
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 60/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 7. dubna 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. 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 šest, a to v čase 16:08 hod. 

 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Martin Havel.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

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

 

Přizvaní hosté:  

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

 

 

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: 17:58 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí šedesáté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

a zároveň sedmé 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 okamžiku zahájení jednání RM bylo přítomno pět členů Rady města 

Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání RM se omlouval pan Ing. Jiří Burian (nemoc) a na část 

jednání RM (počátek) se omluvil pan Ing. Martin Havel (pracovní povinnosti), který se 

na jednání RM dostavil záhy po jeho zahájení. 

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. Výroční zpráva 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o., materiály 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 s názvem „Sedlčanské technické služby, s. r. o.; plnění úkolů 

a výsledky hospodaření roku 2020, Zpráva o činnosti a plnění plánu (rozpočet); výhled 

do činnosti roku 2021“ a „Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní 

společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o.“, 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 blok problematiky pod souhrnným názvem 

„Různé“, kde bylo připraveno k projednání několik dalších samostatných bodů Programu 

jednání RM, které jsou podrobněji uvedeny níže (zejména záležitosti ohledně výsledků 

hospodaření příspěvkových organizací).  

 

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. 60/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 24. března 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM 



 

 

2.1 Sedlčanské technické služby, s. r. o.; plnění úkolů a výsledky hospodaření roku 2020, 

Zpráva o činnosti a plnění plánu (rozpočet); výhled do činnosti roku 2021 

 

2.2 Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Změna průběhu hranice katastrálního území Sestrouň a obce Sedlčany 

s dopadem na výměru území města Sedlčany 

3.1.2 Návrh na projednání snížení ceny souboru nepotřebných nemovitostí 

(Úpravna vody Kosova Hora) 

3.1.3 Záměr prodeje nepotřebného pozemku parc. č. 89/28 k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu jednání RM č. 60/2018-2022 zahrnuta. 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu jednání RM č. 60/2018-2022 zahrnuta. 

 

4. Různé 

4.1 Zápis do Mateřské školy Sedlčany na školní rok 2021 / 2022 

4.2 Aplikace pro zaplacení krátkodobého parkovacího oprávnění 

4.3 Žádost o zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace 

města Sedlčany; případ Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

4.4 Žádost o zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace 

města Sedlčany; případ Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 

4.5 Žádost o zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace 

města Sedlčany; případ Sportovní areály Sedlčany 

4.6 Zpoplatnění služeb inzerce (periodikum Radnice; digitální tabule) 

4.7 Informace starosty města o projednání vybraných úkolů z minulého jednání Rady 

města Sedlčany 

4.7.1 Zajištění projektové dokumentace ve stupni k územnímu rozhodnutí 

(lokalita označená v Územním plánu města Sedlčany č. 9) 

4.7.2 Informace o úkolech k obnově plnění základních funkcí Městské policie 

Sedlčany 

4.7.3 Poděkování starosty města za informativní článek určený ke zveřejnění 

do médií 

4.8 Informace o projektu „Protidrogový vlak“ 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání sedmé množiny 

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

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 na DČOV  

   

Další případné informace členů RM (soubor) 

 



 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 24. března 2021   

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

 

RM 59-1001/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 59-1002/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 59-1003/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 59-1004/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 59-1005/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 59-1006/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1007/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 59-1008/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 59-1009/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1010/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn, informace o výsledcích jednání předány 

a zdokumentovány. 

 

RM 59-1011/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn, informace o výsledcích jednání předány 

a zdokumentovány. 

 

RM 59-1012/2018-2022 

Žadatel informován o vyřízení své Žádosti. Úkoly související ze strany města Sedlčany 

splněny. 

 

RM 59-1013/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 59-1014/2018-2022 

Úkol v průběžném plnění podle potřebnosti. 



 

 

 

RM 59-1015/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 59-1016/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1017/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1018/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1019/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1020/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1021/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1022/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1023/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 59-1024/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn; v plnění věcném.  

 

RM 59-1025/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 24. března 2021 (RM č. 59/2018-2022) 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 60-1026/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

Pan starosta na zasedání RM přivítal přizvaného hosta k tomuto bodu Programu, a to pana Jiřího 

Daňka, jednatele obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. Pan starosta 

problematiku krátce uvedl a následně jmenovanému předal slovo k okomentování dříve 



 

 

předaných materiálů, zejména tzv. „Výroční zprávy“ a do přehledných tabulek zpracovaných 

„výsledků hospodaření“ a jiných „rozhodných dat“ o činnosti subjektu. 

 

2.1 Sedlčanské technické služby, s. r. o.; plnění úkolů a výsledky hospodaření roku 2020, 

Zpráva o činnosti a plnění plánu (rozpočet); výhled do činnosti roku 2021 

Slova k přednesení komentáře se ujal k tomu panem starostou vyzvaný host (pan Jiří Daněk). 

Zprávu obchodní společnosti okomentoval podle její struktury. 

Vzhledem k tomu, že komentované dokumenty jsou přílohou k tomuto Zápisu RM, není zde 

jejich obsah podrobněji uveden. 

 

Poznámka: Na jednání RM se v čase 16:08 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. Martin Havel. 

Od tohoto okamžiku se počet jednajících členů RM ustálil na šesti a do konce jednání se již 

nezměnil. Tento bod Programu byl projednáván jako první v pořadí, před bodem označeným 

„1.1“. 

 

Komentář (hlavní komentovaná témata), diskuse, poznámky: 

▪ zaměstnanost a její udržitelnost (počet pracovníků, struktura,…); 

▪ činnost daňové poradkyně (porovnání údajů, výsledků hospodaření a další); 

▪ záležitosti ohledně pohřební služby, vliv pandemie a zejména ukončení činnosti jedné 

z konkurenčních regionálních firem; (větší počet vypravovaných pohřbů – obracejí se pozůstalí 

s jejich vyřízením; ukončení činnosti subjektu z Votic); 

▪ problematika zvýšených nákladů na zimní údržbu komunikací (vliv počasí, vývoj 

v posledních letech; dopad do nákladů; 

▪ úvěrování na pořízení a nákup techniky; 

▪ tabulky odpadů – komunální a bioodpad s historií; jednotlivé komodity; 

▪ množství; obnova nádob – způsob, na který město přistoupí (s podporou rozpočtu,…); 

▪ pravidelné čištění komunikací, opravy a doplnění dopravního značení; běžná údržba probíhá 

kontinuálně bez výhrad; 

▪ údržba veřejné zeleně, kolem komunikací a stezek; 

▪ podrobnosti ohledně pořízení nového svozového vozidla – vyklápěč na každou popelnici 

s vážním systémem; příprava na evidenční systém nádob (čipování); vazba na SW – evidence; 

vyšší objem nástavby (20 m3 objem nástavby);… 

▪ provozování Rekreačního střediska Častoboř (zájem o rekreaci); hospodaření v Rekreačním 

středisku Častoboř s výsledkem také mimořádně dobrým (i když byl „covidový rok“). 

 

Další diskuse: 

Referující i členové RM věnovali mimořádnou pozornost stávajícímu systému svozu odpadů, 

jejichž množství narůstá. Množství odpadů, které je vyvezeno na skládku, je zatím poměrně 

na nízké tonáži (porovnáním s celou ČR). Dopad změny cen skládkovného (navýšení ze sazby 

500,00 Kč/tuna na 800,00 Kč/tuna); aplikovat se bude (platit) až do vyčerpání limitu produkce 

200 kg odpadu na hlavu, z čehož vyplývá, že se asi zdražení v tomto roce do ceny svozu 

nepromítne, ale v dalších letech se snižuje hranice (limit) a zvyšuje se poplatek. 

Některé obce doslova spekulují o úspoře odpadu; ze strany vedení a zástupců obcí jsou 

vytvářeny určité tlaky na vážení nádob (odpadu), samotné vážení ovšem nemá takový vliv 

na množství odpadu (domnívá se pan Jiří Daněk).  

Třídění odpadů je vykonáváno především z povahy přesvědčení.  

Systém „na nádobu“ je motivující – upravení množství nádob. Celorepublikový systém patrně 

nalezen nebude. Paradoxně je (bylo) v poslední době ukládání do země levnější než třídění 

odpadu (4,90 Kč/kg – plasty; 3,60 Kč/kg – do země). 

 



 

 

Propad v zimní údržbě – velice vysoká částka; je třeba se s ním vyrovnat, možná na úkor jiných 

středisek vykonávaných služeb, případně úpravou rozpočtu města podle vývoje; řešení zatím 

zůstává otevřené – jinak se dříve nespotřebovaná částka ze zimní údržby používala 

na komunikace (opravy apod.), nyní lze řešit naopak (prostředky určené na komunikace použít 

na dotaci náročné zimní údržby). Zatím není rozhodnuto. 

 

Nové vozidlo na svoz TKO – předpoklad pořízení, že jedno vozidlo nahradí dvě předchozí 

(dříve užívané), dosluhující; jedná se o třínápravové vozidlo, za zachování jeho délky s větším 

objemem (manipulace v prostoru zachována); časově výkonnější; použit podvozek MAN, 

nástavba firmy ANES; cena 5,501 mil. Kč bez DPH. 

 

Některé vybrané připomínky a návrhy členů RM: 

° Pan Ing. František Hodys otevřel problematiku k tomu, jakým způsobem dále rozšiřovat 

nádoby na bioodpad do nových domů; pronesl úvahu nad financováním na pořízení dalších 

sběrných nádob; podle OZV hodnota 1.300,00 Kč je cena (jedna sazba) svozu TKO/rok, to 

znamená, že za roční svoz jedné sběrné nádoby město zafinancuje jednu nádobu na bioodpad 

(rozšíření možností separace; nižší tonáž na skládkování)…  

° Pan Jiří Daněk poukázal na formu dřívějšího pořízení sběrných nádob na bioodpad a systém 

jejich přerozdělování (pořízeny z dotace ve dvou fázích – 1. fáze zavedení a 2. fáze rozšíření). 

° Pan starosta vyslovil souhlas s podporou svozu bioodpadů; zároveň poukázal na zásah 

do rozpočtu města, který je třeba míti na zřeteli; nová zástavba představuje osazení desítek 

sběrných nádob, ovšem po případném osazení nádob po osadách se již jedná o stovky; tam jsou 

nyní osazeny na sběrných místech nádoby společné (sdílené) o objemu 1100 l, do kterých lze 

odpad ukládat; pro případ aplikace nádob při objektech rodinných domů bude jejich počet 

přesahovat cca stovky. 

Sběrné nádoby na bioodpad se doposud nepřikupovaly, ale vydávaly se z rezerv – kontinuální 

doplňování podle potřeb a požadavků jednotlivců (skladem zbývá cca 5 ks nádob). Když někdo 

požadoval 2 ks sběrných nádob, potom si druhou nádobu musel přikoupit. Zásoba nádob bude 

tedy vyčerpána; občané se ptají na možnosti pořízení (nákupní cena je 1.290,00 Kč). Jednatel 

společnosti připraví případný návrh (podpora s dotací…). 

 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že za rok 2019 není umístěna v OR účetní závěrka obchodní 

společnosti (zákonná povinnost subjektu; sankce). 

Pan Jiří Daněk, jednatel společnosti, přislíbil nápravu. Bude zkontrolováno. 

 

Pro případné zájemce o práci, a to ani na úseku odpadového hospodářství, údržby a čistoty 

veřejných prostranství není volné místo. 

 

Dále se členové RM vrátili k podrobnějšímu komentáři a diskusi k problematice odpadového 

hospodářství. Diskuse byla vedena všemi přítomnými členy RM, a to zejména k segmentu 

svozu TKO v roce 2022 (novému systému). Bude dále rozhodující, jaký systém na základě 

legislativních změn město vytvoří, jak se vyrovná s novým zákonem v čase od 1. ledna 2022. 

Podle nového zákona se bude muset přijmout nová OZV. Bude potřebné lépe precizovat místa, 

na která se odpad ukládá. 

Dále jsou změny v poplatku za svoz TKO (poplatek podle zákona o místních poplatcích – 

demotivující; podle hmotnosti uloženého odpadu – znamená přejít na vážení; evidence každé 

popelnice; váha odpadu, součty…, provázanost na objekt a vlastníka, případně zavést systém 

podle objemu produkce odpadu v litrech – teoretické maximum…; podle kapacity prostředků 

na odpad).  



 

 

RM v této souvislosti žádá stanovisko odpadového hospodáře (dále ve výroku přijatého 

usnesení). 

Pan Jiří Daněk promluvil o potřebě investice do pomůcek evidence a kompatibility systémů 

mechaniky a administrace; rozšíření evidence – popelnice – osazení čipu na sběrné nádoby, 

následně za použití automatické čtečky se načte na zařízení (identifikace nádoby a hmotnosti 

na plátce); zařízení vyjde na dalších cca 750 tis. Kč; jeden čip také stojí značné finanční 

prostředky – je potřebné vyčíslit finanční a technickou náročnost na zavedení nového systému, 

náročnost na SW, na zpracování údajů evidence obyvatel. Zmíněna byla tzv. kalibrace vážního 

systému jednou za dva roky za cca 20 tis. Kč, výdaje na programovou podporu a udržitelnost 

funkčního stavu (žádá větší závislost na ostatních odbornostech – externí dodávky služeb 

a čerpání prostředků). 

Zmíněna byla záležitost náhradního svozu – předmět konfliktu (souvisí s možností poruchy 

svozového vozidla). 

 

Zdá se, že nový zákon o odpadech komplikuje dlouhodobě zavedený systém města a lze 

důvodně předpokládat, že naruší dlouhodobě v občanech vypěstovaný zájem o snižování 

produkce odpadů ukládaných na skládku. 

Pan starosta v této souvislosti vyzval členy RM, aby se touto problematikou podrobněji 

zabývali (vzorové OZV jsou k dispozici na stránkách MV ČR; informace v předpisech). 

Zhruba v čase do jednoho měsíce je potřebné systém nově definovat (pracovní schůzka 

s odpadovým hospodářem); následně bude nad novým návrhem sestavena OZV (právní 

zajištění uložené povinnosti, ohlášení, platby a vymahatelnosti). Nejpozději ve třetím čtvrtletí 

tohoto roku (2021) by mělo být ve věci rozhodnuto, neboť dost možná bude změna systému 

znamenat novou ohlašovací povinnost (vědomí občanů). Nový systém bude potřebné 

popularizovat. Velký objem práce a očekávané problémy svědčí tomu, že konečné řešení nelze 

nechat na poslední letošní zasedání ZM.  

Pan starosta požádal členy RM, aby se vynasnažili vyhledat si potřebné informace z dostupných 

veřejných zdrojů, připravili si všechny potřebné podklady individuálně a k problematice 

přistoupili se vší odpovědností, a to tak, aby mohly být ZM včas předloženy potřebné 

dokumenty. Stávající OZV vydané podle dřívějších předpisů jinak pozbydou platnosti 

a účinnosti dne 31. prosince 2021.  

 

V ČR jsou města (obce), která záležitosti kolem svozu TKO zcela financují. Upřednostněna 

bude patrně platba TKO podle skutečné váhy. 

Porovnat je potřeba všechny možnosti s provedením jejich vyhodnocení, porovnání negativ 

i pozitiv. Pan starosta vyslovil předpoklad, že do konce dubna by měli mít členové RM nový 

systém prvního prostředí prostudovaný (možnosti města, názory z hlediska provozu a další). 

 

Pan Jiří Daněk, jednatel společnosti, závěrem svého vystoupení uvedl, že společnost pandemii 

koronaviru přečkala bez úhony; nyní již zaměstnanci podle nařízení vlády absolvovali třetí sadu 

testů s negativním výsledkem pro každého testovaného zaměstnance. 

Společnost příkladně investovala do vitamínů, které poskytla zaměstnancům na podporu jejich 

imunity. Služby byly vykonávány kontinuálně bez přerušení po celý rok 2020, a to v plném 

rozsahu. Občané města nebyli o výkon služeb ošizeni, čímž byl ve městě udržen pořádek 

na vysoké úrovni uspořádanosti věcí, systém odpadového hospodářství a hygiena prostředí 

rovněž na standardní úrovni bez negativních dopadů.  

 

Pan starosta referujícímu poděkoval za podklady a komentář k jednání RM. 

Veškeré důležité údaje jsou uvedeny v příslušné Příloze. 

 



 

 

Soubor přijatých samostatných usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá, a to na základě legislativních změn a z toho vyplývajících 

opatření Ministerstva životního prostředí ČR s dopadem do prostředí města Sedlčany v oblasti 

organizace, ukládání, sběru, svozu a likvidace tuhého komunálního odpadu ve městě Sedlčany, 

v termínu plnění do 14. května 2021, připravit a Radě města Sedlčany předložit odborné 

stanovisko odpadového hospodáře Sedlčanských technických služeb, s. r. o. k uvedeným 

změnám spolu s návrhem nového funkčního a dlouhodobě udržitelného systému organizace 

sběru a svozu tuhého komunálního odpadu včetně dopadu do organizace práce, technického 

zajištění, dokumentace, evidence, předpokládaných nákladů a platby (poplatkové povinnosti). 

Za plnění úkolu odpovídá jednatel Sedlčanských technických služeb, s. r. o.“ 

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 60-1027/2018-2022. 
 

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

technických služeb, s. r. o. za rok 2020, hospodářské a organizační činnosti, zprávu k plnění 

zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu na následující období roku 2021, a to s ohledem 

na omezení výkonu širšího spektra služeb a investic žádaných městem Sedlčany vzhledem 

k důsledkům pandemie a vládních opatření s negativním dopadem do rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2020 a 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 60-1028/2018-2022. 
 

Příloha k Zápisu č. 2: Výroční zpráva o hospodaření obchodní společnosti Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. (bez uvedení počtu listů) 

  

2.2 Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

RM na tomto zasedání rovněž jednala v postavení valné hromady obchodní společnosti 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

Pan starosta za asistence jednatele společnosti členy RM společně seznámili s dosaženými 

hospodářskými výsledky této obchodní společnosti za období roku 2020 s tím, že účetní 

závěrka za rok 2020 svědčí o dosaženém a vyčísleném zisku ve výši 254.902,93 Kč. 

Navrženo bylo rozdělení uvedené částky, vše podrobněji uvedeno v Zápisu z Valné hromady, 

který je vyhotoven na samostatném dokumentu.   

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku; projednáno již výše. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, jako orgán jediného společníka obchodní společnosti v působnosti 

valné hromady subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., bere na vědomí hospodářské 

výsledky této obchodní společnosti za období roku 2020 s tím, že účetní závěrka za rok 2020 

svědčí o dosaženém a vyčísleném zisku ve výši 254.902,93 Kč.  

Rada města Sedlčany rozhoduje o rozdělení zisku subjektu Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. dosaženého za rok 2020 ve výši 254.902,93 Kč tak, že pro tvorbu základního 

Fondu rezerv bude převedeno 5 % z uvedené částky, tj. 12.745,15 Kč a nerozdělený zisk bude 

ponechán ve výši 95 %, tj. v částce 242.157,78 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 60-1029/2018-2022. 
 

Poznámka zapisovatele: Přizvaný host k výše uvedeným hlavním bodům Programu jednání RM, 

pan Jiří Daněk, jednatel městské obchodní společnosti, schůzi RM opustil v čase 16:57 hod. 

 

Příloha k Zápisu č. 3: Zápis z valné hromady (Sedlčanské technické služby, s. r. o.); (1 list) 

 

 

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, a to 

prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 

 

3.1.1 Změna průběhu hranice katastrálního území Sestrouň a obce Sedlčany s dopadem 

na výměru území města 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 v souladu se svým usnesením č. RM 24-246/2018-2022 ze dne 18. září 

2019 zvažovala vydat doporučení pro konečné rozhodnutí vrcholového orgánu města Sedlčany, 

tj. Zastupitelstvu města Sedlčany, schválit návrh Státního pozemkového úřadu ČR, Pobočka 

Příbram, na změnu hranice katastrálního území. Jedná se o změnu katastrální hranice mezi 

k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. Prosenická Lhota, obec Prosenická Lhota, v rámci 

prováděné komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Prosenická Lhota s tím, 

že vlastníkům pozemků (jedná se o pozemky parc. č. 474/4, parc. č. 472/8, parc. č. 472/9, parc. 

č. 474/7, parc. č. 530/24, parc. č. 535/3, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany), budou územně 

převedeny a začleněny do k. ú. a obce Prosenická Lhota, a naopak spoluvlastníkům pozemku 

parc. č. 165/1 bude pozemek převeden z k. ú. a obce Prosenická Lhota do k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany. Důvodem navrhované změny je sjednocení vlastnických vztahů do jednoho 

katastrálního území, včetně narovnání původní hranice stanovené dle původních pozemkových 

parcel (PK). Touto úpravou nevzniknou žádné anomálie typu „územních ostrovů“ jiné obce 

na území obce druhé; jedná se o změnu průběhu hranic s dopadem na snížení výměry území 

města Sedlčany, tj. i snížení daňové výtěžnosti. 

 

Diskuse: 

▪ dříve projednáváno a diskutováno podrobněji; dopad do územní působnosti města. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se svým usnesením č. RM 24-246/2018-2022 ze dne 18. září 

2019 doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh Státního pozemkového úřadu 

ČR, Pobočka Příbram, na změnu hranice katastrálního území. Jedná se o změnu katastrální 

hranice mezi k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. a obec Prosenická Lhota v rámci 

prováděné komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosenická Lhota …“ 



 

 

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 60-1030/2018-2022. 
 

3.1.2 Návrh na projednání snížení ceny souboru nepotřebných nemovitostí (Úpravna vody 

Kosova Hora) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s tím, že ve stanoveném termínu nikdo z potenciálních 

uchazečů nereagoval na několikerá „Oznámení“ Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

na základě kterých byl opakovaně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr 

týkající se prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany, tj. pozemku parc. č. st. 334, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba – 

budova bez čp. / če., objekt občanské vybavenosti, v k. ú. a obci Kosova Hora, tj. bývalý objekt 

„Úpravna vody Kosova Hora“ (zveřejněno 3x v době od 10. února do 18. května 2020, 

od 1. června do 1. října 2020 a od 15. října 2020 do 1. dubna 2021). S ohledem na minimální 

kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.743.300,00 Kč, která se z hlediska 

využitelnosti objektu a nezájmu o koupi jeví jako vysoká, Rada města Sedlčany zvažovala vydat 

doporučení pro Zastupitelstvo města Sedlčany, aby schválilo snížení minimální kupní ceny 

na částku: 

▪ např. nižší o 10 % (úvaha o tom, že nemá pro investory význam…), 

▪ případného snížení až na (o) 50 % z ceny původní (nejnižší podání do soutěže o cenu),  

v souladu s kterou by byl záměr prodeje opakovaně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany. 

Vše zajišťuje Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

  

Diskuse: 

▪ nad návrhem snížení ceny nejnižšího podání, které může být do soutěže přijato; 

▪ nepotřebnost; vyhodnocení objektu jako „strategického“; 

▪ další faktory (náklady na případnou demolici). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany byla seznámena s tím, že ve stanoveném termínu nikdo nereagoval, a to 

ani na opakovaná „Oznámení“ Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na základě kterých 

byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr týkající se prodeje nemovitosti, 

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

jehož součástí je stavba – budova bez čp. / če., objekt občanské vybavenosti, v k. ú. a obci 

Kosova Hora, tj. bývalý objekt „Úpravna vody Kosova Hora“ (zveřejněno 3x v době od 10. 

února do 18. května 2020, od 1. června do 1. října 2020 a od 15. října 2020 do 1. dubna 2021). 

S ohledem na minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

2.743.300,00 Kč, která se z hlediska využitelnosti objektu jeví jako vysoká, Rada města 

Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, aby schválilo snížení minimální kupní 

ceny na částku o 50 % nižší, v souladu s kterou bude záměr prodeje opakovaně zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-1031/2018-2022. 



 

 

 

3.1.3 Záměr prodeje nepotřebného pozemku parc. č. 89/28 k. ú. Oříkov, obec Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

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

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

se prodeje pozemku parc. č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

manipulační plocha, o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, neboť se jedná o pozemek, 

který město Sedlčany nepotřebuje ke své činnosti, a o jehož prodej požádala fyzická osoba 

vlastnící sousední nemovitost. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou, mapovými podklady (pozemek dlouhodoběji zaplocen); 

▪ pozemek vyhodnocen pro město Sedlčany jako nepotřebný; 

▪ podle územně analytických podkladů není v zájmové části předpokládaného převodu 

vlastnictví zatížen VB; 

▪ legalizace stavu, Osadní výbor vyslovil souhlas se záměrem prodeje.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr města Sedlčany, týkající se prodeje 

pozemku parc. č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační 

plocha, o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, neboť se jedná o pozemek, který město 

Sedlčany nepotřebuje ke své činnosti, a o jehož prodej požádala fyzická osoba vlastnící 

sousední nemovitost.“ 

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 60-1032/2018-2022. 
 

Poznámka zapisovatele:  

Návrh Programu dnešního jednání RM (zaslané materiály) svědčil ještě pro potřebu projednání 

dalších dvou vzájemně provázaných bodů, jejichž předmětem je dopad nového předpisu 

do oceňování věcných břemen, které trvale zatěžují majetek vlastníků nemovitostí (např. města 

Sedlčany) a přinášejí přitom nemalé zisky společnostem, jejichž předmětem podnikání je 

distribuce médií, zejména dodávky el. energie. 

Čtvrtý a pátý bod návrhu Programu byl odložen z dnešního projednávání (ukázala se potřeba 

vytvořit úpravy v dříve schváleném ceníku; bude reflektovat od 1. ledna 2021 dopad novely 

energetického zákona; smysl oceňování podle ZP; ocenění VB podle stávajícího předpisu 

vychází cca o 50 % nižší, o čemž svědčí příklad v osadě Libíň – dříve cca 20 tis. Kč, nyní cca 

9,3 tis. Kč). 

  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu jednání RM č. 60/2018-2022 zahrnuta. 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do Programu jednání RM č. 60/2018-2022 zahrnuta. 

 



 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Zápis do Mateřské školy Sedlčany na školní rok 2021 / 2022 

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

Sedlčany. 

Projednávaná písemnost:  

Oznámení zápisu do MŠ Sedlčany na školní rok 2021 / 2022; písemnost původcem dokumentu 

datována dnem vyhotovení 31. března 2021; doručena a přijata podatelnou Městského úřadu 

Sedlčany dne 31. března 2021 a zaevidována pod č. j.: MST 6643/2021.  

 

Bc. Milena Říčařová, ředitelka příspěvkové organizace, Mateřská škola Sedlčany, zřizovateli 

subjektu oznámila termín, formu a další podmínky zápisu dětí do školy. 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou dále platit mimořádná epidemiologická 

opatření, zápis do MŠ Sedlčany bude probíhat, a to v rámci všech třech pracovišť školy, 

distanční formou v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku do diskuse. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany 

na školní rok 2021 / 2022. Zápis dětí bude probíhat v rámci všech třech pracovišť školy 

(Odloučené pracoviště Sokolovská, Odloučené pracoviště Na Severním sídlišti, Centrální 

pracoviště Šafaříkova) distanční formou v době od 2. května do 16. května 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 60-1033/2018-2022. 

 

4.2 Aplikace pro zaplacení krátkodobého parkovacího oprávnění 

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

Sedlčany, který přítomným členům RM poreferoval o nabídce učiněné městu Sedlčany a jeho 

občanům ve věci případné realizace nabídky na nový způsob platby parkovného v prostředí 

města Sedlčany. 

Současná webová aplikace zvládne to samé, co většina programů, které vyžadují pracnou 

instalaci do počítače. V dnešní době se klade důraz na moderní cloudová řešení a hladký 

přechod mezi platformami – uživatel většinu práce zvládne přes počítač, ale na rychlé 

zhodnocení používá obrazovku mobilního telefonu nebo tabletu.  

Firma, která uvedený produkt obchoduje, nabízí projekt postavit na míru a s určitou garancí 

spokojenosti. 

 

Rada města Sedlčany na základě sdělených (dostupných) a dále interpretovaných údajů by měla 

v čase budoucím rozhodnout o tom, zde se do případného projektu zapojí město Sedlčany.  

Věcně se jedná o elektronický systém na platbu parkovného a sdílení údajů o obsazenosti 

parkovací kapacity (navigace, aplikace v telefonu, vstup do systému a jeho využívání). 

Město Sedlčany ovšem nedisponuje připraveností parkovišť, dostatečným množstvím 

zpoplatněných parkovacích ploch ani potřebnou vybaveností technickým zařízením a účinným 

kontrolním systémem. V tomto stavu by se jednalo o určitou investici do shora uvedeného, jako 

i o odvody provozovateli systému. Obdobný způsob platby je zaveden na parkovací ploše 



 

 

na hlavním náměstí (náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany), kde lze platbu realizovat několika 

způsoby. 

S ohledem na konečný efekt i přínos pro město a parkující návštěvníky se stávající nabídka 

v tuto chvíli nejeví jako úplně příznivá.  

Pan místostarosta k uvedenému přislíbil podrobnější data (údaje ze strany poskytovatele služby, 

za předpokladu, že všechny žádané a zvažované obdrží). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Žádost o zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace 

města Sedlčany; případ Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Projednávaná písemnost:  

Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2020; písemnost původcem dokumentu datována 

dnem vyhotovení 3. února 2021; doručena a přijata podatelnou Městského úřadu Sedlčany dne 

4. dubna 2021 a zaevidována pod č. j.: MÚ-S/ST 6845/2021.  

Ředitel subjektu, pan Ing. Martin Severa, ve smyslu vyhlášky č. 220/2000 Sb., požádal 

o schválení účetní závěrky organizace k datu 31. prosince 2020. Zároveň v souladu se zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, požádal o schválení čerpání 

z Fondu rezerv příspěvkové organizace (KDJS Sedlčany), a to za účelem krytí vzniklé ztráty 

v roce 2020 ve výši 22.518,18 Kč (výsledek hospodaření).  

 

Diskuse: 

▪ nad Žádostí a jejím předmětem;  

▪ nad faktory vlivu na hospodářské výsledky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí se zapojením finančních prostředků v povolené výši 

22.518,18 Kč z Fondu rezerv organizace na pokrytí ztráty výsledků hospodaření roku 2020, a to 

pro případ Žádosti příspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO 42728452 (písemnost č. j.: MÚ-S/ST 

6845/2021).“ 

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 60-1034/2018-2022. 

 

4.4 Žádost o zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace 

města Sedlčany; případ Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Projednávaná písemnost:  

Žádost o zapojení Fondu rezerv; písemnost původcem dokumentu datována dnem vyhotovení 

12. února 2021; doručena a přijata podatelnou Městského úřadu Sedlčany dne 6. dubna 2021 

a zaevidována pod č. j.: MÚ-S/ST 6847/2021.  

Ředitelka subjektu, paní Zdeňka Malíčková, požádala o pokrytí provozních nákladů z Fondu 

rezerv (schválení čerpání z Fondu rezerv příspěvkové organizace), a to za účelem krytí vzniklé 

ztráty v roce 2020 ve výši 12.943,00 Kč (výsledek hospodaření).  

 

Diskuse: 

▪ nad nižšími výnosy z prodeje služeb oproti nastavenému předpokladu;  

▪ nad faktory vlivu na hospodářské výsledky (pandemie). 



 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí se zapojením finančních prostředků v povolené výši 

12.943,00 Kč z Fondu rezerv organizace na pokrytí provozních nákladů roku 2020, a to pro 

případ Žádosti příspěvkové organizace Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, se sídlem 

Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 70999112 (písemnost č. j.: MÚ-S/ST 6847/2021).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1 

(hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-1035/2018-2022. 

 

4.5 Žádost o zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace 

města Sedlčany; případ Sportovní areály Sedlčany 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

 

Projednávaná písemnost (č. j.: MÚ-S/ST 6958/2021, přijata dne 7. dubna 2021) a její obsah:  

Žádost o schválení použití finančních prostředků z Fondu rezerv na dorovnání ztráty výsledku 

hospodaření roku 2020 ve výši 255.657,04 Kč. V uvedeném fondu organizace je nyní 

kumulováno, respektive ke dni 31. prosince 2020, 378.089,01 Kč.  

  

Ředitel subjektu, pan Pavel Bednář, požádal o výše uvedené. 

  

Diskuse: 

▪ nad výsledkem hospodaření (dříve při jednání RM odůvodněno ředitelem subjektu; Výroční 

zpráva). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí se zapojením finančních prostředků v povolené výši 

255.657,04 Kč z Fondu rezerv organizace na pokrytí ztráty výsledků hospodaření roku 2020, 

a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany; IČO 72554541 (písemnost č. j.: MÚ-S/ST 

6958/2021).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1 

(hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-1036/2018-2022. 

 

4.6 Zpoplatnění služeb inzerce (periodikum Radnice; digitální tabule) 

Pan starosta členy RM seznámil s návrhem paní Bc. Markéty Křivské, vedoucí TIC, kterého 

předmětem je úprava cen inzerce v periodiku Radnici (nový návrh Ceníku inzerce v měsíčním 

zpravodaji RADNICE). Stávající ceny jsou nastaveny již 25 let, a to bez jakýchkoli změn. 

Zásah do dokumentu je žádoucí i z pohledu jednoznačnosti výkladu (DPH). 

Ceny jsou navrženy následovně: 

▪ ¼ strany periodika za cenu 2.000,00 Kč bez DPH, s DPH 2.420,00 Kč; (původní cena 

1.900,00 Kč); 

▪ ½ strany periodika za cenu 3.500,00 Kč bez DPH, s DPH 4.235,00 Kč; (původní cena 

3.200,00 Kč); 

▪ celá strana periodika za cenu 5.000,00 Kč bez DPH, s DPH 6.050,00 Kč; (původní cena 

4.900,00 Kč). 

Na jedno opakování bude aplikována sleva ve výši 5 %. 

Na více jak jedno opakování aplikována sleva ve výši 10 %. 

 



 

 

Účinnost dokumentu je navrhováno aplikovat dnem 1. června 2021. 

Textová reklama zveřejňovaná na světelné tabuli v TIC (požadavky např. realitních kanceláří 

na zveřejnění poptávek a nabídek, apod.) bude dále využívána i komerčně. 

Pro třířádkový text, který poběží na uvedeném zařízení (maximálně 40 úhozů včetně mezer / 

řádek; pro podélný text maximálně 100 úhozů včetně mezer); je navrhováno stanovit cenu 

ve výši 500,00 Kč / týdenní zobrazování a 1.800,00 Kč / měsíční zobrazování každý den. 

Tabule primárně slouží pro potřeby města (veřejná prospěšnost a informovanost). 

 

Diskuse: 

▪ pan Ing. František Hodys vznesl požadavek na grafické rozlišení oznámení (informace), která 

je poskytována občanům města jako služba ve veřejném (obecním) zájmu od zřejmého 

komerčního (obchodního) sdělení (například, pokud je to možné, označit komerční sdělení 

značkou jako „reklama“, případně souslovím „komerční sdělení“; vhodné by bylo rovněž 

označení při jeho ukončení; zvažovat lze i využití jiné grafiky, barvy, či typu písma); možnosti 

zařízení prověří uživatelky (obsluha), případně Oddělení ICT. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Ceník inzerce v měsíčním zpravodaji RADNICE, a to 

s účinností ode dne 1. června 2021 a dále Ceník textové reklamy zveřejňované pro komerční 

účely na digitálním zařízení v Turistickém informačním centru Sedlčany s účinností aplikace 

cen dnem 1. května 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 60-1037/2018-2022. 

 

Příloha k Zápisu č. 4: Ceník textové reklamy (1 list) 

Příloha k Zápisu č. 5: Ceník inzerce v měsíčním zpravodaji RADNICE (1 list) 

 

4.7 Informace starosty města o projednání vybraných úkolů z minulého jednání Rady 

města Sedlčany  

Pan starosta členy RM podrobněji informoval o vývoji plnění některých dříve přijatých 

usnesení, popřípadě nově zadaných úkolů, které vyplynuly z minulého jednání RM, avšak 

ke všem nebyla přijata usnesení. 

 

4.7.1 Zajištění projektové dokumentace ve stupni k územnímu rozhodnutí (lokalita 

označená v Územním plánu města Sedlčany č. 9) 

K uvedené problematice, která byla podrobněji projednávána a diskutována na minulém 

jednání RM bylo přijato usnesení zn. RM 59-1020/2018-2022, jehož výrok zní: 

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

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

cenovou nabídku na projekční práce dokumentace k územnímu rozhodnutí lokality označené 

v Územním plánu města Sedlčany č. 9 projektantem společnosti meeTTime, s. r. o., IČO 

05378834, za cenu 162.500,00 Kč bez DPH, tj. 196.625,00 Kč vč. DPH.  

Rada města Sedlčany zároveň ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města, 

objednat práce podle předložené nabídky.“ 

Pan starosta plnění uvedeného výroku okomentoval. Byla realizována, a to za účasti sjednaného 

zhotovitele, dále pak vedení města Sedlčany a zástupců Odboru investic a Odboru výstavby 

a územního plánování, pracovní schůzka, na které byl, mimo jiné, definován předmět 

očekávaného plnění. 



 

 

Dokumentace ze strany zhotovitele bude dopracována do úrovně k územnímu rozhodnutí, a to 

včetně projednání s vlastníky pozemků a vlastníky sítí. Na základě této dokumentace bude 

možné vydat právně závazné územní rozhodnutí. V uvedené zóně byla na pracovní schůzce 

diskutována kanalizace, dešťová kanalizace a připojení na společný vodovod. 

Pan starosta podrobněji promluvil o průběhu pracovní schůzky i o jejích závěrech. 

Připraveno je pracovní setkání s vlastníky pozemků, případně s jejich právními zástupci, 

pověřenými k jednání. 

Na pracovní schůzce byly reflektovány dosavadní zkušenosti z prostředí výstavby 

v rozvojových zónách města. Podmínky výstavby společných zařízení je žádoucí změnit, 

nepřinášejí městu očekávaný užitek a nadmíru zatěžují městský rozpočet. 

Byl vysloven názor, aby město Sedlčany u nově zpracovávaných rozvojových zón, určených 

k výstavbě, neneslo tak vysokou a závaznou míru zátěže jako doposud. Náklady by měly být 

přeneseny na investory, resp. vlastníky stavebních parcel, které jsou zhodnoceny společným 

zařízením (komunikace, zasíťování a další). 

Město po vyhotovení společných zařízení, a to za předpokladu dodržení všech definovaných 

parametrů, bude jím spravované sítě, případně obslužné komunikace přebírat (skrze 

provozovatele). 

V současné době jsou ovšem některé rozvojové lokality, případně jejich části, zatíženy přísliby 

z minulosti, které, jestliže bylo příslušným orgánem vydáno k řešení investice závazné 

rozhodnutí, je vhodné dodržet; potřebné je přehodnotit (případné) závazky města, které by 

neúměrně zatěžovaly rozpočet. 

Pan starosta v tomto ohledu zmínil výrok usnesení ZM ze dne 17. prosince 2007 zn. ZM 98, 

který zní: 

„ZM schvaluje finanční podíly stavebníků v případě výstavby inženýrských sítí, kterých je 

investorem město Sedlčany, a to s účinností od 1. ledna 2008, takto: 

a) v případě výstavby inženýrských sítí pro individuální bytovou výstavbu bude podíl 

stavebníků minimálně 70 % celkových nákladů; 

b) v případě výstavby inženýrských sítí pro objekty sloužící k výrobním a komerčním 

účelům bude podíl podnikatelů minimálně 90 % celkových nákladů.“ 

Předpokládá se, že uvedená problematika bude předmětem dalšího jednání s tím, že bude 

případně zařazena ke konečnému rozhodnutí do Programu ZM. 

Předpokládá se revokace usnesení bez náhrady s upřednostněním individuálního přístupu 

k rozvojovým lokalitám. 

Závěr: 

Odbor investic připraví podklady pro další jednání, případně pro schválení do Programu ZM. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7.2 Informace o úkolech k obnově plnění základních funkcí Městské policie Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, podal informaci k nově zadaným úkolům 

pro Městskou policii Sedlčany, které jsou primárně směrovány k plnění její primární a základní 

funkce, tj. udržování veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a aktuálně k dodržování 

nařízení ohledně nouzového stavu, případně nařízení souvisejících s pandemickým zákonem, 

a to na místech, která byla vybrána jako riziková a kde dochází k nepovolenému 

shromažďování mládeže. 

Komentář: 

▪ specifikace veřejných prostranství (Za Nemocnicí, náměstí T. G. Masaryka, park a další); 

▪ odstupy, předepsaná ochrana dýchacích cest; 

▪ požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. 

Závěr:  



 

 

RM vzala informace o zadání a plnění požadavků (úkolů) na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7.3 Poděkování starosty města za informativní článek určený ke zveřejnění do médií 

Pan starosta poděkoval panu MUDr. Karlu Markovi za sepsání článku ohledně opětovně 

vypsaného výběrového řízení na obsazení pozice praktického lékaře (vše podrobněji uvedeno 

v Zápise z minulého jednání RM). 

Záměrem města Sedlčany bylo článek též poskytnut ke zveřejnění v periodiku Sedlčanský kraj 

(privátní periodikum).  

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Informace o projektu „Protidrogový vlak“ 

Protidrogový vlak, nebo také Revolution train, je unikátním projektem protidrogové prevence, 

který je založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Projekt je cílený především na děti 

a mládež ve věku 12 až 17 let, ale osloví i ostatní generace. 

Domovskou stanicí 150 metrů dlouhého a 300 tun vážícího vlaku je nádraží Praha - Dejvice, 

odkud vlak podniká turné po České republice, Německu, Slovensku i Polsku, a to podle zájmu 

škol a měst. Pohyb vlaku je možné sledovat na internetu. 

Protidrogový vlak je složen ze šesti vagonů. Ty jsou rozděleny do tří částí. V první je kinosál 

s projekcí, ve druhé probíhá výklad s dialogem, a ve třetí je výstavní prostor. Návštěvníci 

mohou v průběhu promítání hlasovat, jak by se v dané situaci zachovali, vedou dialog 

s průvodcem, projdou barem, kolem autonehody, vězením, výslechovou místností a drogovým 

doupětem. V posledním vagonu může každý na lístek napsat nějaký vzkaz či hodnocení 

a zanechat jej v některém z kupé. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, v této věci oslovil krajského koordinátora 

protidrogové prevence, pana Doležala, vedoucího odděleni prevence kriminality KÚSK, který 

o aktuální výzvě k přihlášení se k tomuto projektu, tzn. k využití této akce pro školy, veřejnost 

obcí nebo firmy ve Středočeském kraji, nedisponoval v době dotazu žádnou informací. 

Sdělil, že odborníci z oblasti adiktologie tuto akci hodnotí „velmi hanlivě“ – spíše (údajně) než 

funkční prevenci tento počin lze ve výsledku vnímat jako návod pro mládež...  

Středočeský kraj tuto formu prevence nepořádá; oslovený úředník disponoval informacemi, 

že se historicky jedná o akce pořádané Policií ČR v jiných regionech (krajích). 

Dále Odbor sociálních věcí telefonicky oslovil městskou preventistku působící na Městském 

úřadu Kralupy nad Vltavou, která je považována odbornou veřejností za velmi zkušenou 

profesionálku v tomto oboru. Tato poskytla informaci, že pro rok 2021 Protidrogový vlak 

organizuje Nadační fond Nové Česko.  

Jedná se o obrněný vlak, který přijede na sjednané místo, kde smluvní partner zajistí dostatek 

účastníků v dohodnutém čase, akce je pro cca 450 osob na den, ve vlaku jsou kinosály, kde se 

promítá, dále se interaktivní formou realizuje doprovodný program, čas produkce je cca 

na 90 minut. Na 1 den stojí akce cca 118 tisíc Kč.  

Pokud bude mít město a školy zájem, lze slečnu Ludmilu Farovou pověřit zjištěním potřebného. 

Pokud se týká dalších zajištěných nebo jinak dostupných informací jedná se o nejvýznamnější 

projekt v oblasti drogové prevence, kterým se naše republika může pochlubit. 

https://www.turistika.cz/fotogalerie/praha--2


 

 

Protidrogový vlak nabízí pro žáky i studenty program primární prevence, který zaručeně 

nenudí! Návštěvníky ve věku 12–17 let inovativní projekce vtáhne a donutí přemýšlet 

o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu. 

Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem 

a odborníkem. Taková debata je díky neobvyklému prostředí a silným vjemům živější, 

otevřenější a upřímnější než při klasické přednášce na půdě školy.  

V rámci programu se děti účastní dotazníkového šetření. Anonymně odpovídají na otázky 

týkající se trávení volného času, zkušeností s návykovými látkami apod. Závěry šetření pak 

mohou využívat zástupci měst a preventisté ke své činnosti (data jsou jim předána).  

 

Diskuse: 

▪ nad zajištěním dalších informací a souvisejících projektů. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání sedmé 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 1 ks 

Žádosti (případ potřebnosti) na rok 2021, kterému by mohl být potenciálně poskytnut 

„příspěvek“ (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 1 ks Žádosti.  

 

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 byla předložena následující Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 1 ks konkrétního 

dokumentu – Žádost předkládána dnes 7. dubna 2021 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/6545/2021.  

 

Výše uvedená Žádost (případ) byla řádně prošetřena Odborem sociálních věcí, a to 

v samostatné působnosti. Rada města Sedlčany tuto předloženou Žádost uznala důvodnou, 

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 1 x 800,00 Kč = 

800,00 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; 

▪ dne 24. února 2021 se jedná o 10 případů x 800,00 Kč =   8.000,00 Kč; 

▪ dne 10. března 2021 se jedná o 5 případů x 800,00 Kč =   4.000,00 Kč; 

▪ dne 24. března 2021 se jedná o 2 případy x 800,00 Kč =   1.600,00 Kč; 

▪ dne 7. dubna 2021 se jedná o 1 případ x 800,00 Kč =      800,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 83 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

66.400,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

„Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby v počtu jednoho případu (podrobně uvedeno 

v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 

č. j.: SOC/6545/2021), 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. Dar bude 

vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy.“ 

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 60-1038/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

5.1 Žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 na DČOV; 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys se dotázal, zda byly v rámci vyhlášené dotační podpory města 

Sedlčany v oblasti životního prostředí, která se týká příspěvku na výstavbu domovní čistírny 



 

 

odpadních vod pro objekty, které jsou určeny k trvalému pobytu a které nelze připojit 

na centrální čistírnu odpadních vod ve městě Sedlčany. Jmenovaný se dále dotázal, zda jsou 

v současné době Odborem životního prostředí projednávány žádosti případných uchazečů. 

Program podpory je vypsán pro tento rok (2021) s možností uchazečů na podání žádosti do dne 

30. června 2021. 

Tazateli bylo sděleno, že jsou projednávány dva případy (osada Solopysky a Oříkov).  

K předběžné konzultaci se dostavili i další, avšak není známo, zda do uvedeného termínu 

žádosti o finanční podporu podají. 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

 

Bez dalšího zaznamenaného 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 šedesátému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 

60/2018-2022), 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 21. dubna 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. 61/2018-2022; 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 „Výsledky hospodaření města 

Sedlčany za 1. čtvrtletí roku 2021“). 

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 17:58 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Výroční zpráva o hospodaření obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

(bez uvedení počtu listů) 

3. Zápis z valné hromady (Sedlčanské technické služby, s. r. o.); (1 list) 

4. Ceník textové reklamy (1 list) 

5. Ceník inzerce v měsíčním zpravodaji RADNICE (1 list) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 



 

 

   

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

TKO – tuhý komunální odpad 

TIC – Turistické informační centrum Sedlčany 

VB – věcné břemeno 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZP – znalecký posudek 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 13. dubna 2021 


