
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 52/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 25. listopadu 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. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

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

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

členů RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na šest.  

  

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Jiří Burian jednání RM opustil v čase 

18:12 hod.  

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Jiří Burian.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ -.  

 

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: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:06 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí padesáté druhé plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 

2018 – 2022 a zároveň dvacáté první v roce 2020 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, a to v čase 16:06 hod. v uvedené zasedací síni. 

Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 

RM.  

 



 

 

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 celé jednání se nikdo neomluvil. Pouze na část jednání se omluvil pan 

Ing. Jiří Burian, který jednání opustil ve výše uvedeném čase. 

Rada města Sedlčany od tohoto okamžiku až do ukončení schůze jednala v počtu šesti členů. 

(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.  

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 a 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 

RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání spočívající zejména ve zpracování podkladů). 

 

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 místostarosta tedy zařadil 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. 52/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 11. listopadu 2020  

 

2. Hlavní program jednání RM: „Hospodaření města Sedlčany; soubor programových opatření 

k zajištění kontinuity hospodaření města Sedlčany; druhé projednávání“ 

2.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2021; druhé čtení návrhu rozpočtu 

2.2 Návrh rozpočtového výhledu města Sedlčany na roky 2022 a 2023; druhé čtení 

2.3 Návrh provozních rozpočtů příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2021; 

druhé čtení 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  



 

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Výběr smluvního uživatele za účelem pronájmu nebytových prostor 

v administrativní budově Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 (kancelářské 

prostory o výměře 25,70 m2) 

3.1.2 Smluvní zajištění užívání prostor zázemí Zdravotnické záchranné služby 

Středočeského kraje 

3.1.3 Dodatek č. 16 ke Smlouvě o užívání stožárů veřejného osvětlení 

3.1.4 Náprava majetkoprávních vztahů k užívaným nemovitostem; lokalita osady 

Oříkov 

3.1.5 Informace smluvního uživatele areálu ve věci plnění sjednaných smluvních 

podmínek; Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s. 

3.1.6 Žádost smluvního uživatele o snížení nájemného za užívání prostor 

sloužících k podnikání 

3.1.7 Návrh Smlouvy o zřízení služebnosti cesty na pozemcích ve vlastnictví 

města Sedlčany (parc. č. 63/5; parc. č. 63/1; parc. č. 89/28 k. ú. Oříkov) 

3.1.8 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6012959/01, 

stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 370/2 (elektro přípojka pro RD v ulici Baxova) 

3.1.9 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6013068/01, 

stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 3020/3, (přípojka pro tiskárnu) 

3.1.10 Žádost o uzavření dodatku k tzv. pachtovní smlouvě na užívání pozemků 

města Sedlčany k zemědělské výrobě 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Prodloužení doby trvání Smlouvy o poskytnutí přístřeší v Bytovém domě 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 (2 místnosti v přízemí) 

3.2.2 Prodloužení doby trvání jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování 

v bytovém domě Sedlčany 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu jednání RM 52 zařazena.  

 

4. Různé 

4.1 Zajištění organizace výkonu samosprávy; stanovení termínu a programu 

13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

4.2 Návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům městských subjektů za plnění 

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

4.3 Vyřazení a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku příspěvkové 

organizace města Sedlčany 

4.4 Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020 – 

2022  

4.5 Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2021 

4.6 Informace o kapacitních možnostech Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany 

4.7 Manuál na zábor veřejného prostranství a prostranství zeleně (restaurační 

předzahrádky na náměstí T. G. Masaryka) 

4.8 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny voleným zástupcům města za splnění 

mimořádných nebo zvláště významných úkolů 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 

Další případné informace členů RM (soubor) 



 

 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 11. listopadu 2020   
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

 

RM 51-883/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 51-884/2018-2022 

Administrativní úkoly splněny; úkoly vyplývající ze změn (úprav položek) v plnění. 

 

RM 51-885/2018-2022 

Bude zařazeno do návrhu Programu ZM; úkol trvá. 

 

RM 51-886/2018-2022 

Úkoly z usnesení vyplývající ve věcném plnění. 

 

RM 51-887/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 51-888/2018-2022 

Úkoly z usnesení vyplývající ve věcném plnění. 

 

RM 51-889/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 51-890/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 51-891/2018-2022 

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 11. listopadu 2020 (RM č. 51/2018-2022) 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 52-892/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Hospodaření města Sedlčany; soubor programových opatření 

k zajištění kontinuity hospodaření města Sedlčany“  

Referujícím k uvedenému bloku jednání (souboru programových bodů) byl pan starosta. 

 



 

 

2.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2021; druhé čtení návrhu rozpočtu 

Údaje k návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2021, které při prvním čtení návrhu rozpočtu 

přednesla a jako první rozvrh skladby rozpočtu okomentovala paní Jitka Kadlecová, vedoucí 

Odboru ekonomického, byly upraveny podle diskuse na minulém jednání RM a dalších 

připomínek. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl pro druhé čtení okomentován panem starostou města. 

   

Komentář a diskuse: 

▪ návrh rozpočtu byl po prvním čtení podroben revizi; 

▪ na straně příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany nebyla provedena žádná 

změna (úprava); 

Pan Ing. Josef Soukup navrhoval úpravu příjmů (na 22.700 tis. Kč) ovšem k tomu jsme jako 

město neobdrželi potřebné a obvykle zasílané údaje (formou rozhodnutí) ze strany  KÚ Stř. 

kraje; z tohoto důvodu příjmy navyšovat nenavrhujeme; v případě, že budou údaje známy, lze 

navrhnout RO a údaje předpokládaných příjmů aktualizovat (až na základě dokumentů 

z krajského zřízení); 

▪ na straně výdajů – návrh úpravy v subkapitole – MK, 174 tis. Kč (rekonstrukce Žižkovy ulice; 

znamená zahájení); 

▪ v oblasti „Kultura“ jsou akce navrhovány v upravené výši roku 2020; včetně veřejných, což 

znamená – snížit na 700 tis. Kč (- 300 tis. Kč); 

▪ pro případ podpory sportu – opravy a údržba z částky 1 mil. Kč (bylo 810 tis. Kč v roce 2019); 

částku snížit na 800 tis. Kč; 

▪ projektová dokumentace, administrace projektů – 0,5 mil. Kč; posouzení varovného systému 

– digitalizace; do 100 tis. Kč náklady, pokud plánovaný projekt projde schvalovacím řízením 

podpory (dotace bude schválena), potom bude navrhováno subkapitolu na výdajích PD 

pro zadávací řízení navýšit;  

▪ pro službu monitoringu dotačních titulů – město se rozhodlo pořídit SW za cca 20 tis. Kč 

pro pořízení přístupů pro 15 uživatelů současně (nahrazení dosavadní služby; výpověď ze 

Smlouvy); kompetentní sběrem dat ze systému bude Ing. T. Langer (Odbor investic); 

samozřejmě administrace dotačních akcí bude dále poptávána; 

▪ investiční akce na výměnu okem v Bytovém domě Sedlčany č. p. 791 je navrhováno pokrátit 

o 200 tis. Kč na konečnou částku 150 tis. Kč;  

▪ v objektu Bytového domu Sedlčany č. p. 791 je navrhováno ponechat rekonstrukci dvou 

buněk; (generují prostředky při užívání); 

▪ z rozpočtu je navrhováno vyjmout plánovanou rekonstrukci kotelny za 462 tis. Kč (odložit);  

▪ výtah v DPS za 240 tis. Kč (výměna řídící jednotky – ano; necháváme v návrhu rozpočtu na 

rok 2021); 

▪ komentář ke spoluúčasti na Projektu RC Petrklíč (90 % dotace; v minulosti vysloven městem 

Sedlčany souhlas); 

▪ výměna havarijního stavu podlahové krytiny v objektu Sedlčany č. p. 482 (výměna za lino; 

nedá se opravovat; dlažba, na které je nalepen poničení koberec);  

▪ nově zařazen PaR 2021 částkou 300 tis. Kč;  

▪ částka na podporu projektu (200 tis. Kč na rekonstrukci Skateparku Sedlčany; představuje 

spoluúčast k PaR Stř. kraje; 

▪ příspěvek na DČOV ve výši 200 tis. Kč (v roce 2020 bylo alokováno 300 tis. Kč; spotřeba 

100 tis. Kč, podpořeno pět projektů po 20.000,00 Kč);  

▪ neúměrné požadavky Městské policie Sedlčany revidovány na potřebné – neúměrný 

požadavek, snížit původní návrh o 695 tis. Kč; 7.595 tis. Kč; (nepočítá se s nákupem nového 



 

 

automobilu a s přijetím dalšího strážníka; nejsou finanční prostředky); stávající udržitelnost je 

na hranici našich rozpočtových možností;  

▪ podpora do objektu Nemocnice Sedlčany (530 tis. Kč); elektroinstalace nutnou záležitostí – 

bude v rozsahu několika milionů; z minulosti provozovatel disponuje projektem na instalaci 

datových kabelů (ICT – projednat na Stř. kraji – zda by jej nepodpořil, dříve deklaroval; pan 

starosta se věci ujme a ji projedná); 

Celkem výdaje v částce 171 358 tis. Kč. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, nevidí stav zas tak zoufale, jako oproti minulým roků vypadá. Vysoké jsou 

tzv. mandatorní výdaje na všeobecné správě; jiné podmínky, jiné příkazy, jiná metodika. 

Pan starosta dále uvedl, že pokud by nebyla změna úlevy na daních, která podle predikce bude 

znamenat propad do rozpočtu obce dalších 10 mil. Kč, pak bychom úspornými opatřeními 

mohli rozpočet udržet; 16 mil. Kč z všeobecné správy představují splátky úvěrů, což jsou 

vlastně investice; 

Svaz měst a obcí ČR, kterého je město Sedlčany členem, vyvolal jednání (28 miliard Kč). 

Pokud bychom tento návrh rozpočtu schválili, potom by se jednalo o částky, se kterými město 

Sedlčany kdysi již pracovalo (nyní pracujeme se zátěží úvěrů).  

Pan Ing. Jiří Burian sdělil, že návrh rozpočtu podpoří, je reálný, uvidíme dále v prvním čtvrtletí 

roku 2021. 

Pan Ing. František Hodys poděkoval za racionální návrh na snížení výdajových nákladů na 

Městskou policii Sedlčany. Vyslovil podporu návrhu rozpočtu na rok 2021, jako i potřebu 

vytvoření modelu fungování základních funkcí města a tím prostor pro ušetření peněz 

v budoucnu; (je otázkou, zda Městská policie Sedlčany musí striktně vždy sloužit 24 hod.). 

Město Votice disponuje dvěma strážníky. Jsme v situaci – postavení bezpečného města. 

Největší položku představují náklady na platy. 

Zřizovatel Městské policie je město Sedlčany; Zastupitelstvo města Sedlčany by mělo 

rozhodovat o tom, jakou objednávku požaduje, co vlastně od tohoto bezpečnostního projektu 

očekává. 

Pan Ing. František Hodys s návrhem rozpočtu souhlasí. 

Splátky úvěrů jsou zátěží, kterou musí město ustát; po splátkách úvěrů bude pak do rozpočtu 

k dispozici 20 – 25 mil. Kč (za normálního roku).  

Byla také podána správní žaloba na pokrácení dotace (žalováno MMR ČR). 

Další diskuse proběhla nad seznamem investičních akcí (u investic jsou akce za 3 mil. Kč; 

musejí se tam ovšem započítávat úvěry). 

Pan Ing. Martin Havel za této situaci rovněž vyslovil návrhu podporu. 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že nazrál čas návratu k dani z nemovitostí; možnost místní 

koeficient „upravovat po desetinách“; nyní bude více času; nelze čekat v rámci rozpočtového 

určení daní zázraky, je potřebné se podívat na daň s přímým vlivem; většinová vůle ZM. 

Pan MUDr. Karel Marek konstatoval, že vše podstatné k návrhu rozpočtu na rok 2021 bylo 

vyřčeno. Rovněž poukázal na to, že kapitolu „Všeobecná veřejná správa“ zkresluje úvěrové 

zatížení, které by mělo být v samostatné položce – dát jako samostatnou kapitolu (subkapitolu 

rozpočtu). 

Členové RM dále diskutovali o přílohách k návrhu rozpočtu, které budou součástí Pozvánky 

na ZM k tomuto bodu jednání. 

Konečný návrh rozpočtu zde není uváděn podrobně, neboť je Přílohou k tomuto Zápisu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit předložený návrh 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2021. Rozpočet je koncipován na straně příjmů a výdajů 



 

 

v částce rovné 171 358 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 

5 000 tis. Kč.“  

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 52-893/2018-2022. 

  

2.2 Návrh rozpočtového výhledu města Sedlčany na roky 2022 a 2023; druhé čtení 

RM byla opakovaně seznámena s návrhem rozpočtového výhledu města Sedlčany na roky 2022 

a 2023. 

Součástí návrhu rozpočtu je tedy návrh Rozpočtového výhledu na roky 2022-2023. Tento je 

odvozen od příjmové a výdajové části návrhu rozpočtu na rok 2021. 

Již na minulém jednání bylo uvedeno (při prvním čtení návrhu), že na příjmové části vycházíme 

z predikovaných částek MF ČR na rok 2021 s navýšením v jednotlivých letech o 6 – 8%. 

U dalších oblastí příjmů vychází návrh ze skutečností roku 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021.   

Od výhledu příjmů se odvíjí výhled výdajů s ohledem na zajištění nutných výdajů na správu 

města a činnost organizací města, opravy, údržbu a péči o majetek města, dodržení splátek 

úvěrů vč. příslušenství. V jednotlivých letech návrhu RV vycházíme z rozpočtových výhledů 

příspěvkových organizací města, v oblasti školství, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti.    

RV je v tabulkové části členěn ve smyslu Vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě dle druhového a odvětvového třídění příjmů a výdajů. 

Dle vývoje situace, procesu návrhu a schvalování rozpočtu je možné v jednotlivých letech RV 

aktualizovat.       

 

Rozpočtový výhled příjmů (totožné s prvním čtením): 

▪ Daňové příjmy 

Meziroční nárůst (snížení) daňových výnosů r. 2019 / 2020 a návrhu (odhadu) k sestavení 

rozpočtu na rok 2021 je nastaveno podle předpokladu rozpočtového určení daní a výpočtu 

na základě státního rozpočtu tzv. daňovou kalkulačkou. Při výhledu daňových příjmů návrh 

vychází z předpokladu, který může být upřesněn (vizte tabulku – Příloha č. 4 k tomuto Zápisu 

RM); (129.000,00 tis. Kč – výhled na rok 2022 / 139.000,00 tis. Kč – výhled na rok 2023). 

Místní a správní poplatky – výpočet se odvíjí od skutečnosti roku 2020 a návrhu rozpočtu na rok 

2021 (výhled pro oba roky stejný ve výši 12.000,00 tis. Kč).   

▪ Nedaňové příjmy 

V oblasti nájmů nebytových prostor aj. nemovitého majetku nejsou v současné době avizovány 

žádné výrazné změny do příštích let, a proto rozpočtový výhled vychází z návrhu rozpočtu 

na rok 2021 (otázka zohlednění úlev z důvodu pandemie; pro oba roky 12.300,00 tis. Kč); 

(nedaňové příjmy celkem pro výhled obou roků v částce 16.200,00 tis. Kč). 

▪ Kapitálové příjmy  

Výhled kapitálových příjmů je navrhován v minimální výši 100,00 tis. Kč. Zohledňováno je, 

obdobně jako pro minulý rozpočtový výhled, dokončení realizace prodeje bytů do osobního 

vlastnictví. V případě prodeje zbývajících bytů ve vlastnictví města Sedlčany současným 

nájemníkům, pokud z jejich strany vznikne pobídka a zájem o odkup bytu, bude konkrétní 

příjem součástí rozpočtového opatření aktuálního rozpočtového roku. Do rozpočtového 

výhledu však nelze v současné době stanovit konkrétní částku.  

▪ Dotace půjčky rezervy  

Do rozpočtového výhledu jsou zahrnuty pouze výhledy dotací ze státního rozpočtu na výkon 

státní správy s přihlédnutím na možné procentuální navýšení, obdobně jako tomu bylo 

v předešlých letech (33.000,00 tis. Kč).        

V návrhu rozpočtového výhledu na období let 2021 – 2022 nejsou zahrnuty rezervy, respektive 

zůstatky běžných účtů, které pravděpodobně budou tvořit ke dni 31. prosince 2020 



 

 

rozpočtového roku část neprofinancovaných rozpočtových příjmů, především inkasa daňových 

výnosů v závěru roku převedená na účet města a úspora na některých výdajových položkách. 

Tuto výši nelze optimálně odhadnout. 

 

Rozpočtový výhled výdajů:  

Tento se odvíjí obdobně jako v minulých letech od výhledu příjmů s ohledem na zajištění 

nutných výdajů na správu města a činnost organizací města, opravy, údržbu a péči o majetek 

města, dodržení splátek úvěrů vč. příslušenství. V jednotlivých letech návrhu rozpočtového 

výhledu se vychází z rozpočtových výhledů příspěvkových organizací města v oblasti školství, 

kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti.    

Rozpočtový výhled je v tabulkové části členěn ve smyslu vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě dle druhového a odvětvového třídění příjmů a výdajů. 

Dle vývoje situace, procesu návrhu a schvalování rozpočtu je možné v jednotlivých letech 

rozpočtový výhled aktualizovat, k čemuž město Sedlčany pravidelně přistupuje.        

 

Diskuse: 

▪ bez obsáhlejšího příspěvku k této problematice. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Rozpočtový výhled 

na rozpočtové období let 2022-2023. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných 

v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje a činnost města 

a organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku 

města Sedlčany.“  

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 52-894/2018-2022. 

 

2.3 Návrh provozních rozpočtů příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2021; 

druhé čtení 

Rada města Sedlčany byla ve druhém čtení návrhu opětovně seznámena s návrhem rozpočtu 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rok 2021, který byl „mírně upraven“, 

dále zevrubně s předpoklady jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech na rok 

2021 (zkušenosti roku 2020, pandemie, potřeba zdrojů), dále též byly zmíněny odpisové plány 

těchto subjektů na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 

Sedlčany na období let 2022 – 2023.  

Návrhy subjektů byly projednány se zřizovatelem, a to podle individuálního plánu 

a harmonogramu.  

Komentován byl předložený návrh, který je příspěvek na činnost subjektů pro rok 2021 – 

navrhován schválit v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     3.100,00 tis. Kč  

(Komentář: Navýšení představují náklady spojené s nově uzavřenou pojistnou smlouvou, 

úrazové pojištění žáků + 100 tis. Kč; vymáhání ze strany rodičů.)  

 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč  

Komentář: Předpokládaná oprava střechy – druhá fáze u objektu 2. ZŠ se realizovat nebude; 

pouze oprava chodníku. Ředitel školy sdělil, že z fondů udělá pouze opravy za 360 tis. Kč – 

odhlučnění třídy, výměna světel; posílení rozvodů el. energie,  a to bez nároku na zvýšení 

příspěvku; drží rozpočtovou kázeň z vlastní vůle.) 

 



 

 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      670,00 tis. Kč 

(Komentář: Navýšení – pouze nezbytnosti.)  

 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      690,00 tis. Kč  

(Komentář: Navýšení rozpočtu na rok 2021; opravy technologie; významné a dlouhodobé 

odkládáme.) 

 

Mateřská škola Sedlčany     2.538,00 tis. Kč  

(Komentář: Nárůst pouze o cenu el. energie; náklady na topení.) 

 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.072,00 tis. Kč  

(Komentář: Nárůsty mzdových prostředků – nařízení vlády ČR o platech; cca 10 %.) 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.121,00 tis. Kč  

(Komentář: Nárůsty mzdových prostředků – nařízení vlády ČR o platech; cca 10 %.) 

 

Městské muzeum Sedlčany     3.284,00 tis. Kč  

(Komentář: Nárůsty mzdových prostředků – nařízení vlády ČR o platech; cca 10 %.) 

 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  5.921,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč. 

(Komentář: Obdoba dopadu vládního nařízení. Nárůsty mzdových prostředků na základě 

zákona – nařízení vlády ČR o platech; cca 10 %.) 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2022 – 

2023 se schvaluje v následující výši:    (rok 2022)           (rok 2023) 

1. základní škola Sedlčany     3.100,00 tis. Kč    3.100,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč    2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      690,00 tis. Kč       720,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      710,00 tis. Kč       750,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč    2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.592,00 tis. Kč    5.826,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.300,00 tis. Kč    6.300,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.464,00 tis. Kč    3.601,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost)    5.882,00 tis. Kč    6.176,00 tis. Kč  

Sportovní areály Sedlčany (opravy)    1.000,00 tis. Kč     1.000,00 tis. Kč.  

 

Diskuse: 

▪ nad projednáním s řediteli jako obvykle (Ing. Jiří Burian); výdaje z vládního nařízení 

neovlivníme; v této situaci musejí stav veřejných výdajů pochopit i instituce; vliv na pojištění 

žáků byl u 1. ZŠ již učiněn;  

▪ MUDr. Karel Marek sdělil, že výdaje do kultury představují 50 tis. Kč/den, což je k zamyšlení; 

je potřeba se zastavit a do budoucna si říci, co dál, jak pokračovat (počet zaměstnanců); do 

rozpočtu jsou napočítány výnosy; vstupné se ovšem možná v uvedené výši nezajistí (neprodá); 

příjem z prodeje bude nižší;  

▪ obdobná je situace pro případ Sportovních areálů Sedlčany, soutěž o pohár starosty neběží; 

předpoklady v jejich rozpočtu nemusejí být reálné, jsou příliš optimistické;  

▪ 80,00 Kč ze čtenáře u Městské knihovny Sedlčany (příspěvek); lze předpokládat těžkosti 

s naplněním příjmů, příspěvkové organizace budou míti problémy splnit příjmy; největší patrně 



 

 

u Sportovních areálů Sedlčany; bude potřebné si v pololetí společně říci (vyvolat jednání), 

co s nimi udělat; veliká výzva do budoucna pro volený management města. 

  

Dále se členové RM shodli na tom, že všechny příspěvkové organizace mají v prostředí města 

Sedlčany význam, ale město si může dovolit jen něco z potenciálních možností a nabídky. 

Je potřebné se připravit na předpoklad k udržitelnosti financování všech poskytovaných služeb 

a programových nabídek. 

RM předpokládá, že po uplynutí 1. čtvrtletí roku 2021 budeme vědět, jakým směrem se situace 

bude vyvíjet a podle toho jednat. Je žádoucí položit na váhy mandatorní výdaje a individuálně 

každý posoudit, co do nezbytnosti. 

 

Pan starosta doporučil provozní rozpočty příspěvkových organizací na dnešním jednání RM 

schválit. Jedná se o kompetenci RM. Dále sdělil, že je potřebné nastavit systemizaci pracovních 

míst (střídmost v systemizaci); 

 

Diskuse rovněž proběhla ve smyslu vládou zamýšleného dalšího navyšování platů zaměstnanců 

(pan Ing. Josef Soukup). Zákonný nárůst platů zatím není znám. Dále je ve smyslu úspor 

a zároveň posilování příjmů rozpočtu zvážit všechny sazby za služby, za které se platí. 

Revidovat s cenovou hladinou služeb pro občany od jiných subjektů (porovnání množství a 

kvality); výnosy obchodních společností mohou přispívat druhotně k posílení rozpočtu; 

množství objednávané a žádané práce; působení konkurence; nižší objem služeb pro Sedlčanské 

technické služby, s. r. o.;  

Pan starosta v této souvislosti dále poukázal na poněkud zoufalou situaci v lesním hospodářství 

(prodej dřeva; kácení; výsadba).  

 

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal na nastavený systém finanční kontroly u příspěvkových 

organizací.  

Pan starosta sdělil, že je nastaven skrze kontrolní skupinu města Sedlčany, a to s kontrolami 1 

– 2x do roka; dále je kontrola hospodaření prováděna externím auditorem. Pan Ing. Josef 

Soukup zmínil potřebu ověřit zařazení zaměstnanců do platových tříd; zda je v pořádku. 

Pan Ing. Josef Soukup dále poděkoval za materiály zaslané od příspěvkových organizací města, 

které si vyžádal. 

Pan Ing. Martin Havel se dotázal na položku ve výši 40 tis. Kč (platby za účty) u návrhu výdajů 

pro případ Mateřské školy Sedlčany. Pan starosta sdělil, že odpověď zašle. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany na rok 2021, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech 

organizací na rok 2021, odpisové plány těchto subjektů na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2022 – 2023, vše dle 

předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

ekonomického s řediteli příspěvkových organizací.  

Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2021 schvaluje v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     3.100,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      670,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      690,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.538,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.072,00 tis. Kč  



 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.121,00 tis. Kč  

Městské muzeum Sedlčany     3.284,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  5.921,00 tis. Kč / 800,00 tis. Kč. 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2022 – 

2023 se schvaluje v následující výši:    (rok 2022)           (rok 2023) 

1. základní škola Sedlčany     3.100,00 tis. Kč    3.100,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč    2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      690,00 tis. Kč       720,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      710,00 tis. Kč       750,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč    2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.592,00 tis. Kč    5.826,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.300,00 tis. Kč    6.300,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.464,00 tis. Kč    3.601,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost)    5.882,00 tis. Kč    6.176,00 tis. Kč  

Sportovní areály Sedlčany (opravy)    1.000,00 tis. Kč    1.000,00 tis. Kč. 

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 52-895/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Výběr smluvního uživatele za účelem pronájmu nebytových prostor 

v administrativní budově Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 (kancelářské prostory 

o výměře 25,70 m2) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Tyto materiály radní 

obdrželi v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení vydané pod zn. RM 50-877/2018-2022 

ze dne 21. října 2020, na základě kterého byl na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

zveřejněn záměr města Sedlčany o pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově 

pro administraci na adrese Sedlčany č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše (kancelářské prostory 

o výměře 25,70 m2 ve II. patře budovy), zvažovala schválit, aby na základě jediné podané 

(v termínu doručené) Žádosti byl zmíněný nebytový prostor pronajat žadatelce, trvale bytem 

Sedlčany, a to za účelem podnikatelské činnosti – výživové poradenství a sportovní konzultace. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby s jedinou uchazečkou přihlášenou do výběrového řízení na užívání nebytových 

prostor, byla uzavřena příslušná Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání na dobu 

neurčitou, a to s účinností ode dne 1. ledna 2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem výběru; uzavření soutěže; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 



 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 50-877/2018-2022 ze dne 21. října 

t. r., na základě kterého byl na úřední desce Městského úřadu Sedlčany zveřejněn záměr města 

Sedlčany o pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše 

v Sedlčanech (kancelářské prostory o výměře 25,70 m2 ve II. patře budovy), schvaluje, 

aby na základě jediné podané Žádosti byl tento nebytový prostor pronajat žadatelce, trvale 

bytem Sedlčany, Na Severním sídlišti III/675, 264 01 Sedlčany, a to za účelem podnikatelské 

činnosti – výživové poradenství a sportovní konzultace. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby s uchazečkou byla uzavřena příslušná Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 

na dobu neurčitou, a to s účinností od 1. ledna 2021.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomni hlasování 2 (hlasování 

přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-896/2018-2022. 

 

3.1.2 Smluvní zajištění užívání prostor zázemí Zdravotnické záchranné služby 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Tyto materiály radní 

obdrželi v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s doručenou Žádostí Zdravotnické záchranné služby 

Středočeského kraje (dále jen „ZZS“) o prodloužení Smlouvy o nájmu věci nemovité (garáže), 

neboť uzavřený Dodatek č. 2 k citované Smlouvě byl sjednán na dobu určitou, tj. do dne 

31. prosince 2020.  

Obdobně dále ZZS žádá o prodloužení smluvního vztahu na dodávku pitné vody a odvádění 

odpadních vod do sídla ZZS v objektu Sedlčany č. p. 159, neboť uzavřená Dohoda o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod byla sjednána rovněž na dobu určitou, a to na dobu trvání také 

do 31. prosince 2020.  

Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala Žádostem vyhovět a schválit prodloužení 

doby trvání smluvních vztahů a zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby se ZZS Středočeského kraje byl uzavřen příslušný Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

o nájmu věci nemovité (garáže) a obdobně byla uzavřena i nová Dohoda o dodávce vody 

a odpadních vod s tím, že v obou případech se smluvní vztah uzavírá na dobu určitou, tj. 

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 za stávajících podmínek.  

 

Diskuse: 

▪ k problematice obou Žádostí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje a vyhovuje Žádosti smluvního uživatele, Zdravotnické 

záchranné služby Středočeského kraje, o prodloužení Smlouvy o nájmu věci nemovité (garáže) 

a Žádosti o prodloužení doby trvání Dohody o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

a zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby se Zdravotnickou 

záchrannou službou Středočeského kraje byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu věci 

nemovité (garáže) a obdobně byla uzavřena i nová Dohoda o dodávce vody a odpadních vod 



 

 

s tím, že v obou případech se smluvní vztah uzavírá na dobu určitou, tj. od 1. ledna 2021 

do 31. prosince 2022, a to za stávajících podmínek.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomni hlasování 2 (hlasování 

přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-897/2018-2022. 

 

3.1.3 Dodatek č. 16 ke Smlouvě o užívání stožárů veřejného osvětlení 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Tyto materiály radní 

obdrželi v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Dodatku č. 16 ke Smlouvě o užívání 

stožárů“, na základě kterého by se změnil čl. IV. „Doba užívání“ (a případně i článek V. „Výše 

úhrady“) původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem 

Sedlčany a uživatelem, se sídlem Sedlčany, 264 01 Sedlčany; IČO 45869677.  

Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem 

umístění reklamních tabulí by se prodloužilo na dobu určitou ode dne 1. ledna 2021 do dne 

31. prosince 2021 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité 

odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných důvodů, a to 

v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně odstraněny. 

Zároveň byla diskutována případná změna čl. V. citované Smlouvy s tím, že náhrada za užívání 

stožárů by se s účinností ode dne 1. ledna 2020 stanovila vyšší částkou (stávající sazba je 

250,00 Kč/rok/stožár, což je jedna reklamní tabule; zvažována byla částka ve výši 

300,00 Kč/rok/stožár, která by znamenala roční náhradu celkem ve výši 2 400,00 Kč). 

 

Diskuse: 

▪ nad částkou a stávající situací; 

▪ nedostatečné příjmy města; smysl ve vztahu k celkové částce; princip přístupu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Dodatku č. 16 ke Smlouvě o užívání stožárů“, 

na základě kterého se mění čl. IV. „Doba užívání“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, 

uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem, se sídlem Sedlčany, 264 01 

Sedlčany; IČO 45869677. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného 

osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode 

dne 1. ledna 2021 do dne 31. prosince 2021 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany 

města Sedlčany na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných 

mimořádných důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady 

nájemce neprodleně odstraněny. Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2021 se stanoví 

ve výši 250,00 Kč/rok/stožár, to znamená, že roční nájemné činí 2.000,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 3; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-898/2018-2022. 

 

3.1.4 Náprava majetkoprávních vztahů k užívaným nemovitostem; lokalita osady Oříkov 

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

Sedlčany. 



 

 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Tyto materiály radní 

obdrželi v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Žádosti o směnu pozemků v k. ú. Oříkov, 

obec Sedlčany. Žadatel je vlastníkem nemovitostí parc. č. st. 16 a parc. č. st. 17/2, vše druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Při zaměření skutečného 

stavu hranic uvedených pozemků bylo zjištěno, že část přilehlé místní komunikace se nachází 

na zmíněných pozemcích ve vlastnictví žadatele, tj. na pozemku parc. č. st. 16 cca 12 m2 

a na pozemku parc. č. st. 17/2 cca 1 m2, tj. celkem výměra cca 13 m2. Za tyto dvě části (díly) 

pozemků nacházejících se v místní komunikaci, navrhuje žadatel, směnit část pozemků 

ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 660/1 o výměře cca 14 m2, což je ve skutečnosti zeleň 

přilehlá k parc. č. st. 16, a část pozemku parc. č. 671 o výměře 2 m2 (připlocená část 

komunikace), celkem tudíž se jedná o cca 16 m2, vše druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany.  

Rada města Sedlčany k tomuto navrhovanému majetkovému vypořádání vlastnictví pozemků 

v lokalitě osady Oříkov zvažovala vydat tzv. předběžný souhlas k dalšímu postupu, kterým by 

uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zajistil vyhotovení potřebného 

geometrického plánu a následně záměr směny řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany, a to postupem podle zákona o obcích. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady – situace k vypořádání; cílový stav. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v rámci návrhu na majetkoprávní vypořádání vlastnictví k pozemkům 

mezi městem Sedlčany (parc. č. 660/1 o výměře cca 14 m2 a část pozemku parc. č. 671 o výměře 

2 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace) a vlastníkem 

nemovitostí parc. č. st. 16 a parc. č. st. 17/2, oba druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby zajistil vyhotovení potřebného geometrického plánu a následně záměr směny řádně 

zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“ 

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 52-899/2018-2022. 

 

3.1.5 Informace smluvního uživatele areálu ve věci plnění sjednaných smluvních 

podmínek; Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s.  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Tyto materiály radní 

obdrželi v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany obdobně jako v minulých letech v souladu s ustanovením čl. III. odst. 2) 

Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 23. října 2015, týkající se pronájmu areálu „Městská 

jatka“, vzala na vědomí ekonomické vyhodnocení pronajatého objektu, kdy v návaznosti 

na povinnost proinvestovat ročně na opravy a údržbu částku minimálně 140 000,00 Kč (vizte 

zmíněný čl. III. odst. 2), byla ze strany Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., jako 

nájemce, proinvestována za rok 2019 částka 336 956,00 Kč. 



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad výší nájemného. 

 

Závěr: 

RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.6 Žádost smluvního uživatele o snížení nájemného za užívání prostor sloužících 

k podnikání 
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 projednala Žádost o snížení nájemného za užívání prostor sloužících 

k podnikání (vizte Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 30. července 2013, tj. pronájem 

prodejny v objektu Sedlčany č. p. 173 v ulici 28. října; nájem ve výši 60 062,00 Kč/rok).  

Žadatel v souvislosti s opatřeními, která přijala Vláda ČR v rámci šířící se pandemie 

koronaviru, požádal o snížení nájmu za IV. čtvrtletí 2020 na polovinu, příp. prominutí alespoň 

jednoho měsíčního nájmu, neboť i když má výjimku a může nadále provozovat svoji živnost, 

tj. prodej a opravy výpočetní techniky, vykazuje v současné době propad obratu cca 70 % oproti 

stejnému období loňskému roku. 

 

Diskuse: 

▪ důvodnost; další aspekty; 

▪ nad intenzitou užívání prostor. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany Žádost zamítá. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.7 Návrh Smlouvy o zřízení služebnosti cesty na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany (parc. č. 63/5; parc. č. 63/1; parc. č. 89/28 k. ú. Oříkov) 

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 v návaznosti na své jednání dne 21. října t. r. (vizte bod 3.1.2 Zápisu zn. 

RM 50/2018-2022) zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření 

Smlouvy o zřízení služebnosti cesty mezi městem Sedlčany, jako povinným a žadatelem, trvale 

bytem Sedlčany, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným, která se týká zřízení služebnosti cesty 

na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 a parc. č. 89/28, vše 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany, a to za účelem umožnění přístupu na sousední pozemky parc. č. 89/12 a parc. 

č. 89/13, rovněž v k. ú. Oříkov, které jsou ve vlastnictví žadatele, tj. oprávněného. 



 

 

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

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr zřízení služebnosti cesty 

na pozemcích parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 a parc. č. 89/28 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, jako 

přístupovou cestu na pozemky parc. č. 89/12 a parc. č. 89/13 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ rozsah zatížení, smysl a účel, potřebnost; 

▪ prevence kolize. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své jednání dne 21. října t. r. (vizte bod 3.1.2 Zápisu zn. 

RM 50/2018-2022) doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy 

o zřízení služebnosti cesty mezi městem Sedlčany, jako povinným a žadatelem, trvale bytem 

Sedlčany, jako oprávněným, která se týká zřízení služebnosti cesty na pozemcích ve vlastnictví 

města Sedlčany parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 a parc. č. 89/28, vše druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití manipulační plocha, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to za účelem umožnění 

přístupu na sousední pozemky parc. č. 89/12 a parc. č. 89/13, rovněž v k. ú. Oříkov, které jsou 

ve vlastnictví žadatele, tj. oprávněného. 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Odboru majetku Městského úřadu Sedlčany, 

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr zřízení služebnosti cesty 

na pozemcích parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 a parc. č. 89/28 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, jako 

přístupovou cestu na pozemky parc. č. 89/12 a parc. č. 89/13 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany.“ 

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 52-900/2018-2022. 

 

3.1.8 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6012959/01“, stavba: 

Sedlčany kNN pro p. č. 370/2 (elektro přípojka pro RD v ulici Baxova) 

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 návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV-12-6012959/01“, stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 370/2, mezi ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupená na základě plné moci ze dne 8. února 2019, evid. č. PM/II-283/2019, společností 

REMONT Šerák, spol. s r. o., resp. firmou INSAT, spol. s r. o., se sídlem Praha, Hellichova 

11a, 110 00 Praha 1, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem 

je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města Sedlčany parc. č. 368 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 

zemního kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka pro rodinný dům). Věcné břemeno se 

zřizuje za jednorázovou náhradu ve dříve sjednané výši 1 000,00 Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ rozsah zatížení (mapové podklady); potřebnost řešení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6012959/01“, stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 370/2, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 



 

 

sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné 

moci ze dne 8. února 2019, evid. č. PM/II-283/2019, společností REMONT Šerák, spol. s r. o., 

resp. firmou INSAT, spol. s r. o., se sídlem Praha, Hellichova 11a, 110 00 Praha 1, jako 

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

na pozemku v majetku města parc. č. 368, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení NN 

0,4 kV (elektro přípojka pro RD v ulici Baxova). Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

náhradu ve výši 1 000,00 Kč, bez DPH.“ 

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 52-901/2018-2022. 

 

3.1.9 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6013068/01“, stavba: 

Sedlčany kNN pro p. č. 3020/3, (přípojka pro tiskárnu) 

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 na základě údajů (závazků) z dřívějšího smluvního ujednání zvažovala 

schválit návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

6013068/01“, stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 3020/3, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 

ze dne 8. února 2019, evid. č. PM/II-283/2019 společností REMONT Šerák, spol. s r. o., resp. 

firmou INSAT, spol. s r. o., se sídlem Praha, Hellichova 11a, 110 00 Praha 1, jako oprávněným 

a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku 

v majetku města Sedlčany parc. č. 3030, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení NN 

0,4 kV (elektro přípojka pro tiskárnu). Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 

ve výši 1.000,00 Kč, bez DPH, neboť tato úhrada za zatížení nemovitosti ve vlastnictví města 

Sedlčany byla již dříve institutem smlouvy o smlouvě budoucí sjednána. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ vychází již z dříve uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6013068/01“, stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 3020/3, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné 

moci ze dne 8. února 2019, evid. č. PM/II-283/2019, společností REMONT Šerák, spol. s r. o., 

resp. firmou INSAT, spol. s r. o., se sídlem Praha, Hellichova 11a, 110 00 Praha 1, jako 

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

na pozemku v majetku města parc. č. 3030, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení NN 

0,4 kV. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH.“ 

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 52-902/2018-2022. 

 



 

 

3.1.10 Žádost o uzavření dodatku k tzv. pachtovní smlouvě na užívání pozemků města 

Sedlčany k zemědělské výrobě 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

V souvislosti s vyhotovenými komplexními pozemkovými úpravami (vizte Rozhodnutí 

Státního pozemkového úřadu ze dne 3. září 2020, č. j.: SPU 189055/2020) požádala 

Zemědělská společnost Sedlčany, spol. s r. o., IČO 47052422, se sídlem Sedlčany, K Cihelně 

č. p. 383, 264 01 Sedlčany (stávající uživatel nemovitostí v lokalitě), o uzavření Dodatku 

k nájemní smlouvě o užívání pozemků (resp. pachtovní smlouvě) na užívání obecních pozemků 

určených k zemědělské výrobě (tzv. zemědělský pacht; ZPF; přístupové komunikace k obsluze 

zemědělské půdy).  

Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil adresný záměr města 

Sedlčany pronajmout (propachtovat) pozemky v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, 

o celkové výměře 2,9292 ha, tj. parc. č. 323, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany 

ZPF, parc. č. 327, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, parc. č. 329, 

druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, parc. č. 417, druhem pozemku 

trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, parc. č. 418, druhem pozemku vodní plocha, 

způsobem využití koryto vodního toku umělé, parc. č. 433, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, parc. č. 503, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, parc. č. 511, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace a parc. č. 534, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany 

ZPF. 

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

aby obdobným způsobem zveřejnil záměr pronájmu pozemku parc. č. 310/5 v k. ú. Solopysky 

u Třebnic, obec Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami (vizte Rozhodnutí 

Státního pozemkového úřadu ze dne 3. září 2020, č. j.: SPU 189055/2020) ukládá Městskému 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně 

zveřejnil adresný záměr města Sedlčany (Zemědělská společnost Sedlčany, spol. s r. o., IČO 

47052422) pronajmout (propachtovat) pozemky v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, 

o celkové výměře 2,9292 ha, tj. parc. č. 323, parc. č. 327, parc. č. 329, parc. č. 417, parc. č. 418, 

parc. č. 433, parc. č. 503, parc. č. 511 a parc. č. 534. 

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

aby zveřejnil záměr pronájmu pozemku parc. č. 310/5 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany.“  

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 52-903/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 



 

 

3.2.1 Prodloužení doby trvání Smlouvy o poskytnutí přístřeší v Bytovém domě Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791 (2 místnosti v přízemí) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Tyto materiály radní obdrželi v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 44-797/2018-2022 ze dne 19. srpna 

2020 zvažovala schválit prodloužení doby trvání uzavřeného uživatelského vztahu, tj. Smlouvy 

o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany (2 místnosti v přízemí), a to se stávajícím uživatelem, trvale bytem tamtéž.  

Dosavadní smluvní vztah uzavřený na dobu určitou totiž končí k 31. prosinci 2020, a tudíž by 

se doba užívání (přístřeší), a to s ohledem na stávající vztah, mohla prodloužit opět na dobu 

určitou, s předpokladem od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 

 

Diskuse: 

▪ specifika vztahu; plnění smluvních podmínek. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 44-797/2018-2022 ze dne 19. srpna 

2020 schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany, 

na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (2 místnosti v přízemí), a to s uživatelem 

trvale bytem tamtéž. Dosavadní smluvní vztah uzavřený na dobu určitou končí 

ke dni 31. prosinci 2020, a tudíž se doba užívání (přístřeší) prodlužuje opět na dobu určitou, 

a to od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.“ 

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 52-904/2018-2022. 

 

3.2.2 Prodloužení doby trvání jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Tyto materiály radní obdrželi v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena se souhrnnou Žádostí (soubor všech uživatelských vztahů 

uzavřených na dobu určitou do dne 31. prosince 2020 v Bytovém domě Sedlčany), kterou 

zaslala Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. a kterou by v případě schválení byly prodlouženy 

všechny uživatelské Smlouvy (Dodatky ke Smlouvám o nájmu). Na základě stávajících 

smluvních ujednání by doba užívání byla ukončena dne 31. prosince 2020.  

Je žádáno o schválení prodloužení jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se všemi současnými uživateli 

ubytovacích jednotek dle předloženého seznamu (vizte Příloha č. 1 k Žádosti).  

U všech výše uvedených uživatelů ubytovacích jednotek by se doba užívání (nájmu) 

prodloužila na dobu určitou 1 rok, a to od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 

 

Diskuse: 



 

 

▪ nad seznamem uživatelů; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

„Rada města Sedlčany v souladu s Žádostí Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., schvaluje 

prodloužení jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se všemi současnými uživateli ubytovacích 

jednotek dle předloženého seznamu (vizte Příloha č. 1 Žádosti a tohoto Usnesení).  

U všech výše uvedených uživatelů ubytovacích jednotek se doba užívání (nájmu) prodlužuje 

na dobu určitou 1 rok, a to od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.“ 

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 52-905/2018-2022. 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu jednání RM 52 zařazena.  

  

 

4. Různé 

 

4.1 Zajištění organizace výkonu samosprávy; stanovení termínu a programu 

13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 
RM projednala návrh termínu na svolání veřejného zasedání ZM a Programu jednání ZM, 

který sestavil pan starosta. 

Některé, podrobněji projednávané body návrhu Programu, jsou uvedeny jako samostatné ve 

struktuře Zápisu, a to bez zohlednění pořadu projednání. 

 

Návrh Programu na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se bude konat 

v pondělí 14. prosince 2020 od 17:00 hodin ve Společenském sále Kulturního domu Josefa 

Suka Sedlčany. 

 

1. Zahájení 

 

2. Doplňující zpráva z kontroly usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 

7. září 2020 a kontrola plnění usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 5. 

října 2020 (volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

 2.2 Návrh usnesení 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 6. října 2020 

– 14. prosince 2020) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

 

4. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2021 

Přílohy: 4.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné 

 4.2 Návrh kalkulace ceny pro vodné 

 4.3 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné 

 4.4 Návrh kalkulace ceny pro stočné 

4.5 Návrh kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou teplárenskou 

Sedlčany, s. r. o. / Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany 



 

 

 4.6 Sdělení k ceně vody odebrané z Přivaděče Javorník – Benešov 

 4.7 Návrh usnesení 

 

5. Malé domovní čistírny odpadních vod – podpora 1/2021/OŽP; program podpory 

Přílohy: 5.1 Závěrečná zpráva o vyhodnocení programu podpory DČOV za rok 2020 

 5.2 Přehled případů roku 2020 (tabulka údajů)  

 5.3 Program města Sedlčany na podporu kvality ŽP v rozpočtovém období 2021 

 5.4 Pravidla pro poskytování podpory 

 5.5 Výzva ŽP č. 1/2021 k předkládání Žádostí 

 5.6 Lokality bez napojení na centrální čistírnu odpadních vod 

 5.7 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod 

 5.8 Žádost o uvolnění finančních prostředků 

 5.9 Stavba vodního díla 

 5.10 Informační leták 

 5.11 Návrh usnesení 

 

6. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2021 – Nápady pro Sedlčany; Pravidla pro 

účast; harmonogram; hlasovaní 

Přílohy: 6.1 Informační zpráva o stavu realizace úspěšného projektu 

 6.2 Fotodokumentace z realizace projektu 

6.3 Důvodová zpráva k návrhu Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021 

 6.4 Pravidla participativního rozpočtu 2021 

 6.5 Participativní rozpočet – Hlasování projekty 

 6.6 Participativní rozpočet – Hlasování postup 

 6.7 Participativní rozpočet – Hlasovací lístek 

  6.8 Návrh souboru samostatných usnesení   

 

7. Přehled plnění rozpočtu města Sedlčany za rok 2020 (plnění příjmů; čerpání výdajů) ke dni 

31. října 2020 včetně přehledu provedených RO; kompetence k závěrečným rozpočtovým 

změnám  

Přílohy: 7.1 Výsledky hospodaření za období I  X / 2020, příjmy a výdaje včetně RO č. 1  

4 / 2020 

 7.2 Důvodová zpráva k závěrečným rozpočtovým změnám  

 7.3 Návrh usnesení 

 

8. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

Přílohy: 8.1 Návrh rozpočtu 2021 – příjmy, výdaje 

 8.2 Přílohy č. 1  9 

 8.3 Důvodová zpráva 

 8.4 Dopis zastupitelům 

 8.5 Návrh usnesení 

 

9. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2021 

Přílohy: 9.1 Důvodová zpráva 

 9.2 Odpisový plán – položkový; rok 2021 

 9.3 Návrh usnesení 

 

10. Rozpočtový výhled (2022 – 2023) 

Příloha: 10.1 Důvodová zpráva 



 

 

 10.2 Vlastní dokument; příjmy; výdaje 

 10.3 Návrh usnesení 

 

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

smlouvy  

Přílohy: 11.1 Důvodová zpráva 

 11.2 Žádost o dotaci subjektu z rozpočtu města 

 11.3 Návrh veřejnoprávní smlouvy (podpora vydání knižní publikace) 

 11.4 Návrh usnesení 

 

12. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

12.1 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2215/2 v k. ú. a obci 

Sedlčany (lokalita Na Skalách) 

 Příloha: 12.1.1 Důvodová zpráva  

   12.1.2 Grafické podklady 

   12.1.3 Návrh usnesení 

12.2 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 209 v k. ú. a obci 

Sedlčany; (lokalita při Nádražní ulici) 

  Příloha: 12.2.1 Důvodová zpráva  

   12.2.2 Grafické podklady 

   12.2.3 Návrh usnesení 

12.3 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 774/3 a parc. č. 219/2 

v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (osada Štileček) 

 Příloha: 12.3.1 Důvodová zpráva  

   12.3.2 Grafické podklady 

   12.3.3 Návrh usnesení 

12.4 Směna pozemků v k. ú, a obci Sedlčany; (lokalita na Novoměstském náměstí) 

 Příloha: 12.4.1 Důvodová zpráva  

   12.4.2 Grafické podklady 

   12.4.3 Návrh usnesení 

12.5 Směna pozemků v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (lokalita při Hradišťském 

rybníku) 

 Příloha: 12.5.1 Důvodová zpráva  

   12.5.2 Grafické podklady 

   12.5.3 Návrh usnesení 

12.6 Směna pozemků v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany (lokalita nad 

rybníkem Vrbsko) 

 Příloha: 12.6.1 Důvodová zpráva  

   12.6.2 Grafické podklady 

   12.6.3 Návrh usnesení 

12.7 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky; (Přivaděč pitné 

vody Benešov – Sedlčany) 

 Příloha: 12.7.1 Důvodová zpráva  

   12.7.2 Grafické podklady 

   12.7.3 Návrh usnesení 

12.8 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti cesty (osada Oříkov) 

 Příloha: 12.8.1 Důvodová zpráva  

   12.8.2 Grafické podklady 

   12.8.3 Návrh usnesení 

 



 

 

13. Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020 – 2022 

Příloha: 13.1 Důvodová zpráva  

 13.2 Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 

2020 – 2022 

           (vlastní dokument) 

 13.3 Návrh usnesení 

 

14. Manuál na zábor veřejného prostranství a prostranství zeleně (restaurační předzahrádky na 

náměstí T. G. Masaryka) 

Příloha: 14.1 Důvodová zpráva 

 14.2 Manuál (vlastní dokument) 

 14.3 Návrh usnesení 

 

15. Mimořádné odměny trvale uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 

Příloha: 15.1 Doporučení Rady města Sedlčany  

 15.2 Návrh usnesení  

 

16. Diskuse 

 16.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 16.2 Diskuse přítomných občanů 

 

17. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

18. Závěr 

 

Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu s Čl. 

VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva 

města Sedlčany po čtyřech hodinách jednání.)  

 

Přílohy:  

1. Zpráva z činnosti Krizového štábu města Sedlčany (druhá vlna pandemie) 

2. Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 2021 

3. Správní žaloba města Sedlčany na MMR ČR  

 

Diskuse: 

▪ nad programovými body. 

Soubor výroků samostatných usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 14. prosince 2020 v čase 

od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském 

sále KDJS Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-906/2018-2022. 

 



 

 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený 

Program jednání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 14. prosince 2020 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-907/2018-2022. 

 

4.2 Návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům městských subjektů za plnění 

úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období druhého pololetí roku 2020 
Pan místostarosta s panem starostou přednesli návrh na přiznání odměn, které by měly být 

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

výši (procentu) jako tomu bylo v předchozím roce.  

S ohledem k jejich mimořádným výkonům v době nouzového stavu se zohledněním, 

že průměrná mzda a mzda minimální, a to bez ohledu na výkon ekonomiky v ČR v prostředí 

ČR stále stoupá (zaměstnavatelé se snaží udržet kvalitní pracovníky), je navrhována pro ředitele 

příspěvkových organizací a jednatele obchodních společností obvyklá výše odměny.  

Podrobnosti jsou uvedeny ve spise (vede pan místostarosta). 

 

Diskuse: 

▪ nad systémem odměn; 

▪ posouzení parametrů činnosti s ohledem na vyhlášené nouzové stavy – utlumení (činnost 

nebyla jako v roce 2019); posoudit cíle ve vztahu k odměnám (Ing. Josef Soukup);  

▪ nové podmínky a nouzový stav klade jiné úkoly i cíle; práci ředitelům nikterak neusnadňuje; 

řešit bylo třeba jiné požadavky a problémy, se kterými se museli vedoucí pracovníci vyrovnat 

(mimo jiné i zajišťovali dlouhodoběji odkládané opravy a rekonstrukce). 

 

Usnesení: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedlčany jsou schváleny podle předloženého schématu, a to s ohledem na realizovaná 

opatření.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-908/2018-2022. 

 

4.3 Vyřazení a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku příspěvkové 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil žadatel. 

 



 

 

Žadatel (identifikace): 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany; IČO 48954004; jednající 

osoba – PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel školy. 

Identifikace písemnosti: Přijata dne 25. listopadu 2020; evidována č. j. příjemce 

MST/23411/2020. 

Předmět Žádosti: Vyřazení samostatného hmotného movitého majetku a DMIM. 

Majetek navrhovaný k vyřazení: 

▫ dataprojektor PANASONIC  PT-L720E – inv. č. INV 35, rok pořízení 2003; pořizovací cena 

129.000,00 Kč; zůstatková cena 0,00 Kč; 

▫ dataprojektor ACER A1200 – inv. č. DT 04/09, rok pořízení 2009, pořizovací cena 

17.731,00 Kč; zůstatková cena po opravách 0,00 Kč; 

▫ dataprojektor ACER X1373WH – inv. č. DT 02/15, rok pořízení 2014, pořizovací cena 

9.367,50 Kč; zůstatková cena po opravách 0,00 Kč; 

▫ dataprojektor OPTIMA DAWSZUST – inv. č. DT 11/18, rok pořízení 2018, pořizovací cena 

13.345,00 Kč; zůstatková cena po opravách 0,00 Kč. 

Příspěvková organizace navrhuje uvedený majetek vyřadit z evidence a provést ekologickou 

likvidaci. Cena náhradních dílů je vysoká, opravy neekonomické. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě předložené dokumentace zvažovala schválit vyřazení množiny 

(sestaveného souboru) přebytečného a neupotřebitelného majetku příspěvkové organizace, 

který je rozbitý, nefunkční a zastaralý, a to na základě provedené inventarizace majetku, 

závazků a pohledávek žadatele.   

Vyřazení majetku bude provedeno v souladu s návrhem žadatele.  

 

Diskuse: 

▪ nad druhem majetku (položkový výčet); 

▪ vyřazený neopravitelný majetek (movitý k výkonům práce výuky žáků) kontinuálně 

nahrazován. 

▪ vysoká cena náhradních dílů (dataprojektory).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s vyřazením 4 kusů dataprojektorů využívaných k výuce žáků 

2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany a jejich předáním k ekologické likvidaci odborně 

způsobilou osobou, vše na základě Žádosti uvedené příspěvkové organizace (písemnost 

označená č. j. příjemce MST/23411/2020).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-909/2018-2022. 

 

4.4 Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020 – 2022 

Vypracováním dokumentu předkládaného k vyslovení doporučení RM směrem ke schválení 

ZM, tj. Dlouhodobého strategického plánu prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020-

2022 se snaží město sjednotit aktivity a opatření v oblasti prevence kriminality, na kterých se 

budou podílet všechny odpovědné instituce, zřízené městem Sedlčany, případně instituce 

a subjekty participující na tomto problému, které se významně podílejí na tomto segmentu 

činnosti. Zároveň je tato strategie jednou z podmínek vlastního podání žádosti o dotace 

na projekty v uvedeném segmentu činnosti. 

Jednotlivé obce a města mohou v současnosti v České republice předkládat prostřednictvím 

místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci 



 

 

Programu prevence kriminality obce (města), a to za splnění následujících podmínek 

stanovených Ministerstvem vnitra ČR: 

„Obec zpracuje vlastní, nejméně 2letý, koncepční dokument v oblasti prevence kriminality 

schválený radou nebo zastupitelstvem obce (města), bezpečnostní analýzu min. za předchozí 

rok, určí osobu odpovědnou za řešení problematiky prevence kriminality (manažer prevence 

kriminality) a pracovní skupinu pro prevenci kriminality.“ 

Město Sedlčany již některé z těchto podmínek splňuje. Pozice manažera prevence je personálně 

obsazena, je zřízena pracovní skupina pro prevenci a zpracována Bezpečnostní analýza 

za období 2015-2019.  

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020 schválenou 

usnesením vlády České republiky a v souladu s Koncepcí prevence kriminality Středočeského 

kraje na léta 2018-2021 je zpracován Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města 

Sedlčany na léta 2020-2022. Samostatná struktura a obsah strategického plánu města Sedlčany 

vychází z Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality. Strategický plán 

je každoročně doplněn Programem prevence kriminality na jeden kalendářní rok. Program je 

vypracován ve shodě s dlouhodobou strategií a obsahuje detailně popsané plánové aktivity 

prevence, jejich finanční i personální zajištění a cílové skupiny. 

 

Navrhované řešení bude předloženo ke schválení Zastupitelstvem města Sedlčany jako 

„Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020-2022“. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Dlouhodobý 

strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020 – 2022, který byl navržen 

slečnou Ludmilou Farovou, preventistkou patologických jevů dětí a mládeže města Sedlčany 

spolu s Odborem sociálních věcí a Odborem krizového řízení.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-910/2018-2022. 

  

4.5 Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2021 
Vzhledem k tomu, že členové RM obdrželi tyto dokumenty: 

▫ Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné; 

▫ Návrh kalkulace ceny pro vodné; 

▫ Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné; 

▫ Návrh kalkulace ceny pro stočné; 

▫ Návrh kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. / 

Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany; 

▫ Sdělení k ceně vody odebrané z Přivaděče Javorník – Benešov, 

není zde jejich obsah v tomto Zápise „duplicitně“ uváděn. 

 

Komentář k problematice návrhu na stanovení ceny přednesl pan starosta. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ k zákonné podmínce uplatňovat nájemné a získané prostředky vracet do oprav 

vodohospodářského majetku; 

▪ nad navýšením ceny u konečného spotřebitele (o částku 4,82 Kč/m3);  



 

 

▪ kalkulovanou cenou na rok 2021 je provozovatel ve shodě s cenou, která odpovídá přesně 

nastaveným cenovým podmínkám ze strany poskytovatele dotace SFŽP ČR, který s podporou 

investice zapracoval mezi podmínky jejího poskytnutí – nastavil dotaci podle „svých“ 

parametrů; SFŽP ČR stanovuje na dobu provozu 10 let zásah do konečné ceny pro vodné bez 

DPH; odchýlit se lze na hranici 90 % částky směrem dolu; vliv inflace – limity pro překročení 

3,4 %; dále nastupují sankce, pokuta fondu apod.; jedná se o vážný argument, nemůžeme si 

dovolit jít na nižší ceny, než je cena daná kalkulací;  

▪ u stočného jdeme na variantu nižšího navýšení (vypracovány dvě varianty); 

▪ komentář a diskuse k celkové ceně vodného a stočného na rok 2021 se ubíral směrem 

ke konstatování, že je město Sedlčany s cenou vodného a stočného stále pod průměrem obcí 

Středočeského kraje i celé ČR; na mnoha místech v ČR překračuje cena vodného a stočného 

hranici 100,00 Kč; 

▪ pan Ing. Jiří Burian promluvil k předpokládanému vývoji ve vodárenství; budou se 

pravděpodobně měnit tzv. „pravidla hry“ s předpokladem zdražení pitné vody pro konečného 

odběratele, a to bez ohledu na odběrný zdroj a jeho místo i udržitelnost (vrt, kopaná studna, 

společný vodovod apod.); z finanční analýzy investice učiněné pro SFŽP ČR vyplývají dvě 

povinnosti příjemce dotace na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, a to v termínu do konce 

března každého kalendářního roku hlásit finanční relace vodného na SFŽP ČR, aby úředníci 

tohoto Fondu mohli cenu vody porovnat s uvedeným dokumentem, se zjištěním zda je v relaci 

nebo není a dále je třeba respektovat tzv. tabulku vývoje cen ve vazbě na investici; tento 

ukazatel by se měl dodržet a z tohoto důvodu by město Sedlčany mělo nastavit mírně vyšší 

cenu, oproti fin. analýze; smluvní sankce sjednané pro případy porušení podmínek pro přijetí 

dotace, bychom neměli připustit (v případě potřeby vizte dokumentaci k poskytnutí dotace; 

k nahlédnutí zajistí Ing. T. Langer; údaje jsou k dispozici; pravidla); předpokládalo se – podle 

celostátní vize stále zvyšovat vodné a stočné; podmínky ve SFŽP ČR se splnit musejí; 

▪ pan starosta sdělil, že na jednání ZM, de bude tato problematika zařazena do Programu 

k projednání a schválení, bude přizván zástupce provozovatele z 1. SčV, a. s., který kalkulaci 

pro cenu vodného a stočného bude obhajovat, neboť údaje zpracoval; každoročnímu 

navyšování ceny se již nelze vyhnout; konec roku 2025 by měl ukončit „cenový diktát“, pak 

bude udržitelnost projektu vyhodnocena a uzavřena; kalkulace je nastavena s respektem 

k udržitelnosti vodovodu a nákupu vody od VHS (Benešov). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh ceny vodného 

a stočného pro rok 2021, a to dle kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 

1. SčV, a. s. takto: 

 konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 48,17 Kč/m3 včetně 

DPH; 

 konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 36,28 Kč/m3 

včetně DPH;  

souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2021 je ve výši 84,45 Kč/m3 včetně DPH.“ 

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 52-911/2018-2022. 

 

4.6 Informace o kapacitních možnostech Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM informoval o zjištěných kapacitních 

údajích Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany.  



 

 

Zajištěny byly zejména pro potřeby politické reprezentace města Sedlčany v rozhodování 

o případných žádostech obcí i dalších subjektů (podniků) o připojení se ke zdroji pitné vody, 

kterou tato soustava skýtá. 

Aktualizace nepřináší nic zásadního; RM by již neměla schvalovat další žádosti o připojení, 

kromě těch, které jsou uvedeny v původní PD tohoto vodovodu.  

Cesta zkapacitnění by vedla přes navýšení tlaku soustavy, což v konečném důsledku znamená 

ve stejném čase dopravit větší objem vody. Tato záležitost by vyžadovala další posouzení, které 

je drahé a náročné a navíc město Sedlčany jej nepotřebuje. Tuto studii nelze financovat 

ze zdrojů města, jestliže by měl některý z dalších potenciálních žadatelů o připojení zájem, 

může si ji objednat na své náklady, a to za dalších podmínek a vstupních údajů předaných 

městem (vlastníkem).   

Cena avizovaná potenciálním zpracovatelem se pohybuje v řádech statisíců korun. 

Stávající rezerva činí 320 tis. m3 za rok.  

V současné době odebíráme cca 240 tis. m3 za rok, k tomu z vlastních studen města Sedlčany 

(Solopysky) odebíráme 60 tis. m3 za rok. Kapacitu je třeba držet pro město Sedlčany, a to 

ve prospěch rozvoje. Studie potvrdila, že jsme na maximu možného (dále nepřipojovat). 

 

Diskuse:  

▪ nad poskytnutými informacemi. 

 

Závěr: 

RM vzala poskytnuté informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Manuál na zábor veřejného prostranství a prostranství zeleně (restaurační 

předzahrádky na náměstí T. G. Masaryka) 
Usnesením zn. RM 46-839/2019-2022 bylo Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, 

uloženo zpracovat návrh dokumentu, tzv. Manuálu pro zábor veřejného prostranství (zeleně), 

a to k podnikatelským účelům na vytvoření předzahrádky k provozovnám pohostinství 

na náměstí T. G. Masaryka (řešena pouze jedna strana náměstí).  

Ve lhůtě stanovené usnesením byl předložen návrh v obecné podobě zahrnující lokalitu 

katastrálního území Sedlčany. Tento návrh byl dále upraven a zpřesněn pro území západní 

hrany náměstí T. G. Masaryka. V pracovní podobě byl návrh připomínkován a upraven 

zastupitelem města Sedlčany, panem JUDr. Filipem Růzhou. Takto upravený by byl předložen 

k diskusi Zastupitelstvu města Sedlčany. Materiál se skládá z textové a výkresové části, která 

doplňuje text příklady a možnostmi řešení.  

Předložený materiál obsahuje regulaci řešení prostor pro podnikání na veřejných prostranstvích 

západní hrany náměstí T. G. Masaryka přidružený k pevným provozovnám v této uliční řadě. 

Manuál připouští provedení záborů chodníku i záhonů před budovami a stanovuje podmínky 

pro zajištění jednotnosti vzhledu v případě realizace před více provozovnami. Součástí manuálu 

je poučení stavebníka vůči zákonným a normativním požadavkům a doporučené možnosti 

řešení předzahrádek. Mezi přílohy dokumentu je navrženo vypracovat vzor smlouvy o nájmu 

veřejného prostranství.   

 

Komentář: 

▪ o komunikaci Ing. T. Langra a JUDr. F. Růzhy (předkladatel původního návrhu); 

▪ možné zjednodušení textu (oproštění od záležitostí uvedených v normách, pouze 

připomenout); 

▪ čistopis by měl být k dispozici do ZM materiálů; 



 

 

▪ záležitosti dopadu OZV o místní poplatcích; otázka prominutí poplatku za užívání 

předzahrádek; OZV graficky specifikovat; poplatková místa; problematika právního názoru 

MV ČR; 

▪ v nastaveném systému bude uzavřena funkční smlouva o užívání veřejného prostranství; 

(pojmenování dohoda; podle obsahu dle definování v OZ; lze nadefinovat, že uživatelé budou 

platit jen částku stanovenou vyhláškou, nikoli nájem v místě a čase obvyklý; právní rozdělení 

užívání podle charakteru mobiliáře a vytvořeného zázemí předzahrádky (rozdělit 

na předzahrádky – kde jsou pouze židličky se stolky bez podesty, dále lze u celoročního záboru 

uzavřít Smlouvu o pronájmu pozemku – symbolický nájem 1,0 Kč/rok s odůvodněním; platby 

za zábor v sazbách OZV; Smlouva o nájmu by byla schvalována v RM. 

Závěr: 

RM doporučuje výše uvedené principy užívání předmětného veřejného prostranství za účelem 

zřízení předzahrádek na náměstí T. G. Masaryka.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny voleným zástupcům města za splnění 

mimořádných nebo zvláště významných úkolů  

Rada města Sedlčany na svém zasedání dne 25. listopadu 2020 projednala návrh na přiznání 

mimořádných odměn uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany. 

 

Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění 

mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.  

Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu 

tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.  

Schválení těchto odměn je fakultativní, záleží výhradně na vůli zastupitelstva obce, 

zda mimořádnou odměnu v konkrétním případě přizná a v jaké výši. Mimořádná odměna 

představuje ze zásady nenárokovou formu odměňování členů zastupitelstva obce, a to 

v kterékoliv funkci – pro starostu obce stejně jako člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí 

a může mu být vyplacena až po přijetí příslušného usnesení zastupitelstva obce. 

Rada města Sedlčany na základě vyhodnocení celoroční činnosti pana Ing. Miroslava Hölzela, 

starosty města a pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarosty města, na svém jednání dne 

25. listopadu 2020, s přihlédnutím ke dvěma vyhlášeným nouzovým stavům na území ČR 

s dopadem a vysoké nároky na řízení města, rozhodla, a to v rámci projednávání návrhu 

programu veřejného zasedání ZM, které se uskuteční dne 14. prosince 2020, do tohoto 

programu zařadit samostatný programový bod s pořadovým číslem 15 pod názvem 

„Mimořádné odměny trvale uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020“. 

Přílohou k tomuto bodu jednání bude text tzv. „Doporučení Rady města Sedlčany“ a návrh 

samostatných výroků dvou usnesení (vizte již výše návrh Programu ZM 13).  

Pro usnesení o poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce dále platí všechna 

obecná pravidla pro přijetí platného usnesení zastupitelstva obce, tedy, že usnesení musí být 

schváleno nadpolovičním počtem všech členů zastupitelstva obce, a to na veřejném zasedání 

zastupitelstva obce.  

 

Zdůvodnění mimořádnosti a významnosti splněných úkolů pro přiznání odměn: 

Mimořádné odměny pro oba uvolněné členy Zastupitelstva města Sedlčany jsou navrhovány 

z důvodu, že se v případech odměňovaných jedná výhradně o projev schopností a osobních 

kompetencí, resp. o výkony odborné činnosti, vykonané členem zastupitelstva vzhledem k jeho 

talentu, vzdělání, odbornosti, dlouhodobé nenahraditelné praxe podpořené systémovým 



 

 

průběžným vzděláváním v oborech a odbornostech, které by musela pro město Sedlčany 

vykonat jiná externí osoba za úplatu a rozsahem takovýchto dovedností nedisponuje jiná osoba, 

zařazena do Městského úřadu Sedlčany, činící výkon v pracovně právním vztahu, která by tyto 

potřebné výkony měla jako součást pracovní náplně; zákon městu zaměstnat takovéto osoby 

neukládá a ZM nikdy předtím, a to v rámci samostatné působnosti, zajistit smluvně činnosti 

níže uvedené nespecifikovalo. 

 

Pro důvodnost mimořádné odměny přiznávané ve prospěch pana Ing. Miroslava Hölzela, 

starosty města, svědčí zejména: 

▪ podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany, nad rámec běžné činnosti a povinností vyplývajících z plnění funkce starosty; 

▪ řízení a řešení činnosti pracovních kolektivů a skupin, organizace práce a činnosti orgánů 

města Sedlčany při vyhlášených nouzových stavech v jejich mimopracovní době koordinace 

činnosti dobrovolníků, podpůrné programy na podporu a posílení imunity ohrožených skupin, 

organizace činnosti na zmírnění dopadu nařízení vlády; udržitelnost sociální komunikace a 

úrovně společenství občanů, zejména v osadách. 

 

Pro důvodnost mimořádné odměny přiznávané ve prospěch pana Mgr. Zdeňka Šimečka, 

místostarosty, svědčí zejména: 

▪ významný podíl na podpoře, koordinaci a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační 

činnosti města Sedlčany, nad rámec běžné činnosti a povinností vyplývajících z plnění funkce 

místostarosty; 

▪ aktivity na kontrolních dnech a prohlídkách staveniště na investiční akci „LAS Taverny – 

umělé dráhy, povrchy, sektory“;  

▪ odborný podíl na rozvojových projektech a záměrech města Sedlčany v oblasti sportu 

a volnočasových aktivit, prevence negativních jevů (kriminality); vybavenost vhodnými prvky; 

▪ podíl na organizaci práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlášených nouzových 

stavech (elektronizace a další). 

 

Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit poskytnutí mimořádné 

odměny ve výši jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 

zákona o obcích a prováděcího předpisu uvolněným členům zastupitelstva náleží, a to pro oba 

hodnocené funkcionáře (vizte přijaté usnesení). 

 

Komentář a diskuse: 

▪ nad výší odměny;  

▪ další aspekty problematiky argumentů (politický vhled x skutečné činnosti). 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to postupem podle 

ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

poskytnutí mimořádné odměny ve výši jedné měsíční odměny, která za výkon funkce 

na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to 

panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch obce 

vykonané nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce starosty, tj.: 

▪ podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany, nad rámec běžné činnosti a povinností vyplývajících z plnění funkce starosty; 

▪ řízení a řešení činnosti pracovních kolektivů a skupin, organizace práce a činnosti orgánů 

města Sedlčany při vyhlášených nouzových stavech v jejich mimopracovní době koordinace 

činnosti dobrovolníků, podpůrné programy na podporu a posílení imunity ohrožených skupin, 



 

 

organizace činnosti na zmírnění dopadu nařízení vlády; udržitelnost sociální komunikace 

a úrovně společenství občanů, zejména v osadách 

a panu Mgr. Zdeňkovi Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch 

obce vykonané nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce místostarosty, tj.: 

▪ významný podíl na podpoře, koordinaci a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační 

činnosti města Sedlčany, nad rámec běžné činnosti a povinností vyplývajících z plnění funkce 

místostarosty; 

▪ aktivity na kontrolních dnech a prohlídkách staveniště na investiční akci „LAS Taverny – 

umělé dráhy, povrchy, sektory“;  

▪ odborný podíl na rozvojových projektech a záměrech města Sedlčany v oblasti sportu 

a volnočasových aktivit, prevence negativních jevů (kriminality); vybavenost vhodnými prvky; 

▪ podíl na organizaci práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlášených nouzových 

stavech (elektronizace a další).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 52-912/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

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

usnesením nebo samostatným úkolem, který bývá zadán podle výkonu svěřených kompetencí. 

 

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

▫ pan Ing. František Hodys promluvil o informacích o demografickém vývoji, které byly 

s aktualizací dostupných dat zaslány formou prezentace vlastních aktivit Městského úřadu 

Sedlčany, Odboru vnitřních věcí a dále o souvztažnostech prostředí a podmínek pro zdárný 

rozvoj osobností, profesí, rodinného a společenského života i dalších zde ve městě Sedlčany; 

ORP vykazuje konstantní hodnoty; 

 

▫ pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, promluvil o připravenosti techniky 

na podporu zajištění bezproblémového jednání ZM a zajištění aktivní účasti nadpoloviční 

většiny zastupitelů v souladu se zákonem o obcích; 

 

▫ pan Ing. Martin Havel, vyslovil názor k realizaci hlavního bodu Programu plánovaného 

jednání RM na dne 9. prosince 2020 („Vyhodnocení a vyhlášení úspěšných reprezentantů města 

Sedlčany v roce 2020“). Vyhodnocení reprezentantů by mohlo být provedeno individuálně, a to 

vhodným způsobem podle možností (mimo to též článek v periodiku Radnice), které budou 

definovány omezeními společenského projevu života občanů a komunit, druhů sportu a dále 

podle akcí sportovních oddílů na počátku roku 2021. Patrně bude muset být preferován 

individuální postup pro ocenění úspěšných reprezentantů města Sedlčany, případně po klubech, 

ke kterým zavítá volený představitel města.     

 

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 již neměl žádné další samostatné příspěvky 

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

Pan místostarosta, a to z pozice předsedajícího padesátému druhému zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 52/2018-2022), 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 (dne 9. prosince 2020, středa).    

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. 53/2018-2022) s upraveným Programem, jak uvedeno výše, svoláno na den 9. prosince 2020, 

středa v čase 16:00 hod.; místo konání jednání RM: administrativní budova I, Sedlčany, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy; na Programu 

problematika „Různé“. Případná změna termínu a Programu RM bude včas avizována. 

  

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

ukončil v čase 19:06 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Návrh rozpočtu města Sedlčany ve skladbě Příjmy, Výdaje na rok 2021 (doporučený 

schválit ZM; počet listů neuveden; k dispozici na jednání byly i dílčí přílohy k vybraným 

subkapitolám) 

3. Rozpočtový výhled města Sedlčany na roky 2022 a 2023 (1 list) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

DP – daňové příjmy  

MK – místní komunikace 

NN – nízké napětí 

OZ – občanský zákoník 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 30. listopadu 2020 

 

 


