
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 63/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 19. května 2021 

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

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

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

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

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

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

ke konci jednání RM opustil jeden člen (počet jednajících členů RM bylo následně šest). 

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): MUDr. Karel Marek.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel, Ing. Josef Soukup.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ slečna Ludmila Farová, manažerka, preventistka, město Sedlčany; 

▪ Ing. Přemysl Růžička, ředitel MAS Sedlčansko, o. p. s.;  

▪ pan Ervín Haintz, MBA, zástupce MAS Sedlčansko, o. p. s. 

 

 

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: 16:04 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:25 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí šedesáté třetí plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 

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

Sedlčany, a to v čase 16:04 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 šest členů Rady města 

Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání RM se nikdo neomlouval a na část jednání RM (začátek) 

se omluvil pan MUDr. Karel Marek, dále (dřívější ukončení přítomnosti při případném trvání 

jednání delším jak do 17:50 hod.) se omluvil pan Ing. Jiří Burian (osobní záležitosti), který 

jednání RM opustil v níže uvedeném čase, jak je v tomto Zápise dále poznamenáno.  

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 všechny podstatné podklady 

potřebné k rozhodování o hlavním bodu Programu, majetkoprávních záležitostech a další různé. 

 

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 „Projednání materiálů na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany“ 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. 

Jak bylo panem starostou již na minulém jednání RM avizováno, byli na dnešní jednání přizváni 

hosté ze subjektu MAS Sedlčansko, o. p. s. a dále slečna Ludmila Farová, preventistka města 

Sedlčany.   

 

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. 63/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 5. května 2021  



 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

(15. zasedání ZM ve volebním období 2018-2022) 

2.1.1 Návrh OZV města Sedlčany č. 1/2021, o stanovení kratší doby nočního 

klidu; aktualizace předpisu  

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Záměr přímého prodeje pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý 

travní porost, po zaměření výměra 90 m2 v k. ú. a obci Sedlčany; lokalita 

Pod Cihelným vrchem 

3.1.2 Návrh směny pozemků mezi městem Sedlčany a spoluvlastníky v k. ú. a obci 

Sedlčany 

3.1.3 Zajištění přístupu k nemovitosti; přímý prodej pozemku ve vlastnictví 

města Sedlčany parc. č. 2951/11 v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.4 Realizace pozemku přímým prodejem žadateli v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany 

3.1.5 Návrh na přijetí daru z vlastnictví fyzické osoby (vodovodní řad) do 

vlastnictví města Sedlčany  

3.1.6 Farmářské trhy Sedlčany; Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o užívání 

veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

3.1.7 Street Food Festival Sedlčany 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zajištění smluvního užívání bytu; přidělení městského bytu velikostní 

kategorie 0+1 (č. bytu 7/II. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do návrhu Programu zařazena.  

 

4. Různé 

4.1 Prezentace práce (činnosti a aktivit) preventistky města Sedlčany za uplynulý rok 

2020 a v roce 2021  

4.2 MAS Sedlčansko, o. p. s.; informace o činnosti  

4.3 Návrh harmonogramu jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2021 

4.4 Projednání obdržených Žádostí o dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

na podporu spolkové a jiné neziskové činnosti; druhé projednávání 

4.5 Návrh na využití finančního přeplatku (Žádost subjektu); případ 1. základní školy 

Sedlčany 

4.6 Projednání obdržených Žádostí o dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

na podporu spolkové a jiné neziskové činnosti; druhé projednávání  

4.7 Zajištění realizace rozpočtované investiční akce „Ulice Pod Lesíkem, nový povrch 

komunikace“; zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce 

4.8 Zajištění realizace rozpočtované investiční akce „Ulice Profesora Plavce, 

dokončení povrchů, chodník“; zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce  

4.9 Zajištění realizace rozpočtované investiční akce „Komunikace na pozemku parc. 

č. 3020/44 k. ú. Sedlčany“; zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce 

4.10 Návrh na využití finančního přeplatku přijatých služeb (Žádost subjektu); případ 

2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany 



 

 

4.11 Návrh na využití finančního přeplatku přijatých služeb (Žádost subjektu); případ 

Žádosti Městské knihovny Sedlčany 

4.12 Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z Fondu investic; případ Žádosti 

Mateřské školy Sedlčany 

4.13 Žádost o udělení souhlasu zřizovatele; projekt „Obědy do škol ve Středočeském 

kraji IV“ 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání deváté množiny 

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

4.15 Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán; příkaz tajemníka Městského úřadu 

Sedlčany 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

Bez příspěvku tohoto charakteru. 

   

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 5. května 2021   

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

 

RM 62-1052/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 62-1053/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly, vyjma úkolů pro jednatele Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o. Tyto úkoly jsou v plnění v termínu do posledního jednání RM 

v prvním pololetí tohoto roku (celkově vyplývající z právních předpisů do 30. června 2021).  

 

RM 62-1054/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 62-1055/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1056/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1057/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1058/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1059/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1060/2018-2022 



 

 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1061/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1062/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 62-1063/2018-2022 

Úkol související ze strany města splněn. 

 

RM 62-1064/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 62-1065/2018-2022 

Úkol související ze strany města splněn. 

 

RM 62-1066/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 62-1067/2018-2022 

Úkoly související ze strany města splněny. 

 

RM 62-1068/2018-2022 

Úkol ze strany města splněn. 

 

RM 62-1069/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 5. května 2021 (RM č. 62/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1070/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

Poznámka: Hlavní bod Programu jednání RM (rozumí se bod 2.1) byl projednáván po zahájení 

jednání v pořadí až jako čtvrtý s ohledem na přizvané hosty, a to v době po projednání bodu 

Programu RM s názvem „Prezentace práce (činnosti a aktivit) preventistky města Sedlčany 

za uplynulý rok 2020 a v roce 2021“, bodu s názvem „MAS Sedlčansko, o. p. s.; informace 

o činnosti“ a dále bodu dnešního Programu RM s názvem „Kontrola usnesení z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 5. května 2021“. Tomu odpovídá i počet přítomných členů RM (vizte 

např. výsledky „Hlasování“ uvedené k jednotlivých bodům Programu).  

 



 

 

2.1 Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (15. zasedání 

ZM ve volebním období 2018-2022) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, seznámil RM se sestaveným návrhem 

Programu jednání ZM, který ve svém obsahu zejména reflektuje požadavky občanů, vybrané 

výkony zaměstnanců města v oblasti veřejné správy (samosprávy) a legislativní potřeby 

veřejnoprávní korporace v procesu uplatňování kompetencí vrcholového orgánu města. 

 

Pan starosta přednesl návrh Programu na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které by se podle dřívějšího harmonogramu mělo konat nejpozději v pondělí dne 7. června 2021 

v čase od 17:00 hodin v Divadelním sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (termín již 

dříve RM zahrnut do předpokládaného harmonogramu zasedání). 

 

Program zasedání ZM (návrh):  

1. Zahájení 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. března 

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 9. března 2021  

– 7. června 2021) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

 

4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2020 – Důvodová zpráva 

 4.2 Závěrečný účet 2020 – Výsledky hospodaření 2020, přehled příjmů a výdajů 

včetně RO č. 1− 6 / 2020 

 4.3 Přílohy označené č. 1 − 9 

 4.4 Přijaté neinvestiční transfery 

 4.5 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření (část; 

kompletní přílohy dokumentu k dispozici na Odboru ekonomickém MěÚ 

Sedlčany) 

 4.6 Návrh jednotlivých usnesení  

 

5. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 s využitím institutu veřejnoprávní 

smlouvy  

Přílohy: 5.1 Důvodová zpráva 

 5.2 Žádosti o dotace subjektů z rozpočtu města a návrhy veřejnoprávních smluv: 

a) TJ TATRAN Sedlčany, z. s.; 

b) Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s.; 

c) Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.; 

d) Alena Novotná, z. s.; 

e) Rugby Club Sedlčany, z. s. 

f) Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. 

g) Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s. 

h) Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla 

Sedlčany 

i) Mela, o. p. s. 



 

 

j) Charita Starý Knín  

k) Ochrana fauny České republiky, o. p. s. 

l) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s PhDr. 

Zouzalem 

 5.3 Návrhy usnesení 

 

6. Návrh OZV města Sedlčany č. 1/2021, o stanovení kratší doby nočního klidu 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 1/2021, o stanovení kratší doby nočního 

klidu) 

 6.2 Návrh OZV č. 1/2021 

 6.3 Návrh usnesení 

 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

7.1 Návrh realizace pozemku parc. č. 908/26 v k. ú. a obci Sedlčany přímým 

prodejem žadateli 

 Přílohy: 7.1.1 Důvodová zpráva  

   7.1.2 Grafické podklady 

   7.1.3 Návrh usnesení 

7.2 Návrh realizace pozemku parc. č. 89/28 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany přímým 

prodejem žadateli 

  Přílohy: 7.2.1 Důvodová zpráva  

   7.2.2 Grafické podklady 

   7.2.3 Návrh usnesení 

7.3 Návrh realizace pozemků parc. č. 946/29 a parc. č. 948/7 v k. ú. a obci Sedlčany 

přímým prodejem do vlastnictví žadatelů 

 Přílohy: 7.3.1 Důvodová zpráva  

   7.3.2 Grafické podklady 

   7.3.3 Návrh usnesení 

7.4 Návrh realizace pozemku parc. č. 948/6 v k. ú. a obci Sedlčany přímým 

prodejem do vlastnictví žadatele  

 Přílohy: 7.4.1 Důvodová zpráva  

   7.4.2 Grafické podklady 

   7.4.3 Návrh usnesení 

7.5 Návrh realizace pozemku parc. č. 948/5 v k. ú. a obci Sedlčany přímým 

prodejem do vlastnictví žadatele 

 Přílohy: 7.5.1 Důvodová zpráva  

   7.5.2 Grafické podklady 

   7.5.3 Návrh usnesení 

7.6 Návrh realizace pozemku parc. č. 2940/138 v k. ú. a obci Sedlčany přímým 

prodejem žadatelům do jejich podílového spoluvlastnictví  

 Přílohy: 7.6.1 Důvodová zpráva  

   7.6.2 Grafické podklady 

   7.6.3 Návrh usnesení 

7.7 Návrh realizace pozemku parc. č. 814/7 o upravené výměře v k. ú. a obci 

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

 Přílohy: 7.7.1 Důvodová zpráva  

   7.7.2 Grafické podklady 

   7.7.3 Návrh usnesení 

7.8 Návrh realizace upravené výměry pozemku parc. č. 814/7 v k. ú. a obci 

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 



 

 

 Přílohy: 7.8.1 Důvodová zpráva  

   7.8.2 Grafické podklady 

   7.8.3 Návrh usnesení 

7.9 Vypořádání a sjednocení vlastnických vztahů k pozemku parc. č. 2406/5 v k. 

ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (lokalita Vodojem Benešov – Šiberna) 

 Přílohy: 7.9.1 Důvodová zpráva  

   7.9.2 Grafické podklady 

   7.9.3 Návrh usnesení 

7.10 Změna průběhu hranice mezi k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. a obcí 

Prosenická Lhota s dopadem na výměru území města Sedlčany 

 Přílohy: 7.10.1 Důvodová zpráva  

   7.10.2 Grafické podklady 

   7.10.3 Návrh usnesení 

7.11 Stanovení minimální kupní ceny komplexu nemovitostí bývalého objektu 

„Úpravna vody Kosova Hora“ (pozemek parc. č. st. 334 spolu se stavbou – budova 

bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti) v k. ú. a obci Kosova Hora 

 Přílohy: 7.11.1 Důvodová zpráva  

   7.11.2 Grafické podklady 

   7.11.3 Návrh usnesení 

7.12 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a vlastníky sousedních nemovitostí 

v k. ú. a obci Sedlčany na zajištění přístupu k nemovitostem  

 Přílohy: 7.12.1 Důvodová zpráva  

   7.12.2 Grafické podklady 

   7.12.3 Návrh usnesení 

7.13 Návrh realizace pozemku parc. č. 2951/11 v k. ú. a obci Sedlčany přímým 

prodejem do vlastnictví žadatele 

 Přílohy: 7.13.1 Důvodová zpráva  

   7.13.2 Grafické podklady 

   7.13.3 Návrh usnesení 

7.14 Návrh realizace pozemku parc. č. 660/11 v k. ú. Oříkov a obci Sedlčany 

přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

 Přílohy: 7.14.1 Důvodová zpráva  

   7.14.2 Grafické podklady 

   7.14.3 Návrh usnesení 

7.15 Návrh na přijetí daru vodovodního řadu do vlastnictví města Sedlčany (při 

objektu Sedlčany č. p. 169 v k. ú. a obci Sedlčany)  

 Přílohy: 7.15.1 Důvodová zpráva  

   7.15.2 Grafické podklady 

   7.15.3 Návrh usnesení 

 

8. Návrh revokace usnesení ZM č. 98 přijaté dne 17. prosince 2007 ve věci závazku finanční 

podpory výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách města   

Přílohy:  8.1 Důvodová zpráva 

 8.2 Návrh usnesení 

 

9. Návrh na členství města Sedlčany v MAS Sedlčansko, o. p. s.   

Přílohy:  9.1 Důvodová zpráva 

 9.2 Návrh usnesení 

 

10. Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2021   



 

 

Příloha:  10.1 Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2021; 

stanovení termínů řádného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

 

11. Diskuse 

 11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 11.2 Diskuse přítomných občanů 

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

13. 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.)  

 

Příloha k Pozvánce na ZM by měla obsahovat:  

▫ Roční hodnotící zpráva managera prevence kriminality a protidrogové prevence města 

Sedlčany za rok 2020; 

▫ Bezpečnostní analýza za rok 2020. 

 

Do zařazení na Program jednání ZM lze uvažovat i dalších ucelených bodech: 

▪ podpora projektu na nástavbu buněk pro organizované sportovce v Luční ulici (Žádost 

o dotaci RM schválila a usnesením rovněž doporučila ZM zajistit z rozpočtu města 

předpokládanou spoluúčast; Žádost byla Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, 

podána; 

▪ níže v Zápisu uvedená záležitost členství v MAS Sedlčansko, o. p. s. (projednávána dnes před 

hlavním bodem Programu RM). 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými body návrhu Programu; 

▪ samostatně byl projednán bod návrhu Programu s názvem „Poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2021 s využitím institutu veřejnoprávní smlouvy“, a to s ohledem 

na rozsáhlost problematiky a zejména na kompetence RM (rozhodnutí o některých dotacích); 

(vizte dále v tomto Zápisu); další body (níže uvedeno v Zápise), byly s ohledem na jejich 

charakter a obsah poznamenány do tohoto Zápisu jako samostatné. 

Poznámka (výpis z výroků přijatých usnesení, konkrétně usnesení zn. RM 57-989/2018-2022): 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to dle podmínek dotačního titulu, podání Žádosti o dotaci 

z Programu č. 16252 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, výzvy 12/2020, Sportovní 

infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč s projektem „Zázemí pro sportovní areál na pozemku 

parc. č. 441“. Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, 

přípravou a podáním Žádosti v souladu s předloženým návrhem. 

Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany spolufinancování 

projektu „Zázemí pro sportovní areál na pozemku parc. č. 441“ v rozsahu dle podmínek 

poskytovatele dotace.“ 

S ohledem na předpokládaný harmonogram realizace výše uvedeného projektu nebude tato 

záležitost součástí návrhu Programu ZM; 



 

 

▪ nad výší podpory u vybraných subjektů (návrhy poradních orgánů – tj. komisí RM a předsedy 

FV ZM akceptovány všemi členy RM); 

▪ nad záležitostmi ohledně přezkumu hospodaření; dřívější předpoklad předání uceleného 

(konečného znění – čistopisu) dokumentu ze strany paní Ing. Licinberkové;  

▪ nad podrobnostmi ohledně přezkumu (dokumenty z minulosti); důsledná činnost (postavení 

nového klienta); 

▪ byly zahájeny a v současné době probíhají intenzivní kontroly (veřejnosprávní) v městem 

zřízených příspěvkových organizací; závěry budou k dispozici koncem června 2021; 

plnohodnotná kontrola; 

▪ nad návrhem změnové OZV o zkrácení doby nočního klidu (podrobněji uvedeno na jiném 

místě v tomto Zápise);   

▪ majetkoprávní vztahy se do návrhu Programu ZM promítly do patnácti bodů (jsou vždy 

podrobněji projednávány v kontinuitě případů, resp. jejich nápadu v čase (většinou Žádosti). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 7. června 2021 v čase 

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

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1071/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat 

navržený Program jednání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 7. června 2021 v čase 

od 17:00 hod. v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1072/2018-2022. 

 

2.1.1 Návrh OZV města Sedlčany č. 1/2021, o stanovení kratší doby nočního klidu; 

aktualizace předpisu 

Pan starosta členy RM seznámil s návrhem změnové OZV. 

V podstatě se jedná o úpravu termínů předpokládaného konání letního kina ve městě Sedlčany. 

Opis návrhu textu předpisu (začátek): 

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2021 o stanovení kratší doby nočního klidu 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 7. června 2021 usnesením 

č. xxxx/2018-2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. 

d), § 12 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 1) vymezena dobou 

kratší. 

 

Čl. 2 Stanovení kratší doby nočního klidu 



 

 

1. Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 

pro tyto tradiční akce: 

 
P. 

č. 

Název akce Časové vymezení doby nočního 

klidu 

1 Silvestrovská noc V noci z 31. prosince na 1. ledna každého 

roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

2 Pálení čarodějnic V noci z 30. dubna na 1. května každého 
roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

3 Toulava FEST Zpravidla ve druhé polovině měsíce května 

v noci ze soboty na neděli od 23:00 hod. 
do 06:00 hod. 

4 Městské slavnosti ROSA (soubor kulturních, sportovních, společenských 

a dalších slavnostních akcí na podporu občanské společnosti)  

Zpravidla předposlední červnový víkend 

každého roku v noci z pátku na sobotu 
a v noci ze soboty na neděli od 03:00 hod. 

do 06:00 hod. 

5 Vítání léta v Solopyskách Zpravidla v první polovině měsíce června 

v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

6 Sedlčanský rockfest Zpravidla měsíc červen v noci z pátku 

na sobotu a v noci ze soboty na neděli 
od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

7 Mejdan pro faunu Zpravidla ve druhé polovině měsíce 

července v noci z pátku na sobotu a v noci 

ze soboty na neděli od 03:00 hod. do 06:00 
hod. 

8 Letní kino  V noci z 6. srpna na 7. srpna a v noci 

ze 7. srpna na 8. srpna 2021, vždy 
od 24:00 hod. do 06:00 hod. 

9 Pouťová zábava Solopysky Zpravidla v první polovině měsíce srpna 

v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

10 Sedlčanská pouť Víkend, na kt. připadá neděle 15. srpna 

nebo první víkend následující po dni 15. 

srpna v noci z pátku na sobotu a v noci ze 
soboty na neděli od 03:00 hod. 

do 06:00 hod. 

11 Letní kino  V noci z 27. srpna na 28. srpna a v noci 
z 28. srpna na 29. srpna 2020, vždy 

od 24:00 hod. do 06:00 hod. 

12 Benefice Chichtyóza Zpravidla poslední sobotu o velkých 
letních (školních) prázdninách (poslední 

sobota v měsíci srpnu, případně první 

v měsíci září) v noci ze soboty na neděli 
od 02:00 hod. do 06:00 hod. 

 

2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 1 tohoto článku, vyjma 

řádků označených číslem osm a jedenáct, této vyhlášky budou zveřejněny Městským úřadem 

Sedlčany na úřední desce minimálně pět dnů před datem konání. 

 

Čl. 3 Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby nočního 

klidu ze dne ze dne 8. června 2020. 

 

Čl. 4 Závěrečná ustanovení 

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 

Konec opisu návrhu předpisu. Text není graficky upraven do konečné sjednocené podoby. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a vydat obecně 

závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2021, o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou se 

zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby 

nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 161/2018-

2022 dne 8. června 2020.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1073/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

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

a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním RM, a to 

prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 

  

3.1.1 Záměr přímého prodeje pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní 

porost, po zaměření výměra 90 m2 v k. ú. a obci Sedlčany; lokalita Pod Cihelným vrchem  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 56-971/2018-2022 ze dne 10. února 

2021 zvažovala vydat doporučení pro konečné rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany 

ke schválení přímého prodeje pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní porost, 

o nově zaměřené výměře 90 m2 (původní výměra 103 m2) v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 2817-14/2021 ze dne 8. května 2021, vyhotovený Zeměměřičskou 

kanceláří Geokart), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, manželům, (vizte 

LV č. 2058 pro k. ú. a obec Sedlčany), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 

cenu 13 500,00 Kč. 

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

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

 

Diskuse:  

▪ lokalizace pozemku; mez Pod Cihelným vrchem; 

▪ po vyhodnocení lokality se jedná o pozemek pro město nepotřebný (z pohledu plnění funkce 

ochrany veřejného zájmu);   

▪ pan Ing. František Hodys promluvil o potřebě případného vyhotovení chodníku kolem 

přístupové komunikace (požadavky občanů); pan starosta lokalizoval přesněji místo – podle 

vysázené aleje javorů; na tomto místě by bylo vyhotovení chodníku vhodné a žádoucí; jedná se 

o komunikaci se značným sklonem terénu, v zimním období nebezpeční úrazu, vozovka často 

v zimě klouže, pan starosta vydá pokyn OI k projektové přípravě – určuje umístění chodníku;  

▪ další bližší lokalizace nepotřebné nemovitosti s ohledem na stav pozemku a jeho využití – 

na místě samém zjištěno, že se jedná o část nevyužitelné meze, která nezasahuje do místní 

komunikace a nezpůsobuje dopravní nepropustnost terénu; nezasahuje do vjezdu k zahrádkám 

(jediný přístup);  



 

 

▪ dřívější investice (privátní) do opěrné zdi pomohly – rozšířily průjezdnost komunikace; zde 

na tomto pozemku je ovšem veliký výškový rozdíl; 

▪ pan Ing. Josef Soukup se dotázal na termín vyhotovení aktualizace cen pozemků, za které by 

byly nepotřebné pozemky realizovány; zda bude výstup ohledně této problematiky dostupný již 

na blížícím se veřejném zasedání ZM; pan starosta sdělil, že v současné době probíhá zjišťovací 

řízení, připravuje se porovnání cen v regionu; zjišťovány jsou cenové relace ze strany realitních 

kanceláří. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstva města Sedlčany schválit přímý prodej 

pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní porost, o nově zaměřené výměře 90 m2 

(původní výměra 103 m2) v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2817-14/2021), 

který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, manželům, (vizte LV č. 2058 pro k. ú. 

a obec Sedlčany), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13 500,00 Kč. 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr přímého 

prodeje pozemku parc. č. 814/7, výměra 90 m2 v k. ú. a obci Sedlčany byl zveřejněn na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1074/2018-2022. 
 

3.1.2 Návrh směny pozemků mezi městem Sedlčany a spoluvlastníky v k. ú. a obci 

Sedlčany  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit navrhovanou 

směnu pozemků mezi městem Sedlčany a spoluvlastníky níže uvedených pozemků (každý podíl 

id. 1/3), vedených na listu vlastnictví 2011 pro k. ú. a obec Sedlčany s tím, že město Sedlčany 

převede na spoluvlastníky pozemků pozemek parc. č. 2933/1, druhem pozemku trvalý travní 

porost, o nově zaměřené výměře 375 m2 (pozemek parc. č. 2933/1 o původní výměře 460 m2) 

v k. ú. a obci Sedlčany a spoluvlastníci evidovaní KÚ k nemovitostem na LV 2011 pro k. ú. 

Sedlčany, převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl „a“ o výměře 401 m2, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2936,  díl „b“ o výměře 27 m2, oddělený z původního pozemku 

parc. č. 2935 a díl „c“ o výměře 2 m2 , oddělený z původního pozemku parc. č. 2933/2, vše 

v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-13/2021 ze dne 8. května 2021, 

vyhotovený Zeměměřičskou kanceláří Geokart). Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 

mezi jednotlivými smluvními stranami, který činí 55 m2 v neprospěch podílových 

spoluvlastníků, bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tzn., že město 

Sedlčany uhradí celkovou částku 8 250,00 Kč. Tato částka bude rozdělena rovným dílem mezi 

podílové spoluvlastníky. 

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

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

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ lokalizace zájmového území (z důvodu veřejné komunikace); 

▪ podrobně diskutováno při prvním projednávání Žádosti.  



 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 

mezi městem Sedlčany a spoluvlastníky (každý podíl id. 1/3) pozemků, vedených na listu 

vlastnictví 2011 pro k. ú. Sedlčany s tím, že město Sedlčany převede na uvedené spoluvlastníky 

pozemek parc. č. 2933/1, druhem pozemku trvalý travní porost o nové výměře 375 m2 v k. ú. 

a obci Sedlčany a spoluvlastníci převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl „a“ o výměře 401 

m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2936,  díl „b“ o výměře 27 m2, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2935 a díl „c“ o výměře 2 m2 , oddělený z původního pozemku 

parc. č. 2933/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-13/2021). Rozdíl 

ve výměrách směňovaných pozemků mezi smluvními stranami, který činí 55 m2, bude finančně 

vyrovnán za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí uvedeným 

podílovým spoluvlastníkům celkovou částku 8 250,00 Kč (každý podílový spoluvlastník obdrží 

rovný díl z částky). 

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

uvedený záměr směny pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1075/2018-2022. 
 

3.1.3 Zajištění přístupu k nemovitosti; přímý prodej pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 2951/11 v k. ú. a obci Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2951/11, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, který vznikl 

sloučením pozemkového dílu „b“ odděleného z pozemku parc. č. 2951/1 a dílu „c“ odděleného 

z pozemku parc. č. 2951/3, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2815-12/2021 

ze dne 8. května 2021, vyhotovený Zeměměřičskou kanceláří Geokart), a to žadateli, 

za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2 , tj. za celkovou kupní cenu 52 500,00 Kč. 

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

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

Sedlčany, a to v souladu se zákonem o obcích. 

 

Diskuse: 

▪ vedena již při dřívějším projednávání (zejména lokalizace). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2951/11, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, který vznikl sloučením dílu „b“ 

odděleného z pozemku parc. č. 2951/1 a dílu „c“ odděleného z pozemku parc. č. 2951/3, vše 

v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2815-12/2021), a to žadateli, trvale bytem 

Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2 , tj. za celkovou kupní cenu 52 500,00 Kč. 



 

 

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

uvedený záměr přímého prodeje do vlastnictví žadatele byl řádně zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1076/2018-2022. 
 

3.1.4 Realizace pozemku přímým prodejem žadateli v 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 doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 660/11, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 67 m2, který byl nově oddělen 

z původního pozemku parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 216-43/2021), a to 

přímým prodejem žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu 6 700,00 Kč. 

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

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

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ diskutováno podrobněji při předchozím projednávání Žádosti; bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 660/11, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 67 m2, který byl nově oddělen 

z původního pozemku parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 216-43/2021), a to 

přímým prodejem žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu 6 700,00 Kč. 

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

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

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1077/2018-2022. 
 

3.1.5 Návrh na přijetí daru z vlastnictví fyzické osoby (vodovodní řad) do vlastnictví 

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 na základě dostupných materiálů (podkladů) zvažovala doporučit 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přijetí daru od FO, trvale bytem Sedlčany, v postavení 



 

 

dárce, kterého předmětem je vodovodní řad, který byl zrekolaudován z vodovodní přípojky 

v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro rodinný dům Sedlčany č. p. 169“. Věcná hodnota daru 

– vodovodního řadu PEDN 63 mm – činí 123 680,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ přijatí daru do vlastnictví města je podmínka pro zachování jednotného provozovatele 

Městské vodovodní infrastruktury Sedlčany a podmínkou pro vlastní přijetí do evidence 

sjednané společnosti 1. SčV., a. s.; (legislativní pravidla); 

▪ atributy vodovodního řadu; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přijetí daru 

z vlastnictví FO, trvale bytem Sedlčany, jako dárce, tj. darování vodovodního řadu, který byl 

zrekolaudován z vodovodní přípojky v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro rodinný dům 

Sedlčany č. p. 169“. Věcná hodnota daru – vodovodního řadu PEDN 63 – činí 123 680,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1078/2018-2022. 
 

3.1.6 Farmářské trhy Sedlčany; Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o užívání veřejného 

prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit Žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne 4. května 

2021 o pronájem (užívání, zábor) veřejného prostranství (vymezené části) na hlavním náměstí 

T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 12. června, 18. září a 11. prosince t. r. za účelem 

pořádání tzv. „Farmářských trhů“. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně 

závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství, lze výše uvedené akce, obdobně jako v minulých letech, osvobodit 

od místního poplatku (OZV stanoví osvobození). Nájemné za obvyklé opotřebení hrazeno 

rovněž nebude. Město Sedlčany je členem Sdružení obcí Sedlčanska, které akci pořádá. Jedná 

se o oživení veřejného prostranství a plnění jeho hlavní (dřívější) funkce. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozvolněním protiepidemických opatření; 

▪ zajištění služby odpadového hospodářství a další; součinnost Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; 

▪ zajištění bezpečnosti na veřejném prostranství (zajištění pořádku – vyžaduje případnou 

součinnost Městské policie Sedlčany). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne 4. května 2021 

o užívání veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 

12. června, 18. září a 11. prosince t. r. za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů“. V souladu 

s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se 



 

 

stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se výše uvedené akce, obdobně jako 

v minulých letech, osvobozují od místního poplatku.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1079/2018-2022. 
 

3.1.7 Street Food Festival 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 byla seznámena s informaci Turistického informačního centra Sedlčany, 

které s odvoláním se na jednání „Kulturní komise“ (poradní orgán RM) ze dne 4. května t. r., 

hodlá ve spolupráci se společností City Event, s. r. o., pořádat na hlavním náměstí 

T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Street Food festival Sedlčany s doprovodným 

programem“, a to v sobotu dne 21. srpna 2021. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) 

obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 

za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje od místního poplatku. Akce nebude 

narušovat noční klid garantovaný zákonem, proběhne v čase do 22:00 hod.  

 

Diskuse: 

▪ jedná se o akci na veřejném prostranství, která je nabízena obcím; předmětem je otevřená 

výroba pokrmů, vaření, ochutnávání jídel; vše doplněno doprovodným programem (např. 

hudba, zpěv, tanec); 

▪ praktické zkušenosti z ostatních měst a ohlasy tamějších občanů (návštěvníků akce) bývají 

většinou pozitivní. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Turistického informačního centra Sedlčany, 

které s odvoláním se na jednání „Kulturní komise“ ze dne 4. května t. r., hodlá ve spolupráci se 

společností City Event, s. r. o., pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem 

„Street Food Festival s doprovodným programem“, a to v sobotu dne 21. srpna 2021. V souladu 

s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se 

stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje od místního 

poplatku.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1080/2018-2022. 
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zajištění smluvního užívání bytu; přidělení městského bytu velikostní kategorie 0+1 

(č. bytu 7/II. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 7/II. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou v Sedlčanech, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 



 

 

264 01 Sedlčany, který byl uvolněn po zemřelé smluvní uživatelce, byl nově přidělen žadatelce, 

dosud trvale bytem Vysoký Chlumec. 

Identifikace dalších žadatelů o místo v Domově s pečovatelskou službou provedena (seznam 

Odboru majetku).  

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností a výběrem nejvhodnějšího uchazeče (přezkoumání míry potřebnosti 

z množiny žadatelů); 

▪ uchazečka je hlášena k trvalému pobytu v RD, pouze lokální topení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 7/II. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01 

Sedlčany, který byl uvolněn po zemřelém smluvním uživateli, byl nově přidělen žadatelce, 

dosud trvale bytem Vysoký Chlumec.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1081/2018-2022. 
 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do návrhu Programu zařazena.  

 

 

4. Různé 

 

4.1 Prezentace práce (činnosti a aktivit) preventistky města Sedlčany za uplynulý rok 2020 

a v roce 2021  

Poznámka: Tento bod byl projednáván jako první v pořadí dnešního Programu RM. Pan 

starosta sdělil, že s ohledem na přizvaného hosta, je tento bod předřazen vlastnímu Programu. 

Materiály, které členové RM k tomuto bodu obdrželi, budou součástí Pozvánky na veřejné 

zasedání ZM, jehož návrh Programu bude dnes projednán. 

 

Pan starosta na jednání RM přivítal slečnu Ludmilu Farovou, preventistku města Sedlčany. 

Referující s pomocí promítané prezentace představila své aktivity, činnost a výsledky 

působnosti v roce 2021. Prezentace byla vytvořena v chronologii čase, a to po jednotlivých 

měsících v roce působnosti od okamžiku uzavření pracovního úvazku s náplní práce očekávané 

činnosti. 

Radní k jednání obdrželi dokumentaci, která bude předložena ZM, tj. „Bezpečnostní analýza 

za rok 2020“ a dále „Roční hodnotící zpráva manažera prevence kriminality a protidrogové 

prevence města Sedlčany za rok 2020“. 

Obrazové listy prezentace jsou součástí příloh tohoto jednání RM (Příloha č. 2).   

Prezentace byla referující osobou okomentována. 

 

Hlavní komentář: 

▪ ke vzdělávacímu programu pro protidrogové koordinátory; 

▪ exkurze „Protidrogový vlak“; 

▪ setkání pracovní skupiny pro prevenci a výsledky jednání; výzva ke spolupráci; 

▪ propagace a záložka prevence kriminality na www stránkách města Sedlčany. 

 



 

 

Pan starosta referující za veškerou činnost poděkoval, a to zejména za práci nad rámec svých 

úkolů a činnosti očekávané. 

 

Diskuse: 

▪ pan Ing. Josef Soukup se dotázal, zda město Sedlčany disponuje nějakými informacemi 

k násilnému trestnému činu, který se údajně udál dne 10. května tohoto roku. 

Pan starosta pouze potvrdil, že se údajně jedná o trestný čin ve smyslu pokusu o znásilnění; 

k této události nejsou žádné oficiální podrobné informace dostupné; záležitost (vyšetřování) 

převzala kriminální policie;  

▪ pan Ing. František Hodys referující pochválil za připravenou prezentaci a celkovou činnost 

preventistky v prostření města Sedlčany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Roční hodnotící zprávu manažera prevence kriminality 

a protidrogové prevence města Sedlčany za rok 2020, Bezpečnostní analýzu za rok 2020 

a doplňující zprávu o činnosti preventistky patologických jevů dětí a mládeže města Sedlčany 

za rok 2020 s výhledem do činnosti a aktivit na rok 2021 a s dokumentačním zajištěním 

systematické prevence.“ 

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 63-1082/2018-2022. 

 

Poznámka: V čase 16:21 hod. jednání RM opustila slečna Ludmila Farová, k jednání RM 

přizvaný host. 

 

4.2 MAS Sedlčansko, o. p. s.; informace o činnosti  

Poznámka: Tento bod byl projednáván jako druhý v pořadí dnešního Programu RM. Pan 

starosta sdělil, že s ohledem na přizvané hosty, je tento bod, obdobně jako předchozí, předřazen 

vlastnímu Programu. V případě doporučujícího usnesení RM ke vstupu (partnerství; 

„členství“) v o. p. s. bude tento bod zařazen ke konečnému rozhodnutí do návrhu Programu 

na veřejné zasedání ZM, jehož obsah bude dnes projednán (v tomto Zápisu uvedeno již výše). 

 

Pan starosta na jednání RM přivítal přizvané hosty k tomuto bodu jednání RM. 

Identifikace subjektu: MAS Sedlčansko, o. p. s., se sídlem Petrovice č. p. 139, 262 55 Petrovice. 

Přizvaní hosté: 

▪ Ing. Přemysl Růžička, ředitel MAS Sedlčansko, o. p. s.;  

▪ pan Ervín Haintz, MBA, zástupce MAS Sedlčansko, o. p. s. 

 

Přizvaní hosté referovali v obecné rovině o činnosti subjektu, jeho postavení ve společnosti 

a určitých úlohách… Na konkrétních případech demonstrovali význam a činnost obecně 

prospěšné společnosti, kterou zastupují. 

MAS, neboli místní akční skupina, je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím 

občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků 

obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání 

finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, dříve zejména metodou 

LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí 

ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních 

prostředků. 

Obecně prospěšná společnost MAS Sedlčansko, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou 

v Krásné Hoře nad Vltavou dne 14. listopadu 2005 podepsáním zakladatelské smlouvy 



 

 

za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS 

Sedlčansko. Byla zapsána usnesením dne 19. prosince 2005 do rejstříku obecně prospěšných 

společností, který je veden Městským soudem v Praze. 

 

Mezi cíle společnosti náleží: 

▫ rozvoj kulturního, společenského, sociálního a ekonomického zázemí; 

▫ zajištění technické infrastruktury; 

▫ podpora zemědělství a obnovitelných zdrojů energie; 

▫ zlepšení stavu životního prostředí a atraktivity území; 

▫ využívání realizace spolupráce a technická pomoc. 

 

Přizvaní hosté ve svém vystoupení, mimo jiné, vyjádřili přání, aby se město Sedlčany stalo 

plnohodnotným partnerem (členem) tohoto subjektu. Město je členem Sdružení obcí 

Sedlčanska, které je zakládajícím členem tzv. místní akční skupiny, tedy od jejího založení. 

Členství, mimo jiné, představuje výdaje z rozpočtu města Sedlčany spojené s úhradou 

členského příspěvku. 

 

Referující prezentovali: 

▫ obecně prospěšnou společnost jako důležitý a neopominutelný subjekt občanské společnosti 

hledající shodu zájmů na udržitelnosti společných cílů; 

▫ aktivity a působnost; 

 

V čase 16:20 hod. přišel na jednání pan MUDr. Karel Marek. Od tohoto okamžiku byl počet 

jednajících členů RM celkem sedm. 

 

▫ podpora a zajištění investičních dotací – 80 mil. Kč do zdejšího prostředí; (rozděleno do škol 

a podnikatelům, do sociálních služeb, na příměstské tábory); věnují se regionálnímu školství; 

plány vzdělávání;  

▫ spolupráce s partnery v regionu – komunitní energetika – budoucnost v oblasti; 

▫ komunitní centrum v Sedlčanech – podpořili tři projekty (např. 1,9 mil. Kč „Centrum 

Petrklíč“; dále domácí hospic); 

▫ město by mohlo do společnosti vstoupit jako partner, mají 24 partnerů a 32 obcí v regionu 

Sedlčany; město zatím není přímo zastoupeno; 

▫ partnerství není podmínka pro čerpání dotace; při dotacích jsou 5 % náklady na spoluúčast – 

musí si obecně prospěšná společnost zajistit (sehnat); např. členské příspěvky, pro obce dělají 

GDPR za úplatu; mají zájem o členství města Sedlčany; 

▫ město i tak dlouhodobě spolupracuje; vstup je vyjádřením podpory a uznání dosavadním 

členům. 

 

Pan starosta zástupcům společnosti poděkoval za jejich aktivity a sdělené informace. Pan 

starosta mezi členy RM vyjádřil předpoklad diskuse na téma členství (partnerství). Pan starosta 

vyjádřil skutečnost, že si velice váží nabídky a možnosti další úrovně spolupráce. 

 

V letošním roce zástupci společnosti již oslovovali paní Ing. Veroniku Stiborovou a pana 

Ing. Tomáše Langera – ve věci tzv. zhotovení studie na rozvojovou zóna 5 v lokalitě 

„Za Háječkem“ (za hřbitovem v severní části města na jeho okraji). 

 

Diskuse (vybrané části příspěvků): 

▪ pan Ing. František Hodys podle sdělených informací seznámil RM s výši („absolutní 

hodnotou“) spoluúčasti za dobu historie (napočítáno na zajištěné prostředky);  



 

 

▪ poplatky za členství (pro město Sedlčany 12 tis. Kč za rok); 

▪ regionální školství – podpora – místní akční skupina na podporu předškolního vzdělávání; 

školy zřízení Středočeským krajem – akční plán – jiný režim;  

▪ memorandum s Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích; persony se zkušenostmi 

s regionálním rozvojem; 

▪ spolupráce města Sedlčany skrze Sdružení obcí Sedlčanska; otázka vzájemného „zdvojování“; 

činností není zasažen prostor pro podávání Žádostí o granty; 

▪ pan starosta potvrdil předávání informací, město je v kontaktu; 

▪ pan Ing. Josef Soukup poukázal na územní působnost v ORP Sedlčany, dále regionu Příbram; 

▪ územní ustálenost (Štětkovice, Počepice, Krásná Hora a dalších, celkem 32 území obcí); 

▪ po celé ČR je cca 180 MAS; 

▪ spoluúčast ve výši 5 % činí cca 220 tis. Kč za rok (pan Ing. Martin Havel). 

 

Poznámka: V čase 16:37 hod. jednání RM opustili pan Ing. Přemysl Růžička, ředitel MAS 

Sedlčansko, o. p. s. a pan Ervín Haintz, MBA, zástupce MAS Sedlčansko, o. p. s., k jednání RM 

přizvaní hosté. 

 

Diskuse (bez účasti přizvaných hostů): 

▪ aktivity lze vnímat pozitivně (příkladem je např. podpora stavební akce Petrklíč, z. s..);  

▪ otázka přímé podpory aktivit; 

▪ určité tzv. „vychytání mezer“ na dotační peníze; principiálně „členský“ příspěvek v uvedené 

výši rozhodující (12 tis. Kč/rok nemá zásadní vliv na rozpočet města)… 

▪ pan Ing. Jiří Burian poukázal na zásadní vliv lidského faktoru na funkčnost spolupráce; rivalita 

mezi lidmi bez prospěchu občanů; 

▪ cca před 12 roky – program – metodika pro vznik MAS; postavení správní a dozorčí rady 

společnosti;  

▪ spory mezi kanceláří Sdružení obcí Sedlčanska a MAS; nefunkční; MAS Sedlčansko na cca 

150 místě v získání zdrojů na podporu projektů; vyhodnotit možnosti a spolupráci v určitém 

čase; 

▪ pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, sdělil, že za poslední roky se společnost posunula, 

je akčnější i v jednání a je čitelná;  

▪ možnosti nabídky cca 230 tis. Kč na územní studii;  

▪ věc se jeví tak, že vklad prostředků ve výši příspěvku 12 tis. Kč je užitečnější investovat 

(vložit) do MAS oproti prostředkům vloženým do TOULAVY; 

▪ pan Ing. Josef Soukup konstatoval potřebu zajištění tzv. aktivního členství, tzn., že zástupce 

města bude v prostředí společnosti aktivní natolik, že využije město všechny možnosti 

na zajištění prostředků na podporu projektů v prostředí města (pro představu, rozumí se např. 

zjištění informací, předložení návrhů RM, podání Žádostí na podporu smysluplných projektů, 

výtěžnost a zhodnocení vložených prostředků, zpětná vazba v čase); potřeba vyhodnocení 

členství (partnerství) po určité době a zvážení další případné spolupráce; přínosy občanům 

města a další soustavná a činorodá spolupráce; 

▪ pan Ing. Martin Havel vyjádřil potřebu vytvoření aktivního tlaku na projekty; cca 2 mil. Kč 

zajištěných v historii společnosti mohou být určitým důkazem toho, že projekty vypracované 

(podané) do soutěže o finanční podporu fungují; členství a aktivity na zajištění prostředků jsou 

o činorodých lidech. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, a to s ohledem na ust. § 84 

odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

schválit návrh na vstup města Sedlčany do Místního partnerství místní akční skupiny, čímž by 



 

 

se město Sedlčany stalo partnerem MAS Sedlčansko, o. p. s., a to k datu sjednaném v případně 

uzavřené Partnerské smlouvě (účinnost od 1. srpna 2021). Město Sedlčany by bylo zařazeno 

do zájmové skupiny veřejná správa / veřejný sektor. Město Sedlčany by tímto rozhodnutím 

přistoupilo na podmínky a závazky partnerství v obecně prospěšné společnosti.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1083/2018-2022. 

 

4.3 Návrh harmonogramu jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2021 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem harmonogramu jednání RM na následující, 

tedy druhé pololetí roku 2021. Harmonogram obsahuje hlavní bod jednání a termín konání RM. 

 

Diskuse: 

▪ k návrhu Programu a rozvrhu některých témat; 

▪ k předpokládané přítomnosti členů RM na jednání (omluvenky); dlouhodobé překážky účasti 

na jednání (pracovní a studijní záležitosti). 

 

Následuje opis Programu (Harmonogramu), který byl RM schválen. 

Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2021 

 

XIV.  21. 7. 2021 RM č. 67/2018-2022  

• Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí 2021 

  

XV.  18. 8. 2021 RM č. 68/2018-2022  

• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva  

města Sedlčany 6. září 2021 

 

XVI.   1. 9. 2021 RM č. 69/2018-2022 

• Stavební akce města Sedlčany 2021 

  

XVII.             15. 9. 2021 RM č. 70/2018-2022 

• Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

XVIII.  29. 9. 2021 RM č. 71/2018-2022 

• Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

 

XIX.  13. 10. 2021 RM č. 72/2018-2022 

• Výsledky hospodaření města Sedlčany za tři čtvrtletí 2021 

 

XX.  27. 10. 2021 RM č. 73/2018-2022 

• Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

 

XXI.  10. 11. 2021 RM č. 74/2018-2022 

• Provozní rozpočty příspěvkových organizací města Sedlčany  

 

XXII. 24. 11. 2021 RM č. 75/2018-2022  



 

 

• Rozpočet města Sedlčany na rok 2022 

• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany  

 

XXIII.  8. 12. 2021 RM č. 76/2018-2022 

• Ocenění reprezentantů 

 

XXIV.         22. 12. 2021 RM č. 77/2018-2022 

• Závěrečné rozpočtové opatření 

 

Předpokládané termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Sedlčany: 

 

• září 2021 (předpoklad 6. 9.)   ZM č. 16/2018-2022  

hlavní bod programu Nový předpis týkající se TKO 

 

• listopad 2021 (den zatím nestanoven)  ZM č. 17/2018-2022 

hlavní bod programu Změna č. 2 Územního plánu Sedlčany 

 

• prosinec 2021 (den zatím nestanoven)  ZM č. 18/2018-2022  

hlavní bod programu Rozpočet města Sedlčany na rok 2022 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu 

s definovaným hlavním bodem programu jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 

2021, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany na uvedené časové období.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1084/2018-2022. 

 

4.4 Volební řád Školské rady; město Sedlčany 

Členové RM v čase před dnešním jednáním obdrželi k prostudování a připomínkám nově 

sestavený návrh Volebního řádu pro zajištění řádné volby členů Školské rady (dopad 

na základní školy zřízené městem Sedlčany). 

 

Návrh předpisu věcně obsahuje: 

▫ působnost předpisu, závaznost; 

▫ záležitosti ohledně členů Školské rady a její sestavení; 

▫ proces kandidatury a volby členů Školské rady; 

▫ záležitosti ohledně volby předsedy; 

▫ změny ve složení Školské rady; 

▫ závěrečná a přechodná ustanovení. 

 

Diskuse: 

▪ nad váhou a obsahem, upřesnění; 

▪ atributy jako transparentnost, srozumitelnost vydávaného předpisu a další (pan Ing. Josef 

Soukup). 

 

Usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany v postavení zřizovatele v souladu s ustanovením § 167 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje a vydává Volební řád Školské rady 

při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace města Sedlčany, 2. základní 

škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany a Volební řád Školské rady 

při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace města Sedlčany, 1. základní 

škola Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to jako společný dokument pro oba 

subjekty.“  

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

RM, jeden člen RM se hlasování neúčastnil; mimo jednací prostor sálu).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1085/2018-2022. 

 

4.5 Návrh na využití finančního přeplatku (Žádost subjektu); případ 1. základní školy 

Sedlčany 

O návrhu na využití finančního přeplatku přijatých služeb (Žádost subjektu); případ 1. základní 

školy Sedlčany, referoval pan místostarosta. 

Městským úřadem Sedlčany (podatelnou) přijatá písemnost pod č. j.: MÚ-S/MST 9812/2021 

dne 12. května 2021. 

 

Návrh školy na využití finančního přeplatku, který se skládá ze složek: 

▪ při vyúčtování topné sezóny za rok 2020 pro žadatele byla vrácena částka ve výši 

98 074,87 Kč (doklad ze dne 21. dubna 2021); 

▪ při vyúčtování spotřeby vody za rok 2020 byla žadateli vrácena částka ve výši 44.797,00 Kč 

(doklad ze dne 4. května 2021); 

▪ při vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2020 byla škole vrácena částka ve výši 

9 683,10 Kč (doklad ze dne 22. ledna 2021); 

▪ při vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2020 byla škole dále vrácena částka ve výši 

50 961,19 Kč (doklad ze dne 19. února 2021). 

 

Žadatel s ohledem na výše uvedené podal zřizovateli návrh na účelné využití přeplatku (součtu 

všech přeplatků v celkové výši 203 516,16 Kč) na zajištění realizace akce „Rekonstrukce 

vstupního prostoru a vrátnice v objektu 1. základní školy Sedlčany.   

 

Diskuse: 

▪ potřebnost realizace projektu (záměru školy). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se Žádostí subjektu (č. j.: MÚ-S/MST 9812/2021), schvaluje 

návrh příspěvkové organizace 1. základní škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše 

č. p. 68, 246 01 Sedlčany; IČO 47074299, na využití a zapojení částky ve výši 203 516,16 Kč 

(vratka z přeplatku za dodávky energií a služeb za rok 2020) pro potřeby žadatele (realizace 

akce „Rekonstrukce vstupního prostoru a vrátnice v 1. základní škole Sedlčany“), a to 

za předpokladu postupu příspěvkové organizace podle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1086/2018-2022. 

 

4.6 Projednání obdržených Žádostí o dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

na podporu spolkové a jiné neziskové činnosti; druhé projednávání 



 

 

Pan místostarosta a pan starosta RM opětovně seznámili s doposud obdrženými Žádostmi 

o poskytnutí podpory z rozpočtu města Sedlčany, které byly na Městský úřad Sedlčany 

doručeny a splňují všechny náležitosti (vzor Žádostí zveřejněn na www stránkách města nebo 

je k dispozici v písemné formě na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany). 

 

Pan místostarosta na základě dřívějšího (prvního) projednávání Žádostí v RM a dále na základě 

jednání „Komise pro sport a tělovýchovu“ pro oblast subjektů působících v tomto odvětví 

připravil a k dnešnímu jednání předložil návrh na rozdělení alokovaných prostředků mezi 

žadatele. 

 

Návrh na rozdělení s případným doporučením RM pro konečné rozhodnutí v ZM: 

▪ TJ Tatran Sedlčany     487 984,00 Kč 

▪ Sportovní klub Pegas Sedlčany     51 654,00 Kč 

▪ TJ Sokol Sedlčany       70 747,00 Kč 

▪ Rugby Club Sedlčany      35 000,00 Kč 

▪ Studio Dvojka Sedlčany      76 528,00 Kč 

▪ Šachový klub KDJS Sedlčany     24 717,00 Kč 

▪ Zlobr Sedlčany       36 248,00 Kč 

 

Návrh na rozdělení příspěvků s rozhodnutím RM: 

▪ GE-BAEK-HOSIN SOOL      15 437,00 Kč  

▪ ČRS MO Sedlčany – rybářský kroužek    20 000,00 Kč 

▪ Střelecký klub Sedlčany        3 000,00 Kč 

 

RM ze strany pana MUDr. Karla Marka, člena RM a předsedy Komise sociální a zdravotní, 

přijala návrh na rozdělení rozpočtem města Sedlčany alokovaných finančních prostředků mezi 

žadatele působící v oblasti sociálních služeb, a to následovně. 

 

Návrh na rozdělení s případným doporučením RM pro konečné rozhodnutí v ZM: 

▪ Farní charita Starý Knín      25 000,00 Kč      

▪ Mela, o. p. s.        25 000,00 Kč  

▪ Domácí hospic Křídla      80 000,00 Kč 

 

Návrh na rozdělení příspěvků s rozhodnutím RM: 

▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 

pro Prahu a Středočeský kraj        3 000,00 Kč 

▪ Benkon Benešov – činnost spolku       2 000,00 Kč 

▪ Linka bezpečí         4 000,00 Kč 

▪ EDA cz, z. ú                 0,00 Kč 

 

Poznámka: 

Subjekt, resp. Žádost o finanční podporu pro subjekt, EDA cz, z. ú nebyla podpořena, a to 

z důvodů nedostatku alokovaných finančních prostředků.  

 

RM ze strany pana Ing. Františka Hodyse, člena RM a předsedy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany, dále přijala návrh na rozdělení rozpočtem města Sedlčany 

na rok 2021 alokovaných finančních prostředků mezi žadatele působící v oblasti neziskového 

sektoru (výše nezařazené), a to následovně. 

 

Návrh na rozdělení příspěvků s rozhodnutím RM: 



 

 

▪ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s.       5 000,00 Kč  

▪ Rallycross klub ARC      10 000,00 Kč 

▪ Základní kynologická organizace  

Sedlčany č. 478       10 000,00 Kč 

▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s.        5 000,00 Kč 

▪ Český svaz chovatelů, z. s.,       

Základní organizace Sedlčany     16 000,00 Kč       

▪ Veterán klub Sedlčany        5 000,00 Kč 

 

V obsáhlejší diskusi členové RM respektovali principy na spravedlivé rozdělení prostředků 

mezi žadatele, které byly dříve diskutovány a následně projednány poradními orgány.  

RM dále doporučila ZM rozhodnout o podpoře žadateli Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se sídlem 

Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, IČO 67778585, a to uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace pro účel „Celoroční činnosti Centra Ochrany fauny ČR“, ve výši 

68.000,00 Kč pro tento rok.  

 

Připomínky: 

▪ nad podporou dětí a mládeže (spolkové činnosti), resp. spolků, kterých členové aktivně 

sportují (soustavně a pravidelně), avšak neúčastní se soutěží; ve věci běží obsáhlejší diskuse 

nad systémem, nad genezí názorů; 

▪ nad primární specifikací a shodou zástupců subjektů v podpoře (doprava, startovné); 

▪ nad podporou účasti a organizace soutěží;  

▪ letošní návrh na snížení (s ohledem na omezení činnosti vlivem pandemie a nedostatek 

finančních prostředků), jinak není důvod snižovat podporu; město Sedlčany svým rozhodnutím 

do budoucna spolky (neziskový sektor) v tomto ohledu omezovat nebude (kontinuita podpory 

a systémové práce je prioritou stávající RM); (projev politické vůle);  

▪ nad informacemi a studiem výkazů dostupných ze strany žadatelů; 

▪ potřeba ponechání rezervy; 

▪ upozornění při sestavování návrhů smluvního ujednání (podmínka kontroly údajů; změna 

sídla apod.). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021, doručených žadateli v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, 

těmto Žádostem vyhovuje, a to za podmínek a ve schválených výších finančních podpor, které 

jsou uvedeny v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

finanční podpory na činnost a aktivity žadatelů v roce 2021, a to spolu s definováním předmětu 

podpory.  

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu těmto subjektům: 

▪ GE-BAEK-HOSIN SOOL      15 437,00 Kč;  

▪ ČRS MO Sedlčany – rybářský kroužek    20 000,00 Kč; 

▪ Střelecký klub Sedlčany        3 000,00 Kč; 

▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 

pro Prahu a Středočeský kraj        3 000,00 Kč; 

▪ Benkon Benešov – činnost spolku       2 000,00 Kč; 

▪ Linka bezpečí         4 000,00 Kč; 

▪ EDA cz, z. ú                 0,00 Kč, z důvodů nedostatku 

alokovaných finančních prostředků; 



 

 

▪ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s.       5 000,00 Kč;  

▪ Rallycross klub ARC      10 000,00 Kč; 

▪ Základní kynologická organizace  

Sedlčany č. 478       10 000,00 Kč; 

▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s.        5 000,00 Kč; 

▪ Český svaz chovatelů, z. s.,       

Základní organizace Sedlčany     16 000,00 Kč;       

▪ Veterán klub Sedlčany        5 000,00 Kč. 

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2021 s uvedenými 

žadateli.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1087/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany pro rok 2021 schválit 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro následující subjekty (žadatele):  

▪ TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, 

ve výši 487.984,00 Kč; 

▪ Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 

Sedlčany, ve výši 70.747,00 Kč; 

▪ Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 

Sedlčany, ve výši 51.654,00 Kč; 

▪ Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, ve výši 

76.528,00 Kč; 

▪ Rugby Club Sedlčany, z. s.“ se  sídlem Sedlčany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, ve výši 

35.000,00 Kč; 

▪ Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 

Sedlčany, ve výši 36.248,00 Kč; 

▪ Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 

Sedlčany, ve výši 24.717,00 Kč; 

▪ Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Český 

Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, ve výši 80.000,00 Kč; 

▪ Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, ve výši 25.000,00 Kč; 

▪ Charita Starý Knín, se sídlem Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový 

Knín, ve výši 25.000,00 Kč; 

▪ Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, ve výši 

68.000,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1088/2018-2022. 

 

4.7 Zajištění realizace rozpočtované investiční akce „Ulice Pod Lesíkem, nový povrch 

komunikace“; zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce 

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

Pro realizaci akce z Přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021, která je 

uvedena pod názvem „Ulice Pod Lesíkem, nový povrch komunikace“, bylo Městským úřadem 

Sedlčany, Odborem investic, připraveno zadání výběrového řízení vycházející z původní 



 

 

projektové dokumentace a průzkumu trhu provedeného v listopadu roku 2020. Předpokládaná 

hodnota zakázky určena průzkumem trhu je 1 200 000 Kč bez DPH.  

Termín pro podání nabídek 14. června 2021, e-mailem na Městský úřad Sedlčany, Odbor 

investic, předpokládaná lhůta realizace v termínu do 31. srpna tohoto roku.  

 

Pro podání nabídek na zhotovitele akce je navrhováno oslovit tři dodavatele:  

▫ B E S, s. r. o., IČO 43792553;  

▫ Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199; 

▫ SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČO 48035599.  

Dokumentace k výběrovému řízení byla členům RM přiložena k rozhodnutí. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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

návrh dokumentace výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci 

pod názvem „Ulice Pod Lesíkem, nový povrch komunikace“ a souhlasí s realizací tohoto 

výběrového řízení.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedením 

výběrového řízení výzvou třem dodavatelům.“ 

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

RM, jeden člen mimo zasedací místnost, nehlasoval; na zasedání RM přítomno sedm členů).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1089/2018-2022. 

 

4.8 Zajištění realizace rozpočtované investiční akce „Ulice Profesora Plavce, dokončení 

povrchů, chodník“; zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce  

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

Pro realizaci akce z Přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 pod názvem 

„Ulice Profesora Plavce, dokončení povrchů, chodník“ bylo Městským úřadem Sedlčany, 

Odborem investic, připraveno zadání výběrového řízení, které vychází z původní projektové 

dokumentace a průzkumu trhu provedeného v listopadu roku 2020.  

Předpokládaná hodnota zakázky určena průzkumem trhu je 2 000 000 Kč bez DPH. Termín 

pro podání nabídek je navrhován dne 14. června tohoto roku, e-mailem na Městský úřad 

Sedlčany, Odbor investic. 

Předpokládaná lhůta realizace je stanovena do 31. srpna tohoto roku.  

 

Pro podání nabídek na zhotovitele akce je navrhováno oslovit tři dodavatele:  

▫ B E S, s. r. o., IČO 43792553;  

▫ Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199; 

▫ SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČO 48035599.  

Dokumentace k výběrovému řízení byla členům RM přiložena k rozhodnutí (dříve v zaslaných 

materiálech). 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 



 

 

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

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

návrh dokumentace výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci 

pod názvem „Ulice Profesora Plavce, dokončení povrchů, chodník“ a souhlasí s realizací 

tohoto řízení. Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, 

provedením výběrového řízení výzvou třem dodavatelům.“  

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

RM, jeden člen mimo zasedací místnost, nehlasoval; na zasedání RM přítomno sedm členů).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1090/2018-2022. 

 

4.9 Zajištění realizace rozpočtované investiční akce „Komunikace na pozemku parc. č. 

3020/44 k. ú. Sedlčany“; zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce  

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

Pro realizaci akce ze schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021, která je označena 

názvem „Nová komunikace – Roudný sjezd z II/105“, bylo Městským úřadem Sedlčany, 

Odborem investic, připraveno zadání výběrového řízení, které vychází z projektové 

dokumentace zpracované Ing. Romanem Tichovským a povolené ve společném řízení 

rozhodnutím č. j.: MÚ-S/OD/6160/2021-4 Váň.  

Výběrové řízení na zhotovitele je připravováno na 1. etapu, tj. z projektovaného rozsahu jsou 

vyjmuty finální vrstvy komunikací (asfaltový kryt, betonové dlažby a obruby) a nahrazeny 

vrstvou drceného kameniva frakce 0/32 mocnosti 110 mm sloužícího jako provizorní vrstva 

komunikace po dobu realizace stavebních záměrů stavebníků rodinných domů na parcelách 

připojených na komunikaci.  

Předpokládaná hodnota zakázky byla určena dle položkového rozpočtu částkou 1 100 000 Kč 

bez DPH.  

Termín pro podání nabídek je stanoven na dne 14. června tohoto roku, e-mailem na Městský 

úřad Sedlčany, Odbor investic, předpokládaná lhůta realizace je do 31. srpna tohoto roku.  

 

Pro podání nabídek je navrhováno oslovit tři dodavatele:  

▫ B E S, s. r. o., IČO 43792553;  

▫ Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199; 

▫ Libor Bílek – Zemní a jeřábnické práce, IČO 71269398.  

Dokumentace k výběrovému řízení byla členům RM přiložena v zaslaných materiálech. 

 

Diskuse: 

▪ záležitost ohledně stavu místních komunikací; 

▪ další aspekty problematiky (dotační tituly).  

 

Usnesení: 

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

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

návrh dokumentace výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: 

„Komunikace na pozemku 3020/44 k. ú. Sedlčany – etapa 1.“ a souhlasí s realizací tohoto 

řízení.  

Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedením 

výběrového řízení výzvou třem dodavatelům.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1091/2018-2022. 

 



 

 

Pan Ing. Josef Soukup vyslovil názor na potřebu učinění vyhodnocení celkového stavebního a 

technického stavu (zejména stavu povrchů) místních komunikací a chodníků, a to v čase 

předložení výsledků šetření (zjištění) před sestavením návrhu rozpočtu na rok 2022. Je zřejmé, 

že komunikace potřebují masivnější investice do obnovy a dosažení stavu hodnému k užívání 

bezpečného a nerušeného provozu. Jmenovaný apeloval na to, aby se těmto společným 

zařízením věnovala pozornost, kterou si zaslouží (alokace vyššího objemu finančních 

prostředků do obnovy již v roce 2022). Zlepšení stavu místních komunikací by mohlo být 

prioritou roku 2022 (rozpočtového období). Namísto cca 16 mil. Kč je potřebné alokovat více 

prostředků. 

RM vzala tento podnět na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Katalog projektů 

odpovídá uvedenému (podstatné je stanovení priorit v RM a ZM). 

 

4.10 Návrh na využití finančního přeplatku přijatých služeb (Žádost subjektu); případ 2. 

základní školy – Školy Propojení Sedlčany 

O návrhu na využití finančního přeplatku přijatých služeb (Žádost subjektu); případ 2. základní 

školy – Školy Propojení Sedlčany, referoval pan starosta. 

Městským úřadem Sedlčany (podatelnou) přijatá písemnost č. j.: MÚ-S/MST 9389/2021.  

Oznámení o výši přeplatku topné sezóny, spotřeby elektrické energie a záloh na vodném 

a stočném za rok 2020. 

Při vyúčtování topné sezóny za rok 2020 pro žadatele byla vrácena částka ve výši 

203 455,53 Kč. 

Při vyúčtování spotřeby elektrické energie byla škole vrácena částka ve výši 28 191,11 Kč. 

Při vyúčtování spotřeby vodného a stočného na rok 2020 byla žadateli vrácena částka ve výši 

35.260,00 Kč. 

Žadatel s ohledem na výše uvedené poskytl zřizovateli návrh na účelné využití přeplatku 

(součtu všech přeplatků), a to na zajištění realizace akce „Zpevnění plochy před budovou 2. 

základní školy – Školy Propojení Sedlčany“. 

Přílohou Žádosti byla cenová nabídka označená č. 04/2021, kterou na základě poptávky zajistil 

žadatel. 

 

Žadatel: 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 

246 01 Sedlčany; IČO 48954004. 

 

Nabídka zajištěna od firmy Ing. Martin Voháňka, projektování a realizace staveb; 

IČO 70710988 s místem podnikání Sedlčany, Nad Přehradou č. p. 855, 264 01 Sedlčany; 

nabídka je datována vyhotovením dne 2. března 2021. 

 

Nabídka obsahuje: 

▫ bourání konstrukcí a demontáže; 

▫ přesuny sutí a vybouraných hmot; 

▫ zpevněná plocha ze zámkové dlažby; 

▫ odvodňovací systémy; 

▫ různé dokončovací práce. 

Nabídka dodávek a prací celkem za 294 423,00 Kč s DPH. 

Nabídka obsahuje i další možnosti (jsou oceněny) na vylepšení díla podle použitého materiálu 

a systému (odvodnění). 

 

Diskuse: 

▪ přeplatek za dodávky energií (částečný vliv pandemie a omezení provozu); 

▪ nad potřebností návrhu (chodník ve dvoře; sesednutí povrchů, již jeden úraz). 



 

 

 

Usnesení. 

„Rada města Sedlčany v souladu se Žádostí subjektu (č. j.: MÚ-S/MST 9389/2021), schvaluje 

návrh příspěvkové organizace 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 246 01 Sedlčany; IČO 48954004, na využití a zapojení částky ve výši 

266 906,64 Kč (vratka z přeplatku za dodávky energií a služeb) pro potřeby žadatele (realizace 

akce „Zpevnění plochy před budovou 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany“; zajištěná 

nabídka prací celkem za 294 423,00 Kč s DPH), a to za předpokladu postupu příspěvkové 

organizace podle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

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

RM; v zasedací místnosti nebyl v průběhu hlasování přítomen jeden člen RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1092/2018-2022. 

 

4.11 Návrh na využití finančního přeplatku přijatých služeb (Žádost subjektu); případ 

Žádosti Městské knihovny Sedlčany 

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

Písemnost – Žádost o schválení využití finanční úspory za energie ze dne 1. dubna 2021 byla 

doručena a přijata Městským úřadem Sedlčany dne 6. května 2021 a zaevidována pod č. j.: MÚ-

S/ST 9447/2021. 

V souladu s vnitřním předpisem č. 3 pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace 

zřízené městem Sedlčany ze dne 19. dubna 2018, ředitelka subjektu požádala o schválení 

využití „finanční úspory“ za energie. Vzhledem k nouzovému stavu a opatřením vlády byla 

Městská knihovna Sedlčany v roce 2020 několik měsíců uzavřena veřejnosti. Z těchto důvodů 

je úspora vyšší.  

Celková finanční úspora je 105 458,00 Kč. 

 

Předložený návrh na využití: 

▪ zakoupení tří kusů PC na výpůjční pult (stůl), 

- na pokrytí navrhována částka 59 670,00 Kč; 

▪ zakoupení modulu Tritius Platební brána, 

- na pokrytí navrhována částka ve výši 18 585,60 Kč; 

▪ zůstatek použitý za absenci obvyklých příjmů (v době leden – duben 2021 se příjmy neplnily), 

- navrhována částka ve výši 27 202,40 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ propad příjmů, pokrytí; 

▪ návrh na rozdělení důvodný a potřebný. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se Žádostí subjektu (č. j.: MÚ-S/ST 9447/2021), schvaluje 

návrh příspěvkové organizace Městská knihovna Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Kapitána 

Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, na využití a zapojení částky ve výši 

105 458,00 Kč (vratka z přeplatku za dodávky energií a služeb) pro potřeby žadatele (zejména 

na zakoupení tří kusů PC na výpůjční pult a zakoupení modulu Tritius Platební brána), a to 

za předpokladu postupu příspěvkové organizace podle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

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

RM; v zasedací místnosti nebyl v průběhu hlasování přítomen jeden člen RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1093/2018-2022. 



 

 

 

4.12 Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z Fondu investic; případ Žádosti 

Mateřské školy Sedlčany 

Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z Fondu investic ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., ustanovení § 31, a to na obnovu zabezpečovacího zařízení vstupních dveří 

v objektech MŠ (Sokolovská, Na Severním sídlišti, Šafaříkova) v částce 191.713,72 Kč. 

Identifikace písemnosti v EZOP: č. j.: MÚ-S/MST/10354/2021; zaevidována do systému 

elektronické služby dne 19. května 2021); písemnost označena datem původu 17. května 2021; 

jménem subjektu požádala Bc. Milena Říčařová, ředitelka školky. 

Žádost je podána nad rámec zákona. 

Součástí je příloha nabídky / poptávky, resp. cenová kalkulace na zabezpečení vstupu do všech 

třech objektů Centrálního a dvou Odloučených pracovišť objektů MŠ. 

 

Nabídka je původem od firmy NES-elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 1242, 

264 01 Sedlčany. 

Nabídka bez DPH činí 158 441,09 Kč. 

Nabídka s DPH 21 % činí 191 713,72 Kč.  

 

Diskuse: 

▪ propad příjmů, pokrytí; 

▪ hrozba napadení školek anonymním oznamovatelem; 

▪ pro kontrolu řízeného vstupu a dálkové ovládání vstupu do budov. 

 

Usnesení. 

„Rada města Sedlčany schvaluje na návrh ředitelky Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové 

organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČO 70999058; 

účelové čerpání (Žádost č. j.: MÚ-S/MST/10354/2021) Fondu investic organizace na zajištění 

řízeného vstupu do objektů školy (Centrální a obě Odloučená pracoviště), a to ve výši 

191 713,72 Kč, podle nabídky společnosti NES-elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Zahradní 

č. p. 1242, 264 01 Sedlčany (cena s DPH).“ 

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

RM; v zasedací místnosti nebyl v průběhu hlasování přítomen jeden člen RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1094/2018-2022. 

 

4.13 Žádost o udělení souhlasu zřizovatele; projekt „Obědy do škol ve Středočeském kraji 

IV“ 

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

Zásadní pro administrativní postup jsou instrukce uvedené v písemnosti přijaté Městským 

úřadem Sedlčany dne 19. května 2021 a zaevidované pod č. j.: MÚ-S/ST 10343/2021. 

  

Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace do projektu „Obědy do škol 

ve Středočeském kraji IV“ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem je vyžadováno v rámci administrace 

projektu ze strany Středočeského kraje / Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Cílem projektu je zabezpečit bezplatné školní stravování ve školním roce 2021/2022 pro děti 

z mateřských škol, žáky základních škol i víceletých gymnázií ze sociálně slabých rodin 

ve věku tří až patnácti let. Jedná se o děti, které se jako společně posuzované osoby z hlediska 

nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi. 



 

 

Souhlas zřizovatele bude jako příloha nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Středočeským 

krajem a příspěvkovou organizací (Krajským úřadem Středočeského kraje jsou vyžadovány 

čtyři podepsané originály souhlasu zřizovatele). 

Vše je potřeba administrativně zajistit v termínu do 31. května 2021.  

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností; 

▪ pro všechny tři subjekty (partnery) projektu. 

 

Usnesení. 

„Rada města Sedlčany uděluje souhlas zřizovatele příspěvkové organizace města Sedlčany 

se zapojením subjektů, tj. Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070, IČO 70999058; Školní 

jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69, IČO 70999104 a Školní jídelny 

2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, IČO 70999112, do partnerství v projektu Středočeského 

kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci s názvem 

projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji IV“ na pozici partnera s finančním příspěvkem 

pro školní rok 2021/2022.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 63-1095/2018-2022. 

 

Poznámka: V čase 18:13 hod. jednání RM trvale opustil pan Ing. Jiří Burian, dříve z konce 

jednání omluvený. 

Před svým odchodem vyslovil diskusní příspěvek, který je poznamenán níže. 

Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM přítomných tomuto zasedání celkem šest. 

Tento počet se až do ukončení jednání nezměnil. 

  

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání deváté 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, posuzovala Žádost individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádosti vyhovět (manžel odloučen v Domově Sedlčany). Žadateli 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 19. května 2021 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: MÚ-S/SOC/9611/2021. 

 

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 obdarovanými 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; 

▪ dne 21. dubna 2021 se jedná o 2 případy x 800,00 Kč =   1.600,00 Kč; 

▪ dne 19. května 2021 se jedná o 1 případ x 800,00 Kč =      800,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 86 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

68.800,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

„Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném 

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/SOC/9611/2021, 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 63-1096/2018-2022.  

 

4.15 Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán; příkaz tajemníka Městského úřadu 

Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s potřebou vydání aktualizovaného předpisu. Předpis 

po sestavení a korekcích (schvalovací a oponentní proces) byl konzultován se zástupci 

Oblastního archivu Příbram, neboť je sestaven k možnosti provádění elektronických skartací 

dokumentů. 

Radní byli seznámeni s jeho dopadem do prostředí původců dokumentů. 

Předpis je k dispozici na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany, kde je vhodné se s jeho 

obsahem seznámit.  

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala vydání vnitřního předpisu – „Spisový řád, Skartační řád a Skartační 

plán“ na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

Bez zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru.  

 

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

▪ pan Ing. Jiří Burian na jiném místě jednání RM požádal, a to vzhledem ke znalosti prostředí 

a určitým nedostatkům ve funkčnosti septiku pro objekt města (bývalá Moštárna Sedlčany), 

o to, zda by mohl Odbor investic Městského úřadu Sedlčany prověřit možnosti odkanalizování 

lokality Potoční ulice v městské zástavbě Sedlčany (rozumí se vycházet ze stávajícího stavu – 

pasport, možnost napojení na gravitační svody, případně řešení tlakovou částí, nebo lokálně – 

sběrné nádoby – jímání s následnou vyvážkou na ČOV; v prostoru objektu bývalé Moštárny 

Sedlčany patrně při zvýšených srážkách dochází k přelivu odpadních vod). 

Úkol: Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, odborně prověří možnosti řešení; odborné firmě 

zatím žádný stupeň návrhu projektového řešení nebude zadáván. Termín nebyl stanoven, 

předpokládá se do cca jednoho měsíce. 

 

▪ Pan starosta RM informoval o tom, že v pátek ráno, resp. v nočních hodinách (14:00 hod.) 

byla svolána Povodňová komise města a ORP Sedlčany, jejíž členové (1. směna) se sešli 

na pracovním jednání již ve čtvrtek dopoledne a následně i ve večerních hodinách (pracovní 

porady a výkony Povodňové komise v čase od 9:15 hod. do 11:30 hod., kdy byly aktivovány 

do stavu bdělosti spolupracující subjekty pro dodávky materiálu a služeb; zajištění objektů, 

pytlování, stavění bariér apod.). Aktivována byla hlásná služba a provedeny prohlídky toků 

(pracovníci Odboru životního prostředí) zajištění objektů v aktivní záplavové zóně vlastníky 

(nájemníky); v pohotovosti byli hasiči a strážníci Městské policie Sedlčany; k nejohroženějším 



 

 

objektům byly provedeny rozvozy pytlů s pískem; zatím ponechány na místech (zohlednění 

předpovědi počasí); 

K vylití potoka Mastníka došlo na lokálních místech (osada Sestrouň, místní část 

Na Chalupách). 

Záležitost se adekvátně stavu a potřebnosti podařilo zvládnout; následně v pátek dopoledne 

jednal i v této věci Krizový štáb města Sedlčany, který rozhodl o následných opatřeních 

(ponechání zábran na místech rozvozu ve stavu připravenosti; zajištění předání informací 

a instrukcí vlastníkům objektů). 

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

Úkol: bez úkolů. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ pan Ing. František Hodys se dotázal na dokončení dlouhodobě rozpracovaného projektu 

„Revitalizace vodní nádrže Na Potůčku“; dotázal se na další kroky v čase a předmět činnosti 

společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o., která na sebe přijala určité závazky 

na dokončení projektu, čemuž občané stále důvěřují. 

Je žádoucí realizovat redukci vodních rostlin, vyčistit vodní plochu od odpadků a zprovoznit 

provzdušňování. 

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

Úkol: Pan starosta přislíbil záležitost zaurgovat u zhotovitele akce. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ pan Ing. Martin Havel podal informaci o vývoji kolem připravovaného silničního závodu 

(rychlostní zkoušky) automobilů na území města Sedlčany; závod dříve s určitými podmínkami 

byl na území města schválen (rychlostní zkouška); nedostatek finančních prostředků 

pořadatelům nedovoluje závod uskutečnit, jakkoli při podávání povolení v březnu 2021 

se uskutečnění rychlostní zkoušky (závodu) jevilo nadějně. 

Letošní Rally Příbram musela být zrušena; konat se měla ve dnech 23. července – 24. července 

2021, jednalo se o již 41. ročník Rally Příbram. Vzhledem k současné situaci a nejisté době 

se pořadatelům nepodařilo najít generálního partnera a naplnit finanční rozpočet. 

Závěr: RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení; bez úkolů. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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 třetímu zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 63/2018-2022), 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 2. června 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. 64/2018-2022; 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 „Sociální péče, činnost Pečovatelské 

služby Sedlčany“). Na toto jednání RM bude také přizvána paní Mgr. Věra Skálová, vedoucí 

Odboru sociálních věcí, paní Jana Máchová, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany a dále 

se předpokládá přizvat novou budoucí vedoucí (nového vedoucího) Pečovatelské služby 

Sedlčany, která by měla být do uvedené funkce jmenována od 1. července 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 18:25 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Prezentace činnosti preventistky města Sedlčany (bez uvedeného počtu listů) 

3. Volební řád Školské rady (bez uvedeného počtu listů) 

4. Návrh harmonogramu jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2021 (2 listy) 

5. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 (3 tabulky, 1 ks 

formátu A3, 2 ks formátu A4) 

6. Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán (bez uvedeného počtu listů) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ČOV – čistírna odpadních vod 

MAS – místní akční skupina 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 26. května 2021 


