
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 56/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 10. února 2021 

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 pět členů 

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

  

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian, MUDr. Karel Marek.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Jiří Burian.  

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, Ing. Martin Havel.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického.  

 

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:05 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:33 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

2018 – 2022 a zároveň třetí v roce 2021 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, a to v čase 16:05 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 průběhu zahájení jednání RM bylo přítomno pět členů Rady města 



 

 

Sedlčany. Z neúčasti na zahájení jednání RM a z jeho formálního ukončení se omluvil pan 

Ing. Jiří Burian. Z neúčasti na zahájení jednání se rovněž omluvil pan MUDr. Karel Marek, 

který byl přítomen na všechny body jednání, které byly ukončeny přijetím usnesení 

(specifického rozhodnutí RM).  

Pan MUDr. Karel Marek se na jednání RM dostavil v čase 16:10 hod. 

Rada města Sedlčany od příchodu pana MUDr. Karla Marka jednala v počtu šesti členů. 

Pan Ing. Jiří Burian se na jednání RM dostavil v čase 16:22 hod. 

Po příchodu pana Ing. Jiřího Buriana RM jednala v plném počtu svých členů (celkový počet 

členů RM je sedm), a to až do jeho odchodu v čase 18:21 hod. 

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.  

Členům RM byly k projednávanému Programu předem zaslány podklady (např. materiály 

k návrhu Rozpočtového opatření č. 1 / 2021, všechny Zprávy o činnosti Komisí a zvláštních 

orgánů města v roce 2020, podklady k rozhodování k majetkoprávním bodům návrhu Programu 

RM).   

 

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 („Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany“ a „Zprávy o činnosti komisí RM v roce 2020“) 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 pan starosta a pan místostarosta blok problematiky 

pod souhrnným názvem „Různé“, kde bylo připraveno k projednání několik dalších 

samostatných bodů Programu jednání RM, zejména pak návrh Rozpočtového opatření 

č. 1/2021. 

 

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

a odpovědností, a to s ohledem na věcné požadavky občanů (žadatelů), vlastní aktivity Rady 

města Sedlčany ve výkonu funkce tohoto orgánu města, 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. 56/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  



 

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. ledna 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

2.2 Zpráva o činnosti komisí RM v roce 2020 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 908/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití neplodná půda v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.2 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, na základě 

Žádosti 

3.1.3 Návrh realizace pozemku ve vlastnictví města Sedlčany přímým prodejem 

žadatelům; lokalita Sedlčany, ulice Olbrachtova 

3.1.4 Žádost o prodej pozemku v lokalitě Sedlčany, Pod Cihelným vrchem   

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Realizace nájemních bytů do vlastnictví smluvních uživatelů (třetí 

projednávání) 

 

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

Tato problematika nebyla do Programu jednání RM zařazena. 

 

4. Různé 

4.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2021 

4.2 Návrh Smlouvy o poskytování služeb; zajištění nakládání s textilním odpadem 

4.3 Informace o připravované Změně č. 2 ÚP města Sedlčany; návrh na zvolení 

určeného zastupitele 

4.4 Podání Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ Oranžové hřiště 

4.5 Dopad legislativních změn do prostředí kalkulace ceny stočného na rok 2021 

4.6 Schválení přijetí daru příspěvkovou organizací (Základní umělecká škola Sedlčany) 

4.7 Nabídka spolupráce při stanovení zvláštní povodně pro vodní dílo ve vlastnictví 

města Sedlčany 

4.8 Investiční záměr provozovatele Nemocnice Sedlčany 

4.9 Informace o zřízení očkovacího místa Sedlčany 

4.10 Záměr narovnání majetkoprávních vztahů s ohledem na využívání majetku města 

Sedlčany; Vodojem Kosova Hora  

4.11 Návrh na rozšíření působnosti Městské policie Sedlčany; informace o jednání 

s obcí Kosova Hora 

4.12 Informace o nástroji na zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

4.13 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání třetí množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2021 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

Bez příspěvků. 

 

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 



 

 

 

Poznámka zapisovatele: 

V Zápisu je zachována chronologie obvykle užívané formy, a to zejména s ohledem na orientaci 

a dohledávání informací, ačkoli některé z programových bodů byly projednávány v jiném čase, 

oproti tomu, jaké pořadí jim v tomto Zápise bylo přiřazeno.   

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. ledna 2021   

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

 

RM 55-952/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 
RM 55-953/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. Další úkoly vyplývající z legislativních 

povinností účetní jednotky plněny. 

 

RM 55-954/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 55-955/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 55-956/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 55-957/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 55-958/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 55-959/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 55-960/2018-2022 

Úkoly s usnesením spojené ze strany města Sedlčany splněny. 

 

RM 55-961/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

RM 55-962/2018-2022 

Úkoly s usnesením spojené splněny. 

 

RM 55-963/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

Diskuse:  



 

 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 27. ledna 2021 (RM č. 55/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 56-964/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM  

 

2.1 Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany  

Pan starosta přednesl návrh Programu veřejného zasedání ZM. 

Vybrané programové body byly postupně projednány. Některé zde na tomto místě Zápisu 

uvedeny nejsou, neboť byly do dnešního Programu RM zařazeny jako samostatné body. 

Z tohoto důvodu jsou v Zápise uvedeny ve formalizované struktuře, nikoli zde u tohoto bodu 

jednání (vizte níže). 

 

Program zasedání:  

1. Zahájení 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 14. prosince 

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 15. prosince 

2020 – 8. března 2021) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2020 – komentář 

 4.2 Výsledky hospodaření 2020, příjmy a výdaje včetně všech RO 

 4.3 Přílohy označené č. 1 − č. 11 (kapitálové příjmy; invest. akce apod.) 

 4.4 Návrh usnesení 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2021 (návrh) 

Přílohy: 5.1 Schválený rozpočet na rok 2021; Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 5.2 Důvodová zpráva  

 5.3 Návrh usnesení 

6. Informace o připravované Změně č. 2 ÚP města Sedlčany; zvolení určeného zastupitele 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva  

 6.2 Návrh usnesení 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

7.1 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany  

 Příloha: 7.1.1 Důvodová zpráva  

   7.1.2 Grafické podklady 

   7.1.3 Návrh usnesení 



 

 

7.2 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelkou v k. ú. a obci Sedlčany 

(pozemek města v ulici Nádražní za pozemek v ulici Potoční v podílovém 

spoluvlastnictví žadatelky) 

  Příloha: 7.2.1 Důvodová zpráva  

   7.2.2 Grafické podklady 

   7.2.3 Návrh usnesení 

7.3 Výkup pozemků z vlastnictví FO do vlastnictví města Sedlčany (bývalá 

Skládka TKO Kosova Hora) 

 Příloha: 7.3.1 Důvodová zpráva  

   7.3.2 Grafické podklady 

   7.3.3 Návrh usnesení 

7.4 Prodej bytů současným nájemníkům, které město Sedlčany dosud vlastní 

v bytových domech ve vlastnictví SVJ 

 Příloha: 7.4.1 Důvodová zpráva  

   7.4.2 Vyjádření právního zástupce města Sedlčany 

   7.4.3 Návrh usnesení 

Poznámka: Tento bod (7.4) byl z návrhu Programu vyloučen. 

Dále je zvažováno případné zařazení problematiky uspořádání majetkoprávních vztahů 

k pozemku v k. ú. Benešov u Prahy (Vodojem Benešov), včetně návrhu Smlouvy o zřízení VB 

inženýrských sítí. 

8. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 

Přílohy: 8.1 Zpráva předsedy FV ZM 

 8.2 Návrh usnesení 

9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 

Přílohy:  9.1 Zpráva předsedy KV ZM 

 9.2 Návrh usnesení 

10. Diskuse 

 10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 10.2 Diskuse přítomných občanů 

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

12. 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.)  

                   

Komentář a diskuse: 

▪ nad vybranými návrhu Programu; 

▪ nad standardizovaným odůvodněním zařazených bodů, potřebou a smyslem projednání; 

▪ nad případnou úpravou návrhu Programu (úkol pro FV ZM zabývat se problematikou vydání 

OZV, jejímž předmětem je využití možnosti zvýšení místních daní – daň z nemovitostí). 

 

Pan starosta upozornil na skutečnost, že v případě zřízení očkovacího místa v prostoru 

Společenského sálu v objektu KDJS, bude veřejné zasedání uskutečněno v Divadelním sále. 

 



 

 

Pan Ing. Josef Soukup k návrhu Programu ZM poznamenal, že by bylo vhodné na tomto 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pověřit Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

(FV ZM) zpracovat SWOT analýzu příjmové části rozpočtu, případně se zabývat dalším 

souvisejícím.   

Je vhodné, aby se FV ZM rovněž zabýval místním koeficientem daně z nemovitostí, neboť 

stanovisko FV ZM by pro rozhodování ke stanovení o jeho výši (o jeho změně) mohlo být 

rozhodující. V návaznosti na další předpokládaný termín veřejného zasedání ZM by žádaná 

analýza FV ZM mohla být předložena a diskutována. Tím by byl vytvořen předpoklad 

pro rozhodnutí o vydání příslušné změny OZV, v termínu následného zasedání ZM, které by 

proběhlo nejpozději dne 6. září 2021. Zastupitelstvem města Sedlčany by byl splněn zákonem 

požadovaný limit (30. září 2021) pro vydání OZV. Pan Ing. Josef Soukup poukázal na novelu 

zákona (daňový balíček), která umožňuje nově stanovit koeficient nikoli výběrem definované 

částky, ale v částkách pohybujících se v určitém intervalu hodnot (více možností). Lze 

předpokládat, že příjmová část rozpočtu bude na nižších příjmech z daní, což ukázal i rok 2020. 

Výsledky oproti původnímu předpokladu byly o cca 13 mil. Kč nižší. Dalším nepříznivým 

faktorem, který vstoupí do procesu snižování příjmů je nižší počet obyvatel města, což má vliv 

na rozpočtové určení daní… I z tohoto hlediska jmenovaný považuje pověřit FV ZM, aby se 

uvedenou problematikou příjmů do rozpočtu města zabýval, za důležité. Názor tohoto 

kolektivního orgánu by pan Ing. Josef Soukup považoval za podstatný pro další rozhodování 

v uvedené věci. 

 

Pan starosta sdělil, že ZM by muselo o uvedeném návrhu hlasovat a úkol FV ZM uložit. Pokud 

někdo s tímto návrhem vystoupí, pak se o tomto návrhu bude hlasovat.  

 

Pan Ing. František Hodys, předseda FV ZM sdělil, že o této problematice FV ZM již dříve 

jednal s tím výsledkem, že souhlas se zvýšením místního koeficientu k dani z nemovitostí 

vyslovilo pět členů a dva členové FV ZM se nevyjádřili. Dříve vysloveným předpokladem 

pro přípravu změny OZV v tomto smyslu bylo, pokud možno, docílit jednotný názor všech 

zastupitelů, k čemuž nedošlo. Z tohoto důvodu se s myšlenkou na změnu místního koeficientu 

k dani z nemovitostí dále nepracovalo. Pan Ing. František Hodys sdělil, že z jeho strany nevidí 

problém, aby se FV ZM k této problematice opakovaně (aktuálně) vyjádřil. Případně FV ZM 

může projevit v tomto ohledu vlastní iniciativu. 

Pan starosta sdělil, že je v tomto směru u tak důležitého rozhodnutí potřebné zajistit alespoň 

výrazně většinový názor zastupitelů, což v dnešní tzv. „době covidové“ nebude jednoduché 

a navíc může dojít k účelovému zneužívání dobře postavených argumentů.  

 

Pan Ing. Josef Soukup konstatoval, že příjmy nedokáže nikdo přesně odhadnout; jediný zdroj 

prostředků, který lze přímo zastupitelstvem ovlivnit je zajištění vyšších příjmů z této daně. 

Požadavky na opravu všech povrchů komunikací a dalších zřizovaných ani po případném 

navýšení nebudou dostatečné.  

Dále demonstroval (ne)vůli a (ne)ochotu k systémovým i jiným podstatným změnám 

na příkladu navržení a provedení tzv. „důchodové reformy“, kde se vždy najde nějaká politická 

překážka proti realizaci. Výsledkem toho je, že se problémy neřeší, odkládají. 

Pan Ing. Josef Soukup v kontextu pokračující diskuse ohledně zjevného úbytku počtu obyvatel 

ve městě Sedlčany uvedl některé údaje z vlastní analýzy počtu obyvatel provedené podle 

volebních okrsků. Poznamenal, že největší úbytek obyvatel je na městských sídlištích 

a v Domově Sedlčany. 

 



 

 

Dále v diskusi ohledně počtu obyvatel vystoupil pan Ing. Jiří Burian, který k uvedenému mimo 

jiné poznamenal, že ve městě Sedlčany byty (domy) neubývají, ba naopak se stavějí. Těžiště 

problému spatřuje v evidenci obyvatel. 

Pan starosta poznamenal, že jsou často byty obsazeny, ovšem uživatelé nejsou zde přihlášeni 

k trvalému pobytu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 8. března 2021 v čase 

od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu 

Kulturního domu Josefa Suka 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 56-965/2018-2022. 
 

Usnesení: 

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

program jednání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 8. března 2021 v čase od 17:00 hod. v objektu 

Kulturního domu Josefa Suka 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 56-966/2018-2022. 

 

Příloha k Zápisu č. 2: Program na 14. veřejné zasedání ZM (2 listy). 

 

2.2 Zprávy o činnosti komisí Rady města Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany 

za uplynulý rok 2020 

Vzhledem k tomu, že členové RM Zprávy o činnosti komisí Rady města Sedlčany a zvláštních 

orgánů města Sedlčany za uplynulý rok 2020 obdrželi před vlastním jednáním RM a měli tak 

možnost je podrobně prostudovat, vznést doplňující dotazy směrem k původcům listin apod. 

nebyly tyto zprávy předneseny a podrobně komentovány. 

Pan starosta pouze odůvodnil některé zvláštnosti roku 2020 (nouzové stavy), které do určité 

míry měly dopad do činnosti těchto orgánů města Sedlčany. 

Všechny Zprávy jsou uloženy na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. Po domluvě je možné 

do těchto dokumentů nahlédnout (rozumí se i veřejnost). 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

    

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady města Sedlčany 

a zvláštních orgánů města Sedlčany za uplynulý rok 2020, které byly vypracovány a předány 

k projednání předsedy jednotlivých komisí.“  

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 56-967/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  



 

 

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

Dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné přípravy k jednání 

a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním RM dne 8. února 

2021, a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 

 

3.1.1 Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 908/1, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda v k. ú. a obci Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 908/1, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda v k. ú. a obci Sedlčany, který je 

ve vlastnictví města Sedlčany. Důvodem žádosti je skutečnost, že původní stavební parcela 

č. 909/42 o výměře 779 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Potůčku) pořízená původními 

vlastníky (rodiče žadatelky) v roce 1991, nemá v současné době výměru požadovanou 

pro stavbu rodinného domu (podmínka ÚP města Sedlčany), tj. min. 800 m2. Rada města 

Sedlčany předmětný pozemek vyhodnotila pro potřeby města jako nepotřebný. Z tohoto 

důvodu je možné o jeho prodeji dále jednat a činit další nezbytné kroky. S ohledem na  záměr 

prodeje RM zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany Odboru majetku, aby zajistil 

vyhotovení geometrického plánu, kterým bude oddělena požadovaná část pozemku parc. 

č. 908/1. Záměr prodeje pozemku je nutno řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, aby tato případně doporučila prodej 

pozemku Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; 

▪ nad nepotřebností pozemku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zajistil 

vyhotovení geometrického plánu, kterým bude oddělena požadovaná část nepotřebného 

pozemku parc. č. 908/1 v k. ú. a obci Sedlčany. Záměr prodeje pozemku je nutno řádně zveřejnit 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, 

za účelem vydání doporučení ke schválení prodeje předmětné části původního pozemku 

Zastupitelstvem města Sedlčany.“ 

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

RM; nepřítomen hlasování jeden člen RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 56-968/2018-2022. 

 

3.1.2 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, na základě Žádosti 

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 odprodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, tj. 

pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda o výměře 497 m2 a části pozemku parc. 

č. 948/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře cca  

31 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Potůčku).  

Rada města Sedlčany zvažovala vyslovení nepotřebnosti zájmových pozemků (uložení sítí; 

věcné břemeno bez požadavku na vyvolanou investici přemístění) pro plnění funkce obce 

(ochrana veřejného zájmu, hospodárnost, přístup k inženýrským sítím) a další postup 

v administraci řízení o převodu vlastnictví. Nebyl shledán důvod překážky v prodeji výše 

uvedeného pozemku parc. č. 946/29 a žádané části parc. č. 948/1, a to žadatelům (do SJM) 

zejména z důvodu plánovaného zateplení budovy (rodinného domu), který je ve vlastnictví 

žadatelů a rovněž s ohledem na skutečnost, že se o uvedené pozemky dlouhodobě starají 

na základě uzavřeného smluvního vztahu (tj. „Smlouva o nájmu pozemku“ uzavřena s městem 

Sedlčany, jako vlastníkem pozemků). 

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

Odboru majetku, aby za účelem prodeje pozemků byl vyhotoven potřebný geometrický plán. 

Záměr prodeje pozemku je nutno řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

a následně předložit Radě města Sedlčany, aby tato doporučila prodej pozemku Zastupitelstvu 

města Sedlčany ke schválení. 

 

Diskuse: 

▪ nad zatížením pozemku; 

▪ nad potřebností pozemku; 

▪ nad širším vztahem k lokalitě, odůvodnění přímého prodeje. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby za účelem 

naplnění záměru prodeje pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, o výměře 

497 m2 a části pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře cca 31 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, byl vyhotoven potřebný 

geometrický plán. Záměr prodeje pozemku je nutno řádně zveřejnit na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, a to za účelem vydání doporučení 

k prodeji pozemků ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni všichni 

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 56-969/2018-2022. 

 

3.1.3 Návrh realizace pozemku ve vlastnictví města Sedlčany přímým prodejem 

žadatelům; lokalita Sedlčany, ulice Olbrachtova 

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 odprodej části pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany, tj. zájmové části pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda o výměře cca 

100 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, který bezprostředně sousedí s pozemky parc. č. 720/1, resp. 

parc. č. 2940/135, které mají v podílovém spoluvlastnictví žadatelé. 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat předběžné doporučení ke schválení prodeje (uvolnění 

dalších administrativních kroků), tj. učinění výkonů za účelem toho, aby výše uvedená část 

pozemku parc. č. 2940/8 v k. ú. Sedlčany byla realizována přímým prodejem do podílového 



 

 

spoluvlastnictví (spoluvlastnický podíl id. 1/3 a spoluvlastnický podíl id. 2/3), a to z důvodu 

plánovaného zřízení příjezdové cesty k rodinnému domu (bezbariérový přístup). 

S výše uvedenou Žádostí souvisí další Žádost podaná ze strany Společenství vlastníků bytových 

jednotek Západní č. p. 1175, Sedlčany, ve věci zastoupeného jeho předsedkyní, které žádá 

město Sedlčany rovněž o odprodej (případně pronájem) části pozemku parc. č. 2940/8, která se 

nachází mezi částí pozemku požadovaného prvními žadateli  a bytovým domem Sedlčany č. p. 

1175 v ulici Západní o výměře cca 260 m2.  

Rada města Sedlčany v rámci procesu administrace předběžně doporučila, aby žádosti 

Společenství vlastníků bytových jednotek Západní č. p. 1175, Sedlčany, bylo rovněž vyhověno. 

V této souvislosti RM zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby za účelem prodeje pozemků byl vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým budou 

odděleny požadované části pozemků. Záměr prodeje pozemků je nutno řádně zveřejnit 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, aby tato 

doporučila prodej pozemků Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení.  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; zobrazení návrhu na mapových podkladech (situační nákres); 

▪ dřívější doporučení Komise stavební; 

▪ stávající řešení; potřebnost. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany za účelem naplnění záměru realizace nepotřebného pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci 

Sedlčany, ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby pro potřeby konečného 

majetkového vypořádání byl vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým bude pozemek 

rozdělen na dvě části podle vyřizovaných žádostí. Následně bude záměr prodeje nově vzniklých 

pozemků řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a předložen Radě města 

Sedlčany za účelem vydání doporučení k přímému prodeji pozemků ke konečnému rozhodnutí 

Zastupitelstva 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 56-970/2018-2022. 

 

3.1.4 Žádost o prodej pozemku v lokalitě Sedlčany, Pod Cihelným vrchem 

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 nejprve projednala podanou Žádost, jejímž předmětem je odprodej 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, tj. parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní porost, 

o výměře 103 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Pod Cihelným vrchem). 

 

Rada města Sedlčany s ohledem na vlastnické vztahy sousedních pozemků a rovněž z důvodu 

zajištění přístupu na místní komunikaci parc. č. 792/4 ve vlastnictví města Sedlčany, předběžně 

zvažovala vydat doporučení k prodeji pouze části požadovaného pozemku, neboť ze stávajícího 

pozemku je nutno oddělit část umožňující sjezd na místní komunikaci, což zaručí zachování 

současného stavu (přístupu) k zahrádkám, tj. jejich dopravní dostupnost přes pozemek parc. 

č. 845/1. Rada města Sedlčany se shodla na tom, že zbývající část pozemku je možno realizovat 

přímým prodejem žadatelům. Za tímto účelem RM zvažovala uložit Městskému úřadu 



 

 

Sedlčany, Odboru majetku, aby byl vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým bude 

oddělena část pozemku k realizaci. Záměr prodeje pozemku je nutno řádně zveřejnit na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, aby tato doporučila 

prodej pozemku Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou a dopravní dostupností; 

▪ nad potřebností a případnou změnou majetkoprávních vztahů; 

▪ nad případným rozdělením pozemku (na potřebnou a nepotřebnou část). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zajistit vyhotovení 

geometrického plánu, kterým bude oddělena požadovaná část nepotřebného pozemku parc. č. 

814/7, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 103 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita 

Pod Cihelným vrchem), který je ve vlastnictví města Sedlčany. Záměr prodeje oddělené části 

pozemku je nutno řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a následně 

předložit Radě města Sedlčany, aby tato doporučila prodej pozemku Zastupitelstvu města 

Sedlčany ke schválení.“  

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 56-971/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Realizace nájemních bytů do vlastnictví smluvních uživatelů (třetí projednávání) 

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 svá jednání dne 13. a 27. ledna t. r. (vizte Zápisy č. RM 

54/2018-2022 a RM 55/2018-2022) se opět vrátila k problematice prodeje městských bytů 

stávajícím smluvním nájemníkům, a to v bytových domech, které byly již dříve privatizovány. 

 

Poznámka: Tato problematika byla projednávána v rámci návrhu Programu veřejného 

zasedání ZM (programový bod 2.1 dnešního jednání RM), které bude svoláno na dne 8. března 

2021. 

 

K problematice byla vedena obsáhlá diskuse: 

▪ právní zakotvení přímého prodeje (podmínky, postup, zajištění práv, povinnosti vlastníka – 

obcí a další); 

▪ judikatura – obecně k řešené problematice stanovení ceny; 

▪ odůvodnění ceny nižší oproti ceně v místě a čase obvyklé; 

▪ interpretace právního názoru právní zástupkyně města Sedlčany; 

▪ dřívější litera a dopad zákona o privatizaci MBF; 

▪ podrobněji nad dvěma možnostmi realizace (přímý prodej; prodej obálkovou metodou 

s případným předkupním právem – zvýhodněním pro nájemníky); prodej minimálně za cenu 

obvyklou stanovenou soudním znalcem z oboru ekonomika, ceny nemovitostí; 

▪ snížení kupní ceny pro případ přímého prodeje do vlastnictví stávajících smluvních uživatelů 

(možnost úlevy z podrobně popsaných důvodů; sociální aspekty; morální zastaralost bytu; atd. 



 

 

návrh navyšovat původní prodejní ceny bytů v bytových domech o „nějaké procento“ 

legislativa nepředpokládá);  

▪ jedná se o tzv. prodej zbytkových bytů v již prodaných domech; město nikoho ze stávajících 

uživatelů nenutí ke koupi bytu; uživatele ponechává bydlet za výhodných podmínek původního 

nájemného; město jako vlastník bytu ze svého rozpočtu přispívá do fondů vlastníků bytových 

jednotek;  

▪ nad určitým rizikem změny postoje města ve vztahu k prodeji bytů v případě nezájmu o koupi 

ze strany stávajících uživatelů; (dnešní relativní dostupnost bytů oproti aplikaci obálkové 

metody; městu legislativa nebrání prodeji třetí osobě např. obálkovou metodou); 

▪ nad znaky spekulativního prodeje; varianty; 

▪ nad genezí prodeje; dřívější jednání s uživateli o ceně bytů při privatizaci MBF, smluvním 

uživatelům dřívější pan starosta sdělil všechny informace i úvahu nad dalšími riziky ohledně 

vývoje cen a vlastnictví bytů; převzetí dílu odpovědnosti; 

▪ nad jednáním, které zcela nezavdá příčiny k potenciálnímu trestnímu oznámení na zastupitele; 

▪ nad případným podmíněním prodeje VB, což znamená, že koupený byt vlastník „neprodá“ 

po dobu deseti let, v případě že prodá (i jinak zcizí), pak rozdíl cen náleží městu (původnímu 

vlastníku); VB bude zaneseno do katastru nemovitostí, nelze bez finančního vyrovnání provést 

zápis do evidence katastru nemovitostí; 

▪ důvodnost pro zadání ZP (význam, smysl, daňové aspekty); 

▪ nad odpovědí žadatelce o koupi bytu;  

▪ opětovně nad absolutním nárůstem cen nemovitostí v lokalitě a okolí;  

▪ nad problematikou určení ceny v širším kontextu předpisů. 

 

Závěr: 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to v součinnosti s právním zástupcem města 

Sedlčany, připraví návrh podmínek a postupu u přímého prodeje bytů v privatizovaných 

bytových domech (14 objektů a 28 bytů), a to se zohledněním dalších aspektů (množina 

potřebných bytů; soubor bytů nepotřebných; postup privatizace; finanční záležitosti – náklady, 

výtěžnost; udržitelnost MBF; nestavení ceny, cena vyhlášková a cena obvyklá – obecně), který 

bude předložen k projednání vedení města Sedlčany (starosta; místostarosta), případně bude 

projednán v Komisi stavební a životního prostředí a dále předložen k projednání v RM. Termín 

nebyl stanoven. 

 

S ohledem na výše uvedené nebude problematika prodeje konkrétního bytu MBF v dříve 

privatizovaném bytovém domě zařazena do návrhu Programu veřejného zasedání ZM na dne 

8. března 2021. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

Tato problematika nebyla do Programu jednání RM zařazena. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2021 



 

 

Pan starosta na jednání RM přivítal paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, 

která přednesla návrh Rozpočtového opatření č. 1/2021 a okomentovala zásadní navržené 

změny. 

Pan starosta úvodem do řešené problematiky sdělil, že po pozitivních výsledcích hospodaření 

lze zařadit do předmětu RO č. 1 /2021 některé dříve plánované akce, které musely být 

z rozpočtu 2020 vyřazeny, případně následně nebyly zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2021, 

neboť s ohledem na dopad nouzového stavu byly předmětem úsporných opatření (opravy MK 

apod.). 

Pan starosta dále objasnil zvolený formát k RO č. 1 / 2021 (akce je potřebné naplánovat a zařadit 

do rozpočtu na rok 2021, případně se akce v čase pozdrží a nezačnou realizovat, to pro případ 

nepřízně vývoje veřejných financí). 

 

Poznámka: 

Tento bod Programu RM byl projednáván jako první v pořadí jednání, a to s ohledem 

na přítomnost referující. Rovněž byl zařazen jako součást návrhu Programu veřejného zasedání 

ZM na dne 8. března 2021. 

 

K tomuto bodu Programu dnešního jednání RM všichni členové RM obdrželi podklady 

v elektronické formě, a to za účelem jejich dřívějšího prostudování. 

 

Zde je proveden opis dokumentu „Rozpočtové opatření č. 1/2021 – důvodová zpráva“, který 

byl přednesen a referující okomentován. 

 

Příjmy        + 18 853 tis. Kč 

Dotace, půjčky, rezervy +  18 853 tis. Kč 

Výkon státní správy  + 772 tis. Kč (pro rok 2021 je celková výše dotace v rámci 

souhrnného dotačního vztahu 22 732 tis. Kč). 

Zapojení rezerv + 18 081 tis. Kč (rozdíl mezi konečným zůstatkem účtu města a již 

rozpočtovanou částkou 5 000 tis. Kč při návrhu a schvalování rozpočtu na rok 2021). Celková 

výše zapojení rezerv tj. zůstatků účtů je tedy 23 081 tis. Kč.  

 

Výdaje    + 15 091 tis. Kč 

Úprava výdajové části rozpočtu se odvíjí od zapojených rezerv z roku 2020, Navrhovaná úprava 

tak dává možnost rozpočtovat akce, které byly uváděny v přílohách ke SR jako „zásobníky 

akcí“ především v oblasti rekonstrukcí a oprav místních komunikací, investic, technického 

zhodnocení majetku, oprav a údržby majetku města.  

 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství + 5 580 tis. Kč.  

Údržba a opravy MK prováděné Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. + 500 tis. Kč; 

rekonstrukce a opravy MK + 5 080 tis. Kč – jednotlivé akce jsou uvedeny v aktualizované 

Příloze č. 1 ke SR/RO č. 1 / 2021. 

 

Služby obyvatelstvu + 9 011 tis. Kč (navýšení).  

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 9 011 tis. Kč. 

3.4.a) Správa budov MÚ, NP, BF + 1 000 tis. Kč, navýšení položky opravy MBF, jedná se 

o částečné přesunutí z oblasti investic – výměna oken BD č. p. 791 - 150 tis. Kč, výměna řídící 

jednotky výtahu objektu č. p. 172 -  240 tis. Kč, 610 tis. Kč rekonstrukce bytových jednotek 

BD Sedlčany č. p. 791.  

3.4.c) PD, TDI, administrace projektů + 1 096 tis. Kč – Příloha č. 6 obsahuje soupis projektů 

dle SR, jejich případné navýšení a nové položky zařazené do RO č. 1 / 2021.   



 

 

3.4.d) ZP, GP, nájmy, výkupy pozemků, poplatky KÚ …. + 100 tis. Kč – výkupy pozemků, 

realizace výkupu pozemku pod skládkou TKO v Kosově Hoře v roce 2021. 

3.4.f) Investice a další akce charakteru stavebních úprav, oprav, údržby majetku města + 

6 815 tis. Kč. 

Přesunutí akce „Výměna oken BD 791“; „Výměna řídící jednotky výtahu č. p. 172“ ve výši 

390 tis. Kč, tato částka původní SR snižuje, další zařazení nebo navýšení již rozpočtovaných 

akcí je rozepsáno.   

 

Všeobecná veřejná správa + 500 tis. Kč 

FV r. 2020 vratka dotace na výkon státní správy na úseku SPOD (Odbor sociálních věcí) 

+ 500 tis. Kč. 

Příjmy       SR vč. RO 1 / 2021 celkem částka 190 211 tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO 1 / 2021celkem částka 186 449 tis. Kč 

SR vč. RO 1 / 2021 příjmy – výdaje tvoří přebytek ve výši + 3 762 tis. Kč. 

 

Komentář: 

Pan starosta se ujal slova a věnoval patřičnou pozornost všem podstatným změnám v návrhu 

opatření uvedeným, tedy zejména výdajovým položkám stavební povahy. 

Opatřením, v případě, že bude schváleno, se do rozpočtu, tedy k realizaci, vrátí již dřívější 

důvodné požadavky na opravy vybraných komunikací (výtluky). 

Pan starosta vzpomenul např. ulici Profesora Plavce, kde je již cca 10 let nedokončená 

komunikace; nelze zde tudíž instalovat ani dopravní značení; povrch komunikace (výstavbu) je 

potřebné dokončit; v dalších letech bude občanský tlak na dokončení povrchu komunikace 

v lokalitě Sedlčany, Za Háječkem. 

Pan starosta dále zmínil ulici Žižkovu, kde se připravovala rekonstrukce povrchu již dříve 

(překážka v podzemním propojení kotelny, výměna kanalizace – primárně zasíťování, následně 

konečný povrch). 

  

V čase 16:22 hod. se na jednání RM dostavil omluvený pan Ing. Jiří Burian. 

 

Pan starosta se dále věcně vyjádřil k opravám MBF; tyto akce (v podstatě se jedná o akce 

svěřené v rámci správy MBF Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.) budou realizovány v rámci 

oprav MBF správcem tohoto fondu. Finanční krytí bude prováděno z účtu, který je veden 

odděleně (příjmy z pronájmu MBF). Priority si bude správce určovat sám – případná vazba 

na rozhodnutí; představuje zjednodušení mechanismu. 

Dále je RO č. 1/2021 upravena Příloha č. 6. která s sobě zahrnuje náklady na administraci 

projektů; zde případným schválením „spouštíme“ akce, které jsou domlouvány a připravovány 

v celkovém nákladu podle zajištěných nabídek pana arch. Peterky – nové lokality; etapy 

na vyhotovení dokumentů – navrženy částky k realizaci – příprava PD na dobu až finanční 

podmínky dovolí v rozvoji pokračovat. Pan starosta sdělil, že rovněž končí platnosti starých 

auditů k budovám města; je třeba obnova posudků – znamená výrazný nárůst položky PD. 

Pan starosta rovněž okomentoval položku „Výkupy pozemků“; do ZM půjde výkup dvou 

pozemků pod objektem „Skládka TKO Kosova Hora“; kompenzace s prodejem pozemků, 

s předpokladem, že ve finále budou náklady nižší oproti příjmům (zápočet). 

Pro případ nové obslužné komunikace v lokalitě Sedlčany, Na Roudném (z rozpočtu prostředky 

na podkladní vrstvy sendviče vozovky bez finálních povrchů), pan starosta upřesnil důvody 

jejího zařazení. 

V návrhu opatření je doplnění opravy střechy na části objektu 2. ZŠ, dále elektroinstalace 

včetně zednických prací v objektu 1. ZŠ. 



 

 

Pan starosta podrobně vysvětlil investici do potřeby čerpání vody z potoka pro závlahu vodou 

hrací travnaté plochy – stávající systém přímé zálivky je citlivý na mechanické nečistoty 

(ucpávání filtrování) – záměrem je vyhotovení jímky s dostatečnou kapacitou, ve které bude 

probíhat sedimentace a z ní po odloučení sedimentu bude možné čerpat čistou vodu 

do rozvodného potrubí a touto bez problémů užívat k závlaze. 

Zařazena do rozpočtových změn je taktéž výměna podlahové krytiny v prostoru, který užívá 

spolek NAŠLOSE (objekt Městské knihovny Sedlčany). 

Pan starosta dále okomentoval některé objemem finančních prostředků menší akce (PD 

Nemocnice Sedlčany, VO – příjezd do areálu nedostatečně osvětlen – posílení o další 

osvětlovací tělesa; dokončení rekonstrukce sklepa v Městském muzeu Sedlčany – umístění 

trvalé expozice, případně jednorázové akce; LAS Taverny – doplacení investice – vady, 

nedodělky, nedodáno zaměření celého stadionu). 

 

Diskuse:  

▪ vysvětlení k předpokladu zapojení rezerv – již dříve (do stávajícího rozpočtu při jeho 

schvalování) byla část rezerv 2020 zapojena do rozpočtu roku 2021; další rezervy mohou být 

zapojeny, neboť v důsledku výsledku celkového hospodaření byly vytvořeny, což je pozitivní; 

podle vývoje příjmů lze plánované akce přibrzdit, když bude nutno šetřit; (rozpočtové opatření 

podpoří – pan Ing. Jiří Burian); 

 

▪ záležitosti účtování položky na OSPOD – je ve správě; na kumulovanou částku se účtují 

prostředky na pěstounskou péči (je zvlášť); kvituje vrácení realizace a oprav komunikací (pan 

Ing. František Hodys);  

 

▪ podpora návrhu RO č. 1 / 2021, dobrý výsledek reality hospodaření; ponechána rezerva – 

vhodné; kvitoval připravenost akcí, které se nechají při reálných příjmech udělat a jsou 

potřebné; poděkoval Odboru investic za přípravu; (pan MUDr. Karel Marek); 

 

▪ nad případnými problémy při schvalování návrhu RO č. 1 /2021 v prostředí ZM; vhodné je, 

že rozpočet na rok 2021 navyšujeme na příjmech i výdajích, pracujeme s reálným rozpočtem, 

nepředpokládá pochybnosti (pan Ing. Jiří Burian);  

 

▪ nad poznámkou, že příspěvek na výkon státní správy, který byl navrhován dne 11. listopadu 

2020 upravit na údaje dostupné z ministerstva, které se nakonec v konečném zúčtování ukázaly 

jako správné; dřívější navýšení na předpokládanou částku pro město Sedlčany by bylo čistší 

(pan Ing. Josef Soukup); k této diskutované záležitosti pan starosta poznamenal, že jsme 

vycházeli z původního předpokladu příjmů a byla na místě určitá opatrnost; paní Jitka 

Kadlecová k uvedenému sdělila, že tyto prostředky nepodléhají tzv. finančnímu vypořádání – 

přísnému zúčtování; jestliže jsme je obdrželi, musíme příjmy navýšit; pan Ing. Jiří Burian sdělil, 

že dotační politiku v tomto směru nikterak neovlivníme v příjmech; částka se objeví ve správě; 

ponechal by dle návrhu; pan Ing. Josef Soukup jen poznamenal, že údaje byly zveřejněny 

na stránkách MF ČR a proto částku pro město Sedlčany navrhoval již tehdy zapracovat 

do rozpočtu (v roce 2020); 

Pan starosta sdělil, že nelze odhadovat, jaká budou přijata opatření směrem k zajištění úředních 

výkonů; prostředky se mohou rozplynout na ochranné pomůcky, prostředky hygieny; 

na samotné správě byla úspora přes 3 mil. Kč. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit navrhované 

Rozpočtové opatření č. 1/2021, a to v plném rozsahu aktuálně navržených rozpočtových změn. 



 

 

Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 

ve výši 18.853 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku ve výši 

15 091 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 190 211 tis. Kč; výdaje budou 

činit celkem 186 449 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 bude přebytkový částkou 3 762 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 56-972/2018-2022. 

 

Paní Jitka Kadlecová jednání RM opustila v čase 16:50 hod.  

 

4.2 Návrh Smlouvy o poskytování služeb; zajištění nakládání s textilním odpadem 

Pan starosta členům RM v rámci plnění usnesení RM předložil návrh Smlouvy o poskytování 

služeb. 

Návrh smluvního ujednání je předkládán k uzavření se subjektem Diakonie Broumov, sociální 

družstvo, se sídlem Husova č. p. 319, Velká Ves, 550 01 Broumov; IČO 49289977. 

Předmětem smluvního ujednání je zejména umístění kontejnerů pro odložení a sběr použitého 

textilu a obuvi od obyvatel města Sedlčany a dále obsluha těchto kontejnerů a rovněž zajištění 

dostatečné frekvence vývozu a manipulace s odloženým materiálem. 

Cena služby je v hodnotě 3 000,00 Kč za čtvrtletí bez DPH. 

V současné době jsou ve městě umístěny čtyři kontejnery na svozových (sběrných) místech. 

 

Diskuse: 

▪ potřebnost služby; doporučení Sedlčanských technických služeb, s. r. o, 

▪ bez dalšího věcného příspěvku; problematika dříve projednávána RM podrobněji. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Smlouvy o poskytování služeb, která je uzavírána mezi 

městem Sedlčany v postavení objednatele a Diakonií Broumov, sociální družstvo, se sídlem 

Husova č. p. 319, Velká Ves, 550 01 Broumov; IČO 49289977, jejímž předmětem je zejména 

umístění a obsluha kontejnerů pro sběr použitého textilu a obuvi od obyvatel města Sedlčany 

a dále zajištění dostatečné frekvence vývozu a manipulace s odloženým materiálem v hodnotě 

služeb za 3 000,00 Kč za čtvrtletí bez DPH, a to za dále sjednaných smluvních podmínek.“ 

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 56-973/2018-2022. 

 

4.3 Informace o připravované Změně č. 2 ÚP města Sedlčany; návrh na zvolení určeného 

zastupitele 

Poznámka: Tato problematika byla projednávána v rámci návrhu Programu veřejného 

zasedání ZM (programový bod 2.1 dnešního jednání RM), které bude svoláno na dne 8. března 

2021. 

 

Určený zastupitel je metodikem a administrátorem procesu pořízení územního plánu. Zajišťuje 

kontakt obce s pořizovatelem a dohled nad pořizováním ÚP. Úlohou určeného zastupitele je 

sledování průběhu pořizování ÚP, činnost pořizovatele i projektanta a sledování toho, zda jsou 

jednotlivé kroky dostatečně dokumentovány. Dále je to včasný přenos informací mezi 

zastupitelstvem obce, pořizovatelem obce a projektantem ÚP.  

Určený zastupitel musí být členem zastupitelstva. Odborná kvalifikace pro funkci určeného 

zastupitele není zákonem stanovena a výběr nejvhodnějšího člena je ponechán na vůli 



 

 

zastupitelstva. Požadavek zvolit ze zastupitelstva obce jednoho zastupitele, který bude plnit 

úkoly „určeného zastupitele“ je dán paragrafy stavebního zákona vztahujícími se k ÚP.  

 

Vazba určeného zastupitele na stavební zákon  

§ 47 odst. 1 SZ – Určený zastupitel spolupracuje na zadání ÚP. V návrhu pořizovatel a určený 

zastupitel stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP. Určený zastupitel 

pořizovateli sděluje představy a názory obce. 

§ 47 odst. 4 SZ – Úkolem pořizovatele je zajistit k návrhu zadání požadavky dotčených orgánů, 

krajského úřadu a podněty sousedních obcí. Na základě uplatněných požadavků a podnětů 

pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke 

schválení zastupitelstvu obce.  

§ 53 SZ – Posledním krokem spolupráce a určeného zastupitele s pořizovatelem na pořízení ÚP 

je fáze dokončení ÚP před jeho vydáním. Jedná se o závěrečnou etapu, kdy se po veřejném 

projednání sejde pořizovatel s určeným zastupitelem a společně vyhodnotí výsledky projednání 

a zpracují návrh rozhodnutí o námitkách.  

V případě, že by došlo k opakovanému veřejnému projednání, tak dle § 53 odst. 3 je nutné 

zpracovat pokyny pro úpravu. Pokyny pro úpravu zpracovává pořizovatel ve spolupráci 

s určeným zastupitelem.  

 

Komentář a diskuse: 

Pan starosta vysvětlil předpokládanou časovou osu procesu. 

Dále poukázal na současné aktivity Komise stavební a životního prostředí, která se touto 

problematikou zabývala na svém letošním jednání, které proběhlo za účasti paní Ing. Veroniky 

Stiborové (úřad územního pánování). 

Tento bod Programu bude zařazen do Programu veřejného zasedání ZM, na kterém by měl být 

zvolen tzv. určený zastupitel. 

Pan starosta vyjádřil potřebu, aby se RM od samého počátku intenzivně zabývala 

problematikou tvorby, resp. Změny č. 2 ÚP města Sedlčany. Pan starosta členům RM doporučil 

jako kandidáta na určeného zastupitele pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města 

Sedlčany.  

Pan Ing. Martin Havel, člen RM a předseda Komise stavební a životního prostředí, podrobně 

referoval o činnosti této Komise, a to ve vztahu k připravované Změně č. 2 ÚP města Sedlčany. 

Mimo jiné sdělil, že tato Komise jím byla svolána na 3. února 2021, kdy proběhlo její prezenční 

jednání. Na Programu byla prezentace procesního postupu tvorby ÚP, projednání formálních 

záležitostí ve spojení a administrativním postupem v procesu tvorby ÚP a další záležitosti. 

V následné části jednání se Komise podrobně zabývala možnostmi, nástroji a prvky regulace 

výstavby (regulační plán).  

Z jednání Komise vyplynuly úkoly s termínem plnění do konce měsíce února 2021. Předmětem 

plnění je zejména revize stávajícího dokumentu ÚP se zaměřením na případné vady za účelem 

jejich odstranění a s akcentem na ochranu veřejného zájmu a zájmů města. Pojmenován by měl 

být i případný rozvojový potenciál města. Komise si předsevzala, že budou definovány lokality, 

nad kterými by bylo potřebné provést regulaci.   

V diskusi, rovněž s obsáhlejším příspěvkem, vystoupil pan Ing. Jiří Burian, který vyjádřil své 

zkušenosti. Poukázal na práci s dokumentací, a to z několika pohledů (tvorba, rozvoj, regulace, 

možnosti, prolomení omezení s ohledem na určenou bonitu půdy – BPEJ, přístup k regulaci, 

postavení laiků, postavení zpracovatele a odborníků i uplatnění regulačních prvků). Dále 

promluvil o potřebě nápravy zjevných vad.  

Za pozitivní považuje personální určení.  

Závěrem promluvil o složitosti územního plánování, druhu zástavby, o parametrech regulace 

a cílech Změny č. 2. 



 

 

Rovněž vyslovil příslib angažovanosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, a to v rozvrhu daných kompetencí, 

zahájit přípravné kroky pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany, postupem 

dle projednaného harmonogramu s konečným termínem pro uzávěrku příjmu žádostí 

do uvedené změny dne 30. června 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 56-974/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany 

ustanovit určeného zastupitele pro proces a pořízení Změny č. 2 Územního plánu města 

Sedlčany, kterým je navrhován pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 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 56-975/2018-2022. 

 

4.4 Podání Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ Oranžové hřiště 

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce 

dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínky jsou zde: 

(https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-

2021/podminky-oranzove-hriste_2021_final.pdf ). Program je vyhlášen celoročně s maximální 

výší příspěvku 2 000 000,00 Kč. Je navrhováno požádat o rekonstrukci hřiště s minigolfem. 

Z participativního rozpočtu Středočeského kraje je přislíbena částka na rekonstrukci minigolfu 

(úprava minigolfu v rozsahu 6 jamek za 400 000,00 Kč). V rámci žádosti o příspěvek 

na Oranžové hřiště by bylo žádáno na obnovu hřiště v rozsahu dalších 12 jamek a dalších 

potřebných prací v předpokládané hodnotě 1,5 mil. Kč. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit podání Žádosti o nadační příspěvek do grantového 

řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“ s projektem dokončení obnovy hřiště na minigolf v ulici 

U Háječku. Rada města Sedlčany dále zvažovala vydat pověření pro Městský úřad Sedlčany, 

Odbor investic, za účelem neodkladné přípravy a podáním žádosti. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podání Žádosti o nadační příspěvek do grantového řízení 

Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“ s projektem dokončení obnovy hřiště na minigolf v lokalitě 

Sedlčany, ulice U Háječku. Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor 

investic, přípravou a podáním žádosti, a to v předpokládané hodnotě projektu ve výši 

1,5 mil. Kč.“ 

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 56-976/2018-2022. 

 

4.5 Dopad legislativních změn do prostředí kalkulace ceny stočného na rok 2021 

https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2021/podminky-oranzove-hriste_2021_final.pdf
https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2021/podminky-oranzove-hriste_2021_final.pdf


 

 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy pana starosty seznámena 

s obsahem dopadu změny legislativního předpisu do prostředí provozu Vodovodní 

a kanalizační infrastruktury města Sedlčany, konkrétně se jedná o část balastních vod, které 

byly do dne 31. ledna 2021 daňově zatíženy (poplatek do státní pokladny za přepad vod 

z čistírny při zvýšených hladinách – deštích a povodních – vypouštění vod, které nelze zadržet 

a vyčistit).   

Podrobnosti uvedeny v písemnosti č. j.: ST 2898/2021 přijaté dne 8. února 2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad vývojem a (ne)smyslem poplatku; 

▪ nad využitím nájemného do oprav a modernizace infrastruktury (fond) v reálném čase. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s ohledem na dopad a účinnost legislativních změn způsobených 

zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. února 2021, 

do prostředí kalkulace ceny stočného na rok 2021 v lokalitě Sedlčany, bere na vědomí změnu 

v kalkulaci provedenou provozovatelem Vodovodní a kanalizační infrastruktury města 

Sedlčany, tj. 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10 (písemnost č. 

j.: ST 2898/2021). 

Rada města Sedlčany na základě Smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského 

infrastrukturního majetku města Sedlčany schvaluje zvýšení ročního nájemného 

vodohospodářského majetku města Sedlčany na rok 2021 na konečnou částku ve výši 

987,000 tis. Kč. Zvýšení nájemného je bez dopadu na Zastupitelstvem města Sedlčany dříve 

schválenou cenu vodného a stočného na rok 2021.“ 

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 56-977/2018-2022. 

 

4.6 Schválení přijetí daru příspěvkovou organizací (Základní umělecká škola Sedlčany) 

RM byl předložen a dále projednán návrh na přijetí daru ve výši 12 000,00 Kč, který byl žadateli 

(příspěvkové organizaci města Sedlčany) poskytnut již v roce 2020. Vzhledem k pandemii 

a opatřením vlády ČR proti šíření nákazy covid-19 nemohly být prostředky obdarovaným 

čerpány v roce jejich poskytnutí. 

Mgr. Vladimíra Křenková až nyní žádá zřizovatele o přijetí daru (sdělení e-mailem ze dne 

1. února 2021). 

Identifikace obdarovaného: 

Základní umělecká škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; 

IČO 61904287; odpovědná osoba Mgr. Vladimíra Křenková, ředitelka. 

Poskytovatel daru: 

Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký 

Chlumec; IČO 26428326. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v postavení zřizovatele schvaluje přijetí daru ve výši 12 000,00 Kč 

od subjektu Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 

Vysoký Chlumec; IČO 26428326, který je určen na realizaci projektu „My za Tebou přijedeme“ 



 

 

ve prospěch příjemce, obdarované příspěvkové organizace, Základní umělecké školy Sedlčany, 

se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČO 61904287.“ 

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 56-978/2018-2022. 

 

4.7 Nabídka spolupráce při stanovení zvláštní povodně pro vodní dílo ve vlastnictví města 

Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s komerční nabídkou společnosti Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem ústředí Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha; 

IČO 47116901, jejímž předmětem je spolupráce při stanovení zvláštní povodně pro vodní dílo 

(Sedlčanská retenční nádrž). 

Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou vlastníci vodních děl I. až III. kategorie povinni poskytnout příslušným 

povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a orgánům integrovaného záchranného 

systému údaje o parametrech možné zvláštní povodně (zejména charakteristiky povodňových 

vln a rozsah ohroženého území) a o provádění technickobezpečnostního dohledu v období 

povodňové aktivity nebo krizových stavů. Vodoprávní úřad může stanovit lhůtu pro splnění 

této povinnosti. 

 

Na zpracování podkladů pro stanovení parametrů zvláštní povodně lze získat podporu 

z Operačního programu Životní prostředí ve výši 85 %. Zpracování a podání žádosti o podporu 

je uznatelným nákladem se stejnou výší podpory.  

V současné době je vypsána 149. výzva, kde lze v rámci podporované aktivity 1.4.1 Analýza 

odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření zažádat o podporu 

na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. 

a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. 

Příjem žádostí probíhá do 1. března 2021. 

 

Činnost RM: 

Zajištění vyhotovení objednání kompletního zpracování Žádosti o podporu do aktuální 149. 

výzvy pro oblast podpory 1.4.1 OPŽP 2014 – 2020 včetně všech potřebných příloh 

pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro Sedlčanskou retenční nádrž – vodní dílo 

III. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, a to podle nabídky ze dne 25. ledna 

2021. 

Celková cena 30.000,00 Kč bez DPH, tj. 36.300,00 Kč včetně DPH. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje vypracování a podání kompletní Žádosti o finanční podporu 

na zpracování podkladů pro stanovení parametrů zvláštní povodně nad vodním dílem III. 

kategorie, kterým je Sedlčanská retenční nádrž, a to podle obsahu nabídky zpracovatele, 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem ústředí Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov, 

150 00 Praha; IČO 47116901, za nabídnutou cenu ve výši 30 000,00 Kč bez DPH, 

tj. 36 300,00 Kč včetně DPH.“  

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 56-979/2018-2022. 

 

4.8 Investiční záměr provozovatele Nemocnice Sedlčany  



 

 

Pan starosta přednesl výsledky konzultace s právním zástupcem města Sedlčany, a to s ohledem 

na plnění přijatých usnesení. 

Nad těmito výsledky členové RM provedli úvahu a analyticky hodnotili možnosti města, jako 

i váhu a přínos zamýšlené investice. 

Zvažována byla rizika, která vycházejí především za současného stavu veřejných rozpočtů, a to 

s výhledem do časů končícího volebního období. 

Zvažován byl rovněž stav zdravotnictví a možnosti malé regionální nemocnice.  

Další modely financování ve vztahu k veřejným financím (pravidlům jejich zapojení) nebyly 

blíže definovány. 

Dále pan starosta zmínil aktivity při očkování občanů (zatím věkem 80+) společností 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.   

 

4.9 Informace o zřízení očkovacího místa Sedlčany  

Pan starosta členy RM seznámil s dlouhodobější aktivitou vedení města zajistit zde ve městě 

Sedlčany velkokapacitní očkovací místo, a to nejen pro naše občany, ale rovněž pro celý region. 

Tato snaha přinesla očekávané ovoce. Členům RM byla sdělena pozitivní zpráva, že na základě 

aktivit města, navštívil potenciální očkovací místo, které by mělo být dislokováno v objektu 

KDJS Sedlčany (Společenský sál), člen Rady Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví 

(Ing. Pavel Pavlík).  

Jednání na místě samém se uskutečnilo v pondělí dne 8. února 2021. 

Veškeré náklady na žádané úpravy očkovacího místa definované Krajskou hygienickou stanicí 

(změna podlahové krytiny; mobiliář – zejména židle, paravány a další) a zároveň náklady 

provozní budou hrazeny společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

Středočeský kraj má vykalkulováno, že se zřízením tohoto očkovacího místa budou spojeny 

náklady cca 0,5 mil. Kč; na jejich úhradu lze ze strany Středočeského kraje využít nabídku 

na poskytnutí půjčky s odloženou dobou splatnosti jednoho roku.   

Do konce února 2021 by mělo být očkovací místo připraveno k využití. Věříme, že se ze strany 

vlády ČR dočkáme alespoň zajištění očkovací vakcíny. 

Kapacita by měla být 250 – 500 lidí / den. Masívní očkování se potom následně rozmělní i mezi 

praktické lékaře. 

Pan MUDr. Karel Marek snahu pana starosty ocenil; sdělil, že se s ohledem na velikost města 

jedná o naprosto nadstandardní službu; pro občany města znamená veliké plus. 

Ovšem zároveň poukázal na skutečnost, že se termíny očkování (objednané) ruší z důvodu 

nedostatku vakcín.  

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.   

 

4.10 Záměr narovnání majetkoprávních vztahů s ohledem na využívání majetku města 

Sedlčany; Vodojem Kosova Hora 

Pan starosta podal informace ohledně jednání se sousední obcí Kosova Hora (jednání se 

starostou obce). 

Předmětem tohoto jednání byl, mimo jiné, vlastnický vztah a potřebnost Vodojemu v Kosově 

Hoře, který s ohledem na propojení vodovodní soustavy a Přivaděč pitné vody Benešov-

Sedlčany, a to z cca 95 % kapacity využívá pouze obec Kosova Hora. Těch zbylých 5 % 

znamená lokální využívání pro místní část (ulici) Červený Hrádek. 



 

 

Pan starosta objasnil technické prvky propojení vodovodů a význam tohoto zařízení pro celou 

vodovodní soustavu.  

Vzhledem k tomu, že držení tohoto zařízení se jeví jako nepotřebné pro město Sedlčany, avšak 

potřebné pro obec Kosova Hora, bude vyhotoven znalecký posudek na ocenění objektu spolu 

s pozemkem. Navrhován je přímý prodej za cenu vyhláškovou, tedy tento objekt spolu 

s pozemkem a el. přípojkou za tuto cenu realizovat, a to i na splátky. 

Byla vyslovena myšlenka ohledně kalkulace nákladů na provoz. Provozní náklady se rozdělují 

(bez vlivu vlastnictví).  

Jednání se uskutečnilo za účasti provozovatele městské infrastruktury, tj. zástupců 1. SčV, a. s. 

Závěr: RM vzala informace na vědomí, se záměrem souhlasí a doporučuje vyhotovit ZP, a to 

bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.   

 

4.11 Návrh na rozšíření působnosti Městské policie Sedlčany; informace o jednání s obcí 

Kosova Hora 

Obec Kosova Hora projevila prostřednictvím sdělení svého starosty zájem o využívání služeb 

a působnost Městské policie Sedlčany.  

Vlastní obecní policii zřizovat nehodlá. 

K tomto problému by byl připraven s pomocí právní zástupkyně města Sedlčany návrh 

veřejnoprávní smlouvy na činnost Městské policie Sedlčany na území obce Kosovy Hory.  

Další aspekty, které jsou na zvážení, je zejména vlastní činnost (zákon o obecní policii; 

kompetence; postavení starosty obce Kosova Hora a starosty města Sedlčany; čas působnosti, 

vykazování, platby, možnost zásahu při incidentech, náklady na dopravu, posílení personální, 

priority a další). 

Pan starosta sdělil, že ve městě Sedlčany je relativně vyšší míra bezpečnosti. Někteří 

problémoví jedinci se přesouvají právě do Kosovy Hory.  

Obec je nyní vybavena šesti monitorovacími kamerami, které jsou napojeny na služebnu Policie 

ČR, obvodní oddělení Sedlčany.  

Je žádoucí vykalkulovat cenu a rozsah plnění; v úvahu přichází rozpočet nákladů podle počtu 

obyvatel; rozpočtované náklady na jednoho strážníka se pohybují okolo cca 0,5 mil. Kč / rok. 

S obcí Kosova Hora již město Sedlčany má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na provádění 

zásahů (přestupky) na Skládce TKO Kosova Hora.  

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.   

 

4.12 Informace o nástroji na zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

Pan starosta informoval o zajišťování materiálů jako podkladů pro rozhodnutí na umístění 

úsekového / okamžitého měření rychlosti jedoucích vozidel, a to na vyspecifikovaných místech, 

na kterých dochází k dopravním nehodám, resp. která jsou pro účastníky silničního provozu 

nanejvýš nebezpečná. 

Materiály pro jednání RM připravuje odborně způsobilá osoba. Tyto materiály průběžně 

předkládá k nahlédnutí do vedení města a za účelem potřebných konzultací. 

Myšlenku na zvýšení bezpečnosti podporuje i jedna ze sousedních obcí. Pan starosta záležitost 

projednával se starostou obce Kosova Hora.  

Pan starosta podrobněji promluvil o systému měření a jeho funkcionalitě. 

Pro případné zavedení do našeho prostředí a praxe je potřebné ještě zajistit reference 

u vybraných obcí (Prachatice). 

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



 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.   

 

4.13 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání třetí množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2021 

Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení Žádosti, celkem 12 ks 

Žádostí (případů potřebnosti) na rok 2021, kterým by mohly být potenciálně poskytnuty 

„příspěvky“ (dar) v plné výši. 

Připomenuta je zde definovaná kategorie potřebných, která se pro rok 2021 ve srovnání 

s předchozím obdobím let nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se především o osaměle 

žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného příjmu než důchodu, pro které 

může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi užívaných dalších zpoplatněných 

služeb, souvisejících s jejich životní situací, zdravotním stavem a s užívanými službami 

spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), nejnižší úhrada (sazba) „poplatku 

za komunální odpad“ uvedená v Čl. 4 OZV (tj. 1.600,00 Kč/rok), problémem. Sleva není 

poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok. 

 

Rada města Sedlčany, neposuzovala Žádosti individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádostem vyhovět. Žadatelům je doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar 

v max. výši 800,00 Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 

jak uvedeno výše, předložil 12 ks Žádostí.  

 

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 

18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky 

„sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 

nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně 

osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze 

na základě podané Žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 

údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 

sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva 

nebude poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok.“   

Na dnešním jednání byly předloženy následující Žádosti o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 12 ks 

konkrétního dokumentu – Žádosti předkládány dnes 27. ledna 2021 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/1814/2021;  

- č. j.: SOC/1893/2021;  

- č. j.: SOC/1970/2021;  

- č. j.: SOC/1971/2021;  

- č. j.: SOC/1974/2021;  

- č. j.: SOC/2505/2021;  



 

 

- č. j.: SOC/2510/2021;  

- č. j.: SOC/2519/2021;  

- č. j.: SOC/2523/2021;  

- č. j.: SOC/2532/2021;  

- č. j.: SOC/2554/2021;  

- č. j.: SOC/2905/2021.  

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny Odborem sociálních věcí, a to 

v samostatné působnosti. Rada města Sedlčany tyto předložené Žádosti uznala důvodnými, 

podmínky pro schválení daru byly splněny; Odborem sociálních věcí navrhován a schválen dar 

sazbou ve výši 800,00 Kč/rok 2021/nemovitost. Mezi darujícím a obdarovaným bude 

ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná Darovací smlouva, 

na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění. Celkem 12 x 800,00 Kč = 

9.600,00 Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2021: 

▪ dne 13. ledna 2021 se jedná o 20 případů x 800,00 Kč = 16.000,00 Kč; 

▪ dne 27. ledna 2021 se jedná o 33 případů x 800,00 Kč = 26.400,00 Kč; 

▪ dne 10. února 2021 se jedná o 12 případů x 800,00 Kč =   9.600,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 65 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

52.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

„Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 12 případů (podrobně uvedeno 

v příslušných spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 

č. j.: SOC/1814/2021; č. j.: SOC/1893/2021; č. j.: SOC/1970/2021; č. j.: SOC/1971/2021; 

č. j.: SOC/1974/2021; č. j.: SOC/2505/2021; č. j.: SOC/2510/2021; č. j.: SOC/2519/2021; 

č. j.: SOC/2523/2021; č. j.: SOC/2532/2021; č. j.: SOC/2554/2021; č. j.: SOC/2905/2021), 

Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 

2021/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 

zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny na základě 

uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 12 

případů činí jejich výše 9.600,00 Kč).“ 

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 56-980/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

Bez samostatného příspěvku (jiné příspěvky jsou zapracovány při jednotlivých bodech 

Programu).  

 

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

▫ pan Ing. Josef Soukup poděkoval za nápravu distribuce periodika Radnice. 

 

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 členů RM již neměl žádné další samostatné příspěvky 

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

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího padesátému šestému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 56/2018-2022), 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 (jednání RM se předpokládá dne 24. února 2021 v čase od 16:00 hod.).    

Následné jednání RM bude svoláno podle schváleného Plánu jednání RM na 1. pololetí roku 

2021 (Plán schválen na jednání RM 53 dne 9. prosince 2020), tedy v souladu se schváleným 

Harmonogramem jednání (RM č. 57/2018-2022; 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 hlavního bodu jednání „Činnost Nemocnice Sedlčany“. 

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována. 

 

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

ukončil v čase 19:33 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Program na 14. veřejné zasedání ZM (2 listy) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

FO – fyzická osoba 

MBF – městský bytový fond 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

NN – nízké napětí 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové / rozpočtová opatření 

ÚP – územně plánovací dokumentace 

VB – věcné břemeno 

VO – veřejné osvětlení 

ZP – znalecký posudek 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 16. února 2021 


