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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 14/2018-2022 
(anonymizovaný) 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

8. března 2021 v čase od 17:00 hodin v Divadelním sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

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

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:01 hod. zahájil 14. veřejné 

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

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

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

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

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

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

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

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

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 19. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 17 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. před 

zahájením projednávání bodu 4. Programu ZM, se dostavil zastupitel pan MUDr. Karel Marek, 

a to v čase 17:11 hod.; později se dostavil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., a to v čase 17:48 hod., 

při projednávání bodu 7.3.  

 

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

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

- nikdo z přítomných zastupitelů. 

 

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

- nikdo z přítomných zastupitelů. 

 

Omluven/a:   

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

- Ing. Blanka Vilasová; 

- MUDr. Andrea Chromcová. 

 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem omlouval: 

- MUDr. Karel Marek, dostavil se v čase 17:11 hod.; 

- Ing. Pavel Švagr, CSc., dostavil se v čase 17:48 hod. 

 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 
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Ověřovatelé Zápisu:   

▪ PaedDr. Jaroslav Nádvorník; 

▪ Mgr. Libor Novotný.  

 

Návrhová komise: 

▪ Ing. Petr Stoupa, předseda; 

▪ MUDr. Vladimír Zámostný, člen; 

▪ paní Barbora Kelichová, členka. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

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

 

Přizvaní hosté: 

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

- paní Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí; 

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

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

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

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:01 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 18:06 hod. 

 

Proti Zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 14. prosince 2020) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

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

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

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

 

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 
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 4.2 Výsledky hospodaření 2020, příjmy a výdaje včetně všech RO 

 4.3 Přílohy označené č. 1 − č. 9 (kapitálové příjmy; invest. akce apod.) 

 4.4 Návrh usnesení 

 

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

Přílohy: 5.1 Důvodová zpráva  

 5.2 Schválený rozpočet na rok 2021; Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 5.3 Přílohy označené č. 1 − č. 9 (kapitálové příjmy; invest. akce apod.) 

  5.4 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 Návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Sedlčany a Lesy 

ČR, s. p. k pozemkům v k. ú. Benešov u Prahy (Vodojem Benešov)  

 Příloha: 7.4.1 Důvodová zpráva  

   7.4.2 Grafické podklady 

   7.4.3 Návrh usnesení 

7.5 Zřízení služebnosti nezbytné cesty na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

v k. ú. Třebnice (břemeno práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 758/9) 

 Příloha: 7.5.1 Důvodová zpráva  

   7.5.2 Grafické podklady 

   7.5.3 Návrh usnesení 

 

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 
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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.)  

 

Výše uvedený Program 14. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 25. února 2021; 

dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: SEK/3796/2021). Pozvánka byla 

odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému zastupitelskému sboru) dne 26. února 

2021 (pátek) pomocí zřízeného úložiště pro výkon veřejné funkce. 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

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

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

a působnosti. 

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

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

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

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

k dispozici. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

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

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

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

resp. Usnesení zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 56-966/2018-2022, které 

ve svém výroku zní:  

„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.“ 

Toto usnesení již nebylo dále doplněno o další programové body.  

  

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

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

a to na základě usnesení zn. RM 56-965/2018-2022, jehož výrok zní: 

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

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

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

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:01 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

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

přítomné veřejnosti. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále sdělil upozornění, že je 

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

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

řádem ZM při vstupu do Divadelního sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné zasedání ZM. 

 

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

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

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

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

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

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

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

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

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

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

přestávka. 

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

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

všech členů ZM.  

Předsedající veřejnému zasedání vyjádřil předpoklad na dodržení zákazu vycházení (vyplývá 

z vyhlášeného nouzového stavu) po 21:00 hod.   

 

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

námitek a připomínek.    

 

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

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

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

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

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

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

(usnesení).“ 

 

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

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

ve vztahu k zák. o obcích). 



 6 

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

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

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

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

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

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována. 

 

Poznámka: 

Na jednání ZM (veřejném zasedání) byla aplikována nařízená (případně doporučená) 

hygienická opatření (vymezení jednacího prostoru pro zastupitele a zvlášť pro veřejnost; 

jednací vzdálenosti, přístup veřejnosti v respirátorech za použití osobní dezinfekce rukou 

při vstupu do jednacího prostředí sálu, odstup osob mezi sebou a další.   

 

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

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 14. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byl navržen pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník a pan Mgr. Libor Novotný. 

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

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

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

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

Předsedající vyzval zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka 

a pana Mgr. Libora Novotného.“  

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

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdrželi se 2; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník a pan Mgr. Libor Novotný, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané 

činnosti.“ 

 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

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

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 14. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, který 

s návrhem vyslovil souhlas.  

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

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

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

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

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 
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Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan Ing. Petr Stoupa, předseda; pan MUDr. Vladimír Zámostný, člen a paní  Barbora 

Kelichová, členka.“ 

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

složení návrhové komise. 

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

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

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů bylo pro 14; proti 0; zdržel se 3; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

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

14. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan Ing. Petr Stoupa, předseda; pan 

MUDr. Vladimír Zámostný, člen a paní Barbora Kelichová, členka.“   

               

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

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

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 14. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

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

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

 

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

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

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

zasedání ZM byl ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

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

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

řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

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

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, nebyl tento změněn žádným důvodným 

zásahem. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil: 

„Společně s Pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály Programu dnešního 

jednání. Zeptám se, jestli jsou návrhy, případně připomínky ke změně Programu.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající dnešnímu veřejnému zasedání 

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

Programu dnešního zasedání ZM, případně jeho úpravu.  

Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky k návrhu 

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

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu programu 14. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

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

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s návrhem Programu jednání dnešního zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 17 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 17; 

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

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém znění, byl schválen hlasy 

všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů 

v uvedeném počtu 17.“ 

  

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

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

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

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

nebyly známy.) 

 

Schválený Program 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

(Poznámka: Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen 

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení.) 

 

1. Zahájení 

 

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

2020 (volební období 2018 – 2022) 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 15. prosince 

2020 – 8. března 2021) 

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

 

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

 

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

 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

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

Sedlčany  
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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) 

  

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

Skládka TKO Kosova Hora) 

  

7.4 Návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Sedlčany a Lesy 

ČR, s. p. k pozemkům v k. ú. Benešov u Prahy (Vodojem Benešov)  

  

7.5 Zřízení služebnosti nezbytné cesty na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

v k. ú. Třebnice (břemeno práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 758/9) 

  

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

 

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

 

10. Diskuse 

 10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 10.2 Diskuse přítomných občanů 

 

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

12. Závěr 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného a nekonfliktního 

průběhu jednání ZM, kterým je rozhodnutí o tom, zda rozprava zastupitelů, případně 

přizvaných odborníků a hostů, bude probíhat ke každému bodu Programu zvlášť, jak již 

zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu čtrnáctému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků a veřejnosti 

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

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

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného procedurálního usnesení (rozhodnutí ZM): 

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

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

jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

(Poznámka: Na tomto místě v čase 17:05 hod. o slovo požádal pan Mgr. et Mgr. Rostislav 

Hefka, který z nepřítomnosti na dnešním veřejném zasedání pro tuto chvíli omluvil pana 

Ing. Pavla Švagra, CSc., který se z titulu své funkce účastní jednání vlády ČR, a to dálkovým 

připojením. Pan starosta omluvu přijal.)        

 

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

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

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

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

Programu dnešního zasedání ZM, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených a uzavřených tematických celcích. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, všechny účastníky zasedání upozornil 

na potřebu mluvit jen na mikrofon, neboť je žádoucí, aby on-line přenosu občané dobře 

rozuměli, byl slyšitelný a věděli, o čem se jedná. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní přistoupíme k prvnímu bodu našeho Programu, kterým je kontrola usnesení z minulého 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (13. zasedání ZM). Slovo předávám panu 

místostarostovi.“ 

 

 

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

14. prosince 2020 (volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dobré odpoledne všem, děkuji za slovo. Druhým bodem dnešního Programu veřejného 

zasedání ZM je „Zpráva o kontrole usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ze dne 14. prosince 2020 (volební období 2018 – 2022). Zprávu z kontroly všichni zastupitelé 

obdrželi písemnou formou. Pouze ji doplním o aktuální informace k usnesení (bodu) zn. „ ZM 

200/2018-2022“ (týká se směny pozemků mezi FO a městem Sedlčany). Vklad do evidence 

katastru nemovitostí u tohoto převodu vlastnictví byl proveden dne 2. března 2021, tj. 

po odeslání materiálů do ZM. Úkol splněn.“ 

 

Referující k problematice otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru, následně veřejnosti.  

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Nikdo se nehlásí s příspěvkem; přednesu návrh usnesení.“  

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Usnesení: 

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

z 13. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 14. prosince 2020, 

předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 209/2018-2022.  

 

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

 

 

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

15. prosince 2020 – 8. března 2021) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Třetím bodem dnešního Programu jednání ZM je „Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 15. prosince 2020 – 8. března 2021)“. Rada města 

Sedlčany v uvedeném období zasedala celkem 4x, a to ve dnech 13. ledna, 27. ledna, 10. února 

a 24. února 2021. Podrobnou Zprávu z jednání RM jste obdrželi písemně. Zahajuji rozpravu 

k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin občanů. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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

Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 15. prosince 2020 až 8. března 2021, ve kterém se 

v termínu, a to 13. ledna, 27. ledna, 10. února a 24. února 2021, konala řádná zasedání tohoto 

orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 210/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předsedající dnešnímu zasedání ZM, si vzal 

zpět slovo, rovněž referujícímu poděkoval za přednesené informace a pokračoval 

v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání ZM).  

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:11 hod. dostavil zastupitel, pan MUDr. Karel Marek. 

Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů na veřejném zasedání ZM celkem 18. 

(Zastupitelský sbor města Sedlčany pro toto volební období čítá 21 členů.) 

 

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany předal slovo k uvedené problematice 

paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany, která se 

ujala slova zpravodaje k tomuto bodu Programu ZM. 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Dobrý večer. Rozpočet na rok 2020 byl schválen ve výši 239 314 tis. Kč. V průběhu roku 2020 

bylo schváleno celkem šest rozpočtových opatření, z toho tři rozpočtová opatření byla 

provedena v kompetenci RM a tři rozpočtová opatření schválilo ZM.  

Nejvýznamnější pro vývoj rozpočtu bylo určitě Rozpočtové opatření č. 2/2020, které schválilo 

Zastupitelstvo města Sedlčany dne 8. června 2020. Bylo hlavně o příjmové stránce rozpočtu, 

a to s ohledem na razantní snížení daňových výnosů, které ZM snížilo v návaznosti na predikci 

výnosu daní vydanou Ministerstvem financí ČR a dále zpracovanou pro město Sedlčany též 

firmou City finance. Takto razantní snížení ovlivnilo i rozpočtovou stránku města ve výdajové 

části, takže byly vyřazeny některé vybrané investiční akce dříve rozpočtem schválené, podle 

toho, jak bylo toto Rozpočtové opatření č. 2/2021 koncipováno.  

Korekce rozpočtu nástrojem RO probíhala ve vazbě na vyhlášení stavu nouze na území ČR, 

a to v souvislosti s vypuknutím pandemie COVID-19. 

Nemalé výdaje byly alokovány na nákup ochranných prostředků, úprav prostor města 

k zajištění protiepidemických opatření, ochranu jednotek integrovaného záchranného systému, 

bezpečný provoz Pečovatelské služby Sedlčany a další opatření nutná na zvládnutí této situace. 

Účtované prostředky, které ke dni 31. prosince 2020 byly vynaloženy, jsou ve výši 730 tis. Kč.  

Celkové příjmy za rok 2020, včetně zapojení rezerv a přijatých úvěrů byly ve výši 

258 330,480 tis. Kč, což představuje 101,90 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu, včetně 

zápočtu všech provedených rozpočtových opatření a výdaje, včetně splátek jistin úvěrů 

a příslušenství 235 249,310 tis. Kč, což je 94,12 %; kdy příjmy byly mírně přes 100 % o necelá 

2 % a výdaje naopak nedočerpány, díky čemuž vznikl konečný zůstatek na účtech ve výši 

23 081,170 tis. Kč, což je finanční rezerva do roku 2021, která bude následně rozdělena 

v návrhu rozpočtového opatření (RO č. 1/2021), které bude projednáno v následujícím bodu 

Programu dnešního ZM. 

Úspory nedočerpaných výdajů roku 2020 jsou uvedeny v zaslaném komentáři. 

Hospodaření bylo ponejvíce ovlivněno pandemií, která v průběhu roku nastala. Naplánované 

akce byly tedy, jak vyřazeny z rozpočtu, tak následně nebyly některé dokončeny, případně 

nebyly fakturovány, což se týká hlavně stavby „Umělé povrchy dráhy, sektory 

u lehkoatletického stadionu“ a akce „Komunikace Na Morávce“, kdy konečné faktury nebyly 

vyhotoveny dodavateli, takže do 31. prosince 2020 nemohly být uhrazeny a tudíž se nepromítly 

v rozpočtu města roku 2020, resp. ve výdajové stránce.  

Přes veškerá vládní opatření, která dolehla na ekonomiku a významně ovlivnila stav veřejných 

financí a vyvolanou mimořádnou situaci, si myslím, že byl kontinuálně zajištěn chod města 

Sedlčany, ze strany rozpočtu byla zajištěna péče o majetek města, udržen chod organizací 



 13 

řízených městem, péče o veřejný pořádek, údržba komunikací a další, s tím, že finance, které 

jsou kumulovány v rezervě, budou následně použity (rozpočtovány) v tomto roce 2021.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy nebo připomínky k výsledkům hospodaření. 

Připomínám, že dnes tuto informaci bereme na vědomí, přičemž závěrečný účet bude 

schvalován až po vyhotovení kontroly hospodaření, čili zprávě auditora, nejpozději do dne 

30. června letošního roku.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti v tuto chvíli k tomuto bodu 

jednání (Programu) nepřihlásil.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak do rozpravy se nikdo nehlásí. Tudíž přednesu návrh usnesení.“  

 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí přednesené informace o výsledcích 

hospodaření města Sedlčany za rok 2020 (ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“). 

Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2020 celkové výše 258.330,48 tis. Kč 

(101,90 %) a výdaje celkové výše 235.249,31 tis. Kč (94,12 %). Rozpočet města Sedlčany 

za rok 2020 byl uzavřen jako přebytkový v částce 23.081,17 tis. Kč.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 211/2018-2022. 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Žádám paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, aby provedla komentář 

k návrhu RO č. 1/2021.“  

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Jak jsem tedy informovala, rozpočtové opatření (rozumí se RO č. 1/2021), resp. ten první návrh 

úpravy rozpočtu roku 2021, navazuje na skutečnost, že tady byla značná rezerva rozpočtových 

prostředků v závěru roku k 31. prosinci 2020, takže navrhujeme upravit rozpočtové příjmy 

o částku 18 853 tis. Kč, čímž zapojujeme celý zůstatek rezervy. Je to tedy těch 18 853 tis. Kč, 

protože v již schváleném rozpočtu na rok 2021 jsme v podstatě určité zapojení rezervy 

do rozpočtu na rok 2021 již provedli – ve výši 5 000 tis. Kč. Tyto prostředky jsme rozpočtovali, 

což byl prvotní hrubý odhad o tom, kolik by mohlo být finančních prostředků zapojeno 

z předpokladu zbylých (uspořených) prostředků v závěru roku 2020 s tím, že původní rozpočet, 

když byl plánován, resp. koncipován v období přelomu měsíce září – říjen 2020, tak jsme 
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nevěděli, na jaké částce daňové výnosy v závěru roku 2020 skončí. Jak je vidět, skončily tedy 

dobře, nějakým přebytkem pro město, takže proto jsme rozpočtovali jen těch 5 000 tis. Kč. Nyní 

zbývající část prostředků zapojujeme v plné výši. Menší část ponecháváme v sekci „Dotace, 

půjčky, rezervy“.  

Navyšujeme ještě položku „Výkon státní správy“ o 772 tis. Kč. Pro rok 2021 je výše dotace 

v rámci souhrnného dotačního vztahu 22 732 tis. Kč. Tato dotace se finančně nevypořádává, 

nepodléhá finančnímu vypořádání v pravém slova smyslu. Abych se vyjádřila dostatečně 

přesně, tato částka je v podstatě určena na výkon státní správy.  

Navrhované zapojení rezerv, jak jsem již uvedla, je rozdíl mezi zůstatky účtu a jistou, již 

plánovaně zapojenou, rezervou. Výdaje jsou navýšeny o 15 091 tis. Kč.  

Úprava výdajové části rozpočtu se odvíjí od zapojených rezerv a možnosti rozpočtovat akce, 

které byly uváděny v Přílohách ke schválenému rozpočtu jako tzv. „Zásobníky akcí“. 

Především se jedná o zapojení prostředků do rekonstrukcí oprav místních komunikací, investic, 

technického zhodnocení, oprav a údržby majetku města.  

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – navýšení o 5 580 tis. Kč. 

Navýšení na údržbu a opravy místních komunikací prováděné Sedlčanskými technickými 

službami, s. r. o. v částce + 500 tis. Kč.  

Rekonstrukce a opravy místních komunikací v částce 5 080 tis. Kč; jednotlivé akce jsou 

uvedeny v aktualizované Příloze č. 1 ke schválenému rozpočtu. 

Služby obyvatelstvu navrhujeme navýšit o 9 011 tis. Kč. Je to uvedeno v té sekci 3.4 „Bydlení, 

komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba“.  

Správa budov městského úřadu, nebytových prostor, bytového fondu je navýšena o částku 

1 000 tis. Kč; pro případ navýšení položky bytového fondu se jedná vlastně o částečné přesunutí 

finančních prostředků z oblasti investic, kde jsme rozpočtovali výměnu oken u bytového domu 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 a rekonstrukci bytových jednotek. Pro tento případ jsme se 

dohodli (vedení města), a RM tak schválila, že tuto položku navýšíme o uvedenou částku 

1 000 tis. Kč s tím, že zapojíme rekonstrukci bytových jednotek a výměnu řídící jednotky 

výtahu v objektu Sedlčany č. p. 172, což je objekt s pečovatelskou službou a tyto prostředky 

soustředíme pod tuto jednu rozpočtovou oblast, tj. správa bytového fondu a oprava bytového 

fondu.  

V oblasti 3.4.c) s názvem „Projektová dokumentace, technický dozor investora, administrace 

projektů“ je navrhováno navýšení v částce 1 096 tis. Kč. Příloha č. 6 obsahuje soubor, resp. 

soupis, těch jednotlivých projektů a jejich případné navýšení nebo zařazení nových položek.  

Další oblast označená 3.4.d) s názvem „Znalecké posudky, geometrické plány, nájmy, výkupy 

pozemků, poplatky KÚ “ navyšujeme o částku 100 tis. Kč, což jsou výkupy pozemků, realizace 

výkupu pozemků pod skládkou TKO a další oblasti. 

Investice a další akce stavebních úprav, opravy majetku, technické zhodnocení majetku 

navyšujeme + 6 815 tis. Kč. Zde tedy přesunujeme akci „Výměna oken a výměna řídící 

jednotky“ za 390 tis. Kč. Další zařazení nebo navýšení jednotlivých akcí představuje rozpis 

do položek v oblasti – výdajové části.  

Všeobecná veřejná správa je navýšena o 500 tis. Kč, což je to finanční vypořádání za rok 2020, 

resp. vratka dotace na výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, takže tuto 

dotaci jsme nevyčerpali. Dotace přísně podléhá legislativním pravidlům na její spotřebu, takže 

nevyčerpané finanční prostředky v podstatě vracíme z toho přebytku (zůstatku účtu). 

Příjmy – celkem schválený rozpočet, včetně Rozpočtového opatření č. 1/2021, resp. po jeho 

případném schválení (tohoto návrhu) činí 190 211 tis. Kč a výdaje činí 186 449 tis. Kč. V takto 

nastaveném rozpočtu, resp. pro tento případ, vzniká přebytek 3 762 tis. Kč.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu. Kdo se hlásí k rozpravě? Pan Mgr. et 

Mgr. Rostislav Hefka.“  

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka:  

„Já jenom asi trošku technická připomínka k tomuto tématu. K Příloze č. 3, která vypadá, 

že bude trošku optimistická… Máme 450 tis. Kč na Městské slavnosti ROSA 2021 a na nějaké 

další plánované kulturní akce. Bohužel Městské slavnosti ROSA 2021, které by se měly 

uskutečnit za cca 3 měsíce, patrně, jak si myslím, asi nebudou realizovány v obvyklém formátu. 

Dopadne to stejně jako loni (dopad pandemie). Takže, jestli už se nyní zamýšlet nad tím, kam 

tuto částku přesunout? Jsem přesvědčen, že vedení města ví, kam tyto případně 

„nespotřebované peníze“ přesune, zda na podporu nějaké výstavby…, že ví, kam je investovat. 

Tak jenom tato technická, jestli už pomalu toto nepřipravovat, ale asi víte, kam s těmi penězi 

potom, co se z nich případně postaví… I když tam vlastně máme stejně přebytek 3,7 mil. Kč. 

Tak teď k tomu vezmeme dalších 500 tis. Kč, tak to jsou již docela pěkné peníze, za které by 

se dalo asi něco opravit nebo postavit… Jenom takováto připomínka.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak samozřejmě. V době, kdy jsme připravovali začátkem roku toto Rozpočtové opatření č. 

1/2021, a to v době po výsledcích hospodaření města Sedlčany z roku 2020, tak jsme pokrátili 

celkovou rozpočtovanou částku na městské kulturní akce o 300 tis. Kč oproti loňskému návrhu 

a předpokládali jsme, že pokud budou Městské slavnosti ROSA 2021, tak v menším rozsahu, 

jako pravděpodobně i ostatní akce v prostředí kultury v menším rozsahu. Samozřejmě situace 

vypadá tak, že do pololetí roku 2021 nebude vůbec nic, takže s největší pravděpodobností 

z předmětné položky bude možná vhodné v rozpočtu něco ponechat pouze na podzimní kulturní 

akce, jinak samozřejmě v tzv. „Zásobníku investičních akcí, projektů a oprav...“ máme určitě 

možnosti, kam ty prostředky přesměrovat. Takže děkuji za tuto připomínku.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Další do rozpravy, pan MUDr. Vladimír Zámostný se hlásí, prosím.“  

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Mám také jenom jednu asi drobnou technickou připomínku. V bodě označeném číslem 3.4 

výdajové části navrhovaného rozpočtu (RO č. 1/2021) je alokovaná částka na výkup pozemků 

uvedena ve výši 500 tis. Kč. Je to svým způsobem asi kosmetická záležitost v rámci celkové 

sumy rozpočtu, ale podle dnešního majetkového bodu Programu ZM, předpokládám v bodě 7, 

který se týká různých výkupů pozemků, tak jenom dneska bychom měli odsouhlasit výkupy 

pozemků v částce přesahující hodnotu 600 tis. Kč. Ano. Takže tady trošku „lítá“ nějakých 

100 tis. Kč. Jak říkám, asi z pohledu rozpočtu, je to zanedbatelná částka, ale myslím si, 

že pro pořádek by bylo dobré, výdajovou částkou alokovanou na výkup pozemků, tedy těch 

500 tis. Kč povýšit na těch reálných 600 tis. Kč, aby částky na sebe lépe navazovaly, odpovídaly 

předpokladu… Ovšem zdali to uděláme dneska v rámci této první změny rozpočtových 

opatření, anebo až někdy výhledově s touto úpravou přijdeme na některém z příštích zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, je věc druhá.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jestliže mohu zareagovat hned, pane doktore, trošku jsem očekával tuto otázku… 

Samozřejmě, protože jsme si vědomi toho, že tam máme nějakých 524 tis. Kč. Nicméně, my 

tady u těch výkupů pozemků máme ještě jednu položku č. 73 s názvem „Majetkové vypořádání 

pozemků pro Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, a tam po jednání se státním podnikem 
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Lesy ČR, s. p., kde dojde v vypořádání ještě nějakých pozemků u objektu „Vodojem Šiberna“ 

v Benešově, tak se nyní jeví, že zde bude výrazně nižší finanční plnění, oproti alokovaným 

200 tis. Kč, z čehož vyplývá potom záměr položky srovnat, a to v době, až budou ty částky 

zcela zřejmé, myslím zejména za ten „Přivaděč…“. Jednoduše řečeno, v rozpočtu na to máme 

i s ponecháním částky 524 tis. Kč. Tak jestli takto stačí odpovědět.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Do rozpravy se hlásí pan JUDr. Filip Růzha, prosím.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji. Jenom k „Městským slavnostem ROSA 2021“. Naváži na pana kolegu Mgr. et 

Mgr. Rostislava Hefku. Původně mým záměrem bylo navrhnout, protože mě trochu mrzí, 

že jsme letos rezignovali na projekt „Participativní rozpočet 2021“, tak navrhnout, 

aby v případě, že se ta akce neuskuteční (míněno ROSA 2021), tak aby tyto prostředky byly 

použity, resp. alokovány do projektu „Participativního rozpočtu 2021“, případně alespoň 

v nějaké poměrné části. Nicméně, nyní mě napadlo, je to zase jenom příspěvek do rozpravy, 

prosím… Samozřejmě teď jej neschvalujeme… „Kultura“ jako „kultura“, všiml jsem si jedné 

akce uvedené v tzv. „Zásobník akcí“ pod názvem „Ventilace ve Společenském sále“ tady 

v objektu kulturního domu. Pokud vím, tak ta částka na ventilaci je 400 tis. Kč a na „ROSU“ je 

alokováno 450 tis. Kč, jestli se nepletu. Možná bychom si mohli říci, že pokud se slavnosti 

neuskuteční, což já osobně nepředpokládám, ale třeba budeme všichni příjemně překvapeni, tak 

by to mohlo jít na uvedené, což je podle mého názoru projekt, který je už odkládán poměrně 

dlouho. 

Jestli mohu, tak ještě mám k předmětu problematiky rozpočtového opatření dva další dotazy. 

Ve výdajích v bodu – resp. je to rozpočtový řádek označený číslem „87“ s názvem „Rodinné 

centrum Petrklíč, spoluúčast k OP“. Není to nic, co by se nyní měnilo, ale jenom, abych byl 

v obraze… Zeptám se. Souvisí tato akce nějak s akcí ze „Zásobníku akcí“, která je vlastně 

vázána na stejnou budovu, ale týká se zateplení? V „Zásobníku akcí“ je uvedena mateřská škola, 

atd. Pokud vím, je to jedna a ta samá budova… Tak nevím, na co tato položka cílí nebo k čemu 

je ta spoluúčast?“   

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dovolím si rovnou odpovědět. Je to spoluúčast k projektu, na který je schválena dotace, 

o kterou požádalo Rodinné centrum Petrklíč, z. s. Jedná se o rekonstrukci suterénu při objektu 

Odloučeného pracoviště mateřské školky Sokolovská, což je prostor po bývalé prádelně 

v jeslích, ve kterém je nyní Rodinné centrum Petrklíč dislokováno, který by měl být upraven 

na prostory pro hru, výuku a nějaké výtvarné dílny apod. Takže tato akce nesouvisí se 

zateplením uvedeného objektu mateřské školy jako celku. Jedná se o zcela samostatnou akci, 

která nás bude ještě čekat.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Moc děkuji. Ještě dva drobné dotazy; první tedy ten Sportovní areál Luční. Ten je nyní uveden 

v tzv. „Zásobníku akcí (projektů)“. Bude se letos realizovat nebo to ještě není jasné?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano. V tzv. „Zásobníku akcí (projektů)“ jsou uvedeny pořád ještě akce, které už navrhujeme 

a zařazujeme do tohoto návrhu Rozpočtového opatření č. 1/2021. Zásobník není aktualizován 

na předkládané, doposud neschválené RO č. 1/2021… Pardon, vidím to tady, ano, takže mohli 

jsme to tedy možná udělat jinak, přiblížit více skutečnosti, resp. reflektovat návrhy zařazené 

do RO č. 1/2021, ale samozřejmě, jakmile ta akce nyní bude ZM schválena a stane se součástí 
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dokumentu – „Rozpočtu města Sedlčany na rok 2021“, resp. bude do rozpočtu města Sedlčany 

roku 2021 zařazena, tak samozřejmě bude ze „Zásobníku akcí“ následně odstraněna.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji moc, moje chyba… Poslední věc. Položka zařazená do návrhu RO č. 1/2021 

pod názvem „Výstavba garáže SDH II, první etapa“, jestli tomu správně rozumím, je v tzv. 

„Zásobníku akcí“ zařazena pod položkou „Přístřešek ZIL“ v předpokládané částce 

za 1,5 milionu Kč. V RO č. 1/2021 máme uvedenu akci „Výstavba garáže SDH II, první etapa“, 

pouze za třetinovou částku. To je tedy také komplementární část tohoto projektu v Zásobníku 

projektů uvedeného, předpokládám?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano, jedná se o část tohoto projektu. O tuto akci usilují hasiči již několik let, je na ni 

vypracována projektová dokumentace. V loňském roce (2020) hasiči velice požadovali, 

abychom se pokusili zařadit do rozpočtu tuto akci. Bohužel jsem musel tento návrh odmítnout 

s tím, že na podzim roku 2020 navrhneme a schválíme rozpočet podle reálných příjmů, tak, jak 

jsme měli příjmy nastaveny podle predikce MF ČR. Nyní s ohledem na známé hospodaření 

roku 2020 mi přišlo férové, a to i s ohledem k tomu, že se naši hasiči nezištně podíleli, zcela 

dobrovolně, na pracích, které přinesl stav nouze, zejména souvisejících na skládkou prostředků 

a materiálu Na Červeném Hrádku ve středisku Správy státních hmotných rezerv, abychom jim 

dali alespoň jakousi naději, že skutečně s tím projektem počítáme. V letošním roce tímto 

plánujeme, že by se udělaly základy stavby, resp. v podstatě pevná podlaha (deska) a v příštím 

roce (2022) by se zhotovila zbývající část projektované budovy garáže, takže je to skutečně 

první etapa stavby, jak jste uvedl. Dokončení předpokládáme s rozpočtem roku příštího.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Dobře, takže za mě všechno, děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„No, ještě se vrátím k tomu prvnímu návrhu, s tím nemám vůbec problém, abychom potom při 

následných rozpočtových opatřeních část prostředků, nyní alokovaných v oblasti kultury, 

směrovali rovněž do oblasti kultury, ovšem na podporu kvality zázemí pro tuto činnost. 

Domnívám se, že pan Ing. Martin Severa, ředitel příspěvkové organizace KDJS, by tuto 

myšlenku také podpořil. Tak další, vážení zastupitelé, kdo se hlásí s příspěvkem do rozpravy?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak nikdo se do rozpravy nehlásí. Ještě než přednesu návrh usnesení… Skutečně jsem velmi 

rád, že před vás dneska můžeme předstoupit s takovýmto návrhem Rozpočtového opatření 

č. 1/2021, tj. s tím, že výdajovou část posilujeme částkou 15 091 tis. Kč, a tím tedy zařazujeme 

do rozpočtu tohoto roku 2021 řadu menších investičních akcí, které rozhodně v našem městě 

zpříjemní všem život.  

Neproběhla tady žádná rozprava k navrženému přebytku ve výši 3 762 tis. Kč. Tato částka, 

která je řádově 2 % schvalovaného rozpočtu, zůstává tedy navržena, připravena na případné 

mimořádné výdaje. Netušíme, co letošní rok přinese. A netušíme, jak se bude vyvíjet příjem 

z daní, resp. z rozpočtového určení daní. Pamatujeme, že v loňském roce jsme poměrně výrazně 

snižovali příjmovou část a nyní si prostě chceme ponechat aspoň malou rezervu pro případné 

výkyvy ekonomiky v letošním roce. Tak jsem rád, že to všichni takto vnímáte a nikdo k tomu 

ani neměl žádné připomínky a teď už tedy přednesu návrh usnesení Zastupitelstva města 

Sedlčany.“  
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▪ rozprava zastupitelů bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 1/2021, a to 

v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto 

opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 18 853 tis. Kč 

a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 15 091 tis. Kč. Příjmy 

pro provedené úpravě budou činit celkem 190 211 tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 

186 449 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu 

na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový částkou + 3 762 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativními 

značkou 212/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Velmi děkuji za schválení Rozpočtového opatření č. 1/2021. Otevírá nám to možnost 

k provádění některých oprav, možnost realizace menších investic a úprav komunikací. Děkuji 

paní ekonomce za prezentaci a komentář k již projednaných dvěma bodům dnešního 

Programu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přistoupím k dalšímu šestému bodu dnešního Programu, a to je „Informace o připravované 

Změně č. 2 ÚP města Sedlčany“, jejíž součástí je zvolení určeného zastupitele. Již v loňském 

roce na veřejném zasedání ZM jsme uvedený záměr avizovali, že po dokončení Změny č. 1 

územního plánu města Sedlčany nebudeme odkládat návrh Změny č. 2 územního plánu města 

Sedlčany. Už se nám i tak sešlo asi 20 požadavků (žádostí) do připravované Změny č. 2 a další 

určitě přijdou. Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany otevře prostor i pro určitou revizi 

stávajícího (schváleného) dokumentu.“   

 

 

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

Pan starosta, který byl k tomuto bodu Programu ZM zpravodajem, tento bod v obecném uvedl, 

a to zejména s akcentem na hlavní důvody pořízení dokumentu.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Možná i nedostatečně přesně definované využití území ve stávající Změně č. 1, případně další 

záležitosti, jako i potřeba odstranění zjevných chyb, soubor dalších žádostí vlastníků na určení 

využití pozemků, které čekají na konečné vyřízení a další jsou důvodem k pořízení Změny. 

Představa je taková, že abychom ve druhém čtvrtletí letošního roku zveřejnili možnost podávání 

návrhů na další změny v územním plánu. Podle předpokládaného harmonogramu v průběhu 

letních měsíců bychom tyto materiály (sumarizované žádosti) poskytli k vyjádření Krajskému 

úřadu Středočeského kraje tak, aby se k navrženým změnám, resp. žádaným úpravám, vyjádřil 

Krajský úřad Středočeského kraje z pohledu ochrany životního prostředí, následně s tímto 

vyjádřením by náš Odbor územního plánování zpracoval konečnou formulaci Žádostí o změnu 
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č. 2, která bude předložena Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení (zadání) 

s předpokladem v devátém – desátém měsíci letošního roku, pokud Krajský úřad Středočeského 

kraje nebude mít nějaké prodlení a po schválení Zastupitelstvem města Sedlčany bude vybrán 

zpracovatel dokumentace, kterému budou podklady předány.  

Pokud půjde všechno, jak si představujeme, přičemž zatím nevidím důvod, proč by tomu tak 

být nemělo, tak bychom zhruba v druhém čtvrtletí příštího roku mohli schválit (Zastupitelstvo 

města Sedlčany) konečné znění tzv. Změny č. 2 ÚP města Sedlčany. V tuto chvíli na uvedeném 

záměru intenzivně pracovala, resp. některé případy žádoucích změn projednala Rada města 

Sedlčany. Sešla se také Komise stavební a životního prostředí, která velmi podrobně 

diskutovala záměr Změny č. 2 ÚP dokumentace města Sedlčany. Jak je v materiálech uvedeno, 

tato Komise předem avizovala, že budou v územním plánu definovány lokality, nad kterými by 

bylo potřebné provést určitou regulaci zástavby, s čímž, samozřejmě, není žádný problém. 

Obecně je využití nástroje regulace pro mnohé lokality vhodným řešením.  

Rada města Sedlčany navrhla, aby tím administrátorem a tím zastupitelem, který je ze zákona 

povinným, který bude dohlížet nad tvorbou dokumentace Změny č. 2 ÚP a který bude 

prostředníkem komunikace mezi zastupiteli a úřadem, zejména tedy Odborem výstavby 

a územního plánování, který bude hájit veřejný zájem a obecný zájem města, byl místostarosta 

města Sedlčany, pan Mgr. Zdeněk Šimeček. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu ukončuji a přednesu návrh usnesení.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

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

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje určeného zastupitele pro proces 

a pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany, kterým je pan Mgr. Zdeněk Šimeček, 

místostarosta města Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 213/2018-2022. 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takže děkuji. Panu místostarostovi předám slovo, aby projednal majetkové záležitosti.“  

 

 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku zpracoval a Rada města Sedlčany projednala 

a předkládá celkem pět majetkoprávních bodů k dnešnímu projednání.“ 

 

7.1 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany  
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Prvním bodem této problematiky je směna pozemků v Oříkově mezi městem Sedlčany a FO, 

která převede do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 716 a pozemek parc. č. 717, 

celková výměra těchto pozemků je 13 m2 a město Sedlčany převede žadateli pozemek parc. 

č. 660/10 a pozemek parc. č. 671/2, celková výměra těchto pozemků je 16 m2, přičemž rozdíl 

ve výměře, který tvoří 3 m2, bude vyrovnán za jednotkovou cenu 100 Kč/m2, což představuje 

celkem částku 300,00 Kč. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě pro množinu oprávněných byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků mezi žadatelem (FO), trvale bytem 

Střížkov, 190 00 Praha 9 a městem Sedlčany s tím, že žadatel převede do vlastnictví města 

Sedlčany pozemek parc. č. 716 o výměře 12 m2, nově oddělený z původního pozemku parc. č. 

st. 16, a pozemek parc. č. 717 o výměře 1 m2, nově oddělený z původního pozemku parc. č. st. 

17/2, tj. celkem 13 m2. Náhradou za tyto pozemky převede město Sedlčany do vlastnictví 

žadatele pozemek parc. č. 660/10 o výměře 14 m2, nově oddělený z původního pozemku parc. 

č. 660/1, což je ve skutečnosti zeleň přilehlá k parc. č. st. 16, a pozemek parc. č. 671/2 o výměře 

2 m2, nově oddělený z původního pozemku parc. č. 671 (připlocená část původní komunikace), 

celkem 16 m2, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 215-15/2021). 

Hodnota rozdílu ve výměře směňovaných pozemků, tj. 3 m2 bude vyrovnán za jednotkovou 

cenu 100,00 Kč/m2, tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany celkem 300,00 Kč.  

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

podpisem smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 214/2018-2022. 

  

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) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Druhým bodem Programu ZM je opět směna pozemků, tentokrát mezi městem Sedlčany 

a žadatelkou (FO), a to tak, že žadatelka převede spoluvlastnický podíl, ideální ¼ pozemku, 

což je pozemek parc. č. 1862/4, který se nachází v ulici Potoční, výměra žadatelčina pozemku 

je 325 m2; město Sedlčany převede na žadatelku pozemek parc. č. 3145, který se nachází 

v lokalitě ulice Nádražní; výměra toho pozemku je 70 m2, a to bez finančního vyrovnání. 

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 
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Možnost vystoupit v rozpravě pro množinu oprávněných byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků mezi žadatelkou, trvale bytem 

Sedlčany, 264 01 Sedlčany a městem Sedlčany s tím, že žadatelka převede do vlastnictví města 

Sedlčany spoluvlastnický podíl id. ¼ pozemku parc. č. 1862/4, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 325 m2, a město Sedlčany převede do vlastnictví 

žadatelky pozemek parc. č. 3145, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 70 m2, vše 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to vše bez finančního vyrovnání.  

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

podpisem smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 215/2018-2022. 

  

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

Kosova Hora) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Třetím bodem dnešního Programu ZM je výkup pozemků parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37, 

celková výměra obou pozemků činí 2621 m2, a to z vlastnictví FO za jednotkovou cenu 

200,00 Kč/m2; celková kupní cena je 524 200,00 Kč. Pozemky se nacházejí v areálu bývalé 

skládky TKO v Kosově Hoře. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě pro množinu oprávněných byla ukončena. 

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:48 hod. dostavil zastupitel pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů na veřejném zasedání ZM celkem 19. 

(Zastupitelský sbor města Sedlčany pro toto volební období čítá 21 členů.) 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje výkup pozemků parc. č. 747/35 o výměře 1476 m2 

a parc. č. 747/37 o výměře 1145 m2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

skládka v k. ú. a obci Kosova Hora (pozemky v areálu skládky TKO), a to od FO, trvale bytem 

162 00 Praha – Liboc, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. výměru 2621 m2 za celkovou 

kupní cenu 524 200,00 Kč.   

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

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 216/2018-2022. 
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7.4 Návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Sedlčany a Lesy ČR, s. p. 

k pozemkům v k. ú. Benešov u Prahy (Vodojem Benešov)  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM je schválení výkupu pozemku parc. č. 2405/7 o výměře 

50 m2 od Lesů ČR, s. p. za celkovou kupní cenu 51 790,00 Kč bez DPH, která je stanovena 

znaleckým posudkem, přičemž se jedná o pozemky v areálu objektu Vodojem Šiberna 

(Benešov). 

Zároveň dále je navrhováno majetkoprávní vztahy řešit zřízením služebnosti inženýrské sítě 

vodovodního potrubí k pozemku parc. č. 2405/1. Jedná se o zábor 80 m2 za jednorázovou 

náhradu 25 000,00 Kč. Cena byla stanovena podle znaleckého posudku. Tento pozemek se 

nachází mimo oplocený areál Vodojemu Šiberna. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě pro množinu oprávněných byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje výkup pozemku parc. č. 2405/7, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 50 m2 v k. ú. Benešov u Prahy, který je 

ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 

Hradec Králové, a to na základě znaleckého posudku č. 8452-003/2021, za celkovou kupní cenu 

51 790,00 Kč (bez DPH), dle cenového předpisu. 

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

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 217/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní 

potrubí včetně jeho ochranného pásma) k pozemku parc. č. 2405/1, způsobem využití lesní 

pozemek, v k. ú. Benešov u Prahy, v rozsahu záboru 80 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 

25 000,00 Kč (bez DPH), a to na základě znaleckého posudku č. 8380-056/2020.  

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

podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 218/2018-2022. 

  

7.5 Zřízení služebnosti nezbytné cesty na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. 

Třebnice (břemeno práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 758/9) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Posledním majetkovým bodem Programu ZM je schválení zřízení služebnosti nezbytné cesty 

na pozemku parc. č. 758/9 o výměře 78 m2 v Třebnicích pro žadatele (FO), za účelem umožnění 

přístupu k jeho pozemku parc. č. 1/12. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě pro množinu oprávněných byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zřízení práva služebnosti nezbytné cesty na pozemku 

parc. č. 758/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 78 m2 

v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, za účelem umožnění 

přístupu k pozemku prac. č. 1/12 v k. ú Třebnice, ve vlastnictví FO, trvale bytem Příbram, a to 

ve prospěch vlastníka a jeho právního nástupce. Věcné břemeno – právo služebnosti nezbytné 

cesty se zřizuje bezplatně a na dobu neurčitou. 

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

podpisem smlouvy o zřízení služebnosti nezbytné cesty.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 219/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Děkuji Vám. Předávám slovo panu starostovi“.  

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak a my můžeme přistoupit k dalšímu bodu dnešního Programu, kterým je Zpráva o činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany. Zprávu, kterou vypracoval pan předseda, 

jste obdrželi písemně, zeptám se pouze, zda jsou ke zprávě nějaké připomínky nebo dotazy.“  

  

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 220/2018-2022. 
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9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Stejně tak jako u výše uvedeného bodu Programu ZM jsme obdrželi Zprávu o činnosti 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, kterou předložil jeho předseda pan 

Ing. Pavel Švagr, CSc. Stejně tak se ptám, jestli jsou ke Zprávě nějaké dotazy nebo 

připomínky.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

  

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 221/2018-2022.   

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, že jsme odhlasovali ještě tento doplňující výrok usnesení (rozumí se výše).“ 

 

 

10. Diskuse 

10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dostáváme se k bodu číslo 10 dnešního Programu ZM a tím je diskuse. Prosím přítomné 

zastupitele, případně pokud máme někoho v sále, tak jestli přináší do diskuse nějaký námět. 

Prosím.“  

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka:  

„Já bych se jen vrátil k zářijovému zasedání Zastupitelstva města Sedlčany roku 2020 (dne 

7. září 2020), kdy jsem navrhoval nějaký způsob řešení dálkové komunikace mezi zastupiteli, 

obzvlášť v této době pandemie a nouzového stavu. Doufám, že jsme už za tím nejhorším právě 

dneska a že už to nikdy nebude horší, ale nikdo neví… Mě zajímalo, jestli se RM zabývala tím 

mým výstupem, který jsem tady měl, jestli se nějakým způsobem přes IT oddělení, dneska tady 

nevidím nikoho z IT oddělení, zda se tím někdo zabýval a nějakým způsobem jste nad tím 

uvažovali, jestli opravdu, kdyby to bylo potřeba a situace se ještě více zhoršila a skutečně nebyla 

možnost se kontaktním způsobem setkat, abychom se mohli spojit nějakým vhodným 

způsobem na dálku a mohli to nejdůležitější schválit i dálkovým způsobem. Tak jenom toto.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Samozřejmě Rada města Sedlčany se tím zabývala, řešení máme, je připraveno. Naše Oddělení 

ICT má k tomu vypracované podklady. Nicméně, jakkoli se osobně hlásím k navrhovanému 

podnětu, tak přesto jsme v současné době považovali za nejlepší variantu jednání „prezenčním 

způsobem“ s fyzickou účastí všech zastupitelů na veřejném zasedání. Pokud se zastupitelé 

z jednání neomlouvají, nebo pokud víme, že nemáme zastupitele v karanténě, tak bychom 
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upřednostnili toto prezenční jednání, ale blížila-li by se taková situace, která by svědčila potřebě 

realizovat jednání bezkontaktním způsobem, jsme připraveni toto zajistit, myslím, že jsme našli 

dostatečně vhodnou náhradní variantu, kterou abychom dodrželi všechna vládní nařízení, 

ale jsme i na virtuální zasedání Zastupitelstva města Sedlčany připraveni.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak jestli se již nikdo do diskuse nehlásí?...“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Jsme tady v Divadelním sále KDJS Sedlčany, protože Společenský sál KDJS Sedlčany 

samozřejmě slouží od 1. března 2021 jako prostor pro očkovací centrum Sedlčany. Jsme tomu 

velmi rádi, že očkovací centrum se podařilo v Sedlčanech rozběhnout. Za to musím poděkovat 

společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., která velice aktivně k řešení tohoto 

problému přistoupila. Samozřejmě velice úzce jsme spolupracovali s radním Středočeského 

kraje pro zdravotnictví. Protože je z nedalekého Benešova, tak dobře zná situaci Sedlčanska, 

že očkovací centra máme daleko a myslím si, že místní obyvatelé kvitují, že možnost očkování 

mají tady u nás. Tak to jsem chtěl jen poznamenat.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Do diskuse se již nikdo nehlásí, takže diskusi uzavírám.“ 

 

Diskuse zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

10.2 Diskuse přítomných občanů  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, otevřel diskusi přítomné veřejnosti. 

 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

Možnost přihlásit se do diskuse u obou množin oprávněných osob byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přistupme k dalšímu bodu Programu, tj. přednesení souboru výroků přijatých usnesení. 

Požádám pana Ing. Petra Stoupu, předsedu návrhové komise, o přednesení závěrečného znění 

souboru výroků usnesení.“ 

 

 

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Petr Stoupa, předseda návrhové komise pro 14. zasedání ZM, se ujal slova a přednesl 

výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá rekapitulace přijatých 

výroků vyjma procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval. 

 

 

12. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji předsedovi návrhové komise za přednesený soubor výroků přijatých usnesení. Soubor 

výroků usnesení schválených na dnešním veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je 

kompletní. Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil, ukončil dnešní veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, poděkoval vám všem za věcnost a panu Ing. Martinovi 
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Severovi, řediteli KDJS, za důstojné prostředí, ve kterém se povedlo prostory pro dnešní jednání 

zajistit. Děkuji. V souladu s plánem harmonogramu veřejných zasedání ZM předpokládám, 

že následné zasedání bude svoláno na dne 7. června 2021.“ 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 18:06 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2021 (15 listů) 

   

Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů 

Městského úřadu Sedlčany.   

  

 

Některé použité zkratky:  

FO – fyzická osoba 

KÚ – katastrální úřad 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

TKO – tuhý komunální odpad 

ÚP – územní plán (dokumentace) 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

 

Zápis pořízen dne: 12. března 2021  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a zastupitelů sestavil 

Ing. Vojtěch Hlaváček, zapisovatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


