP dokumentace. 

Firma se zdravě rozvíjí, rozrůstá a své produkty prakticky vyváží do celého světa. 

Obavu o hluk z výroby zástupce firmy prakticky vyloučil (tišší elektrické strojní uzly). 

Doprava v centru města spojená se zásobováním a odvozem výrobků by měla představovat 

menší zátěž, oproti té, kterou doposud představovalo zpracování mléka. 

Pokud se týká zdrojů pitné vody, tyto pro vlastní potřebu zatím vlastník využívat nebude; hodlá 

využívat vodu a čištění odpadních vod z Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury. 



 

 

Pokud se týká hlavního výrobního programu, pak se jedná o systémy oplocení objektů, 

liniových staveb (silnice, dálnice) apod., a to na rozličné způsoby podle požadavků klientů. 

Firma vyrábí a instaluje oplocení tzv. „na klíč“ (výroba, instalace, prodej). 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Bez dalšího příspěvku uvedeného charakteru, případně s přijatým závěrem, zpravidla 

usnesením. 

 

 

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

▫ Pan Ing. Josef Soukup promluvil o elektronizaci textu Kroniky města Sedlčany (skenování), 

a to s ohledem na širší dostupnost textu pro potenciální zájemce a pro případné zveřejnění. 

Pan starosta odvětil, že se Zápisy do Kroniky města Sedlčany skenují již delší čas, a to i ty 

z minulosti. Úkol plní Městské muzeum Sedlčany.  

 

Bez dalšího příspěvku uvedeného charakteru.  

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 

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

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

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

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

(RM č. 49/2018-2022), 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. 

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

nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

V tuto chvíli se 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. 50/2018-2022) s upraveným Programem (svoláno na den 21. října 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; „Výsledky hospodaření 

města Sedlčany (30. září 2020)“). Případná změna termínu a Programu bude včas avizována. 

  

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

ukončil v čase 18:35 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Sedlčanské technické služby, s. r. o. (Zpráva); (bez uvedení počtu listů) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

DČOV – domovní čistírna odpadních vod 

D 3 – označení dálnice v dálniční soustavě na území ČR 



 

 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

ÚD – úřední deska 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 19. října 2020 


