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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 15/2018-2022 
(anonymizovaný a upravený) 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

7. června 2021 v čase od 17:00 hodin v Divadelním sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

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

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:05 hod. zahájil 15. veřejné 

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

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

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

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

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

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

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

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

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 20. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 18 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

při projednávání bodu „2.“ s názvem „Zpráva z kontroly usnesení ze 14. zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. března 2020 (volební období 2018 – 2022)“ Programu 

ZM, se dostavil zastupitel pan Ing. Martin Severa, a to v čase 17:12 hod.; následně se dostavil 

pan Ing. Pavel Švagr, CSc., a to v čase 17:13 hod., v době před zahájením projednávání bodu 

„3.“ Programu ZM s názvem „Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; 

(interval dní 9. března 2021 – 7. června 2021)“. Ovšem v průběhu zasedání ZM v čase 

18:48 hod. jednání s omluvou trvale opustil (po projednání majetkoprávní problematiky) 

pan Ing. Jiří Burian. 

 

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

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

- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 18:48 hod. 

 

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

- dlouhodoběji nikdo z přítomných zastupitelů; vizte případně hlasování; pouze krátký 

úsek na občerstvení. 

 

Omluven/a:   

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

- Mgr. Radovan Faktor. 

 

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

- Ing. Martin Severa, dostavil se v čase 17:12 hod.; 
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- Ing. Pavel Švagr, CSc., dostavil se v čase 17:13 hod; 

- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 18:48 hod. 

 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ MUDr. Vladimír Zámostný; 

▪ Ing. Blanka Vilasová. 

 

Návrhová komise: 

▪ Ing. Martin Havel, předseda; 

▪ MUDr. Karel Marek, člen; 

▪ PaedDr. Jaroslav Nádvorník, člen. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

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

 

Přizvaní hosté: 

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

- paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany; 

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

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

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

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:05 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 19:38 hod. 

 

Proti Zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 8. března 2021) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

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

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

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

 

Program zasedání:  

 

1. Zahájení 

 

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

2021 (volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

 2.2 Návrh usnesení 
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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 
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  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. 2940/141 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 
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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.)  
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Přílohy (k Pozvánce / návrhu Programu):  

1. Roční hodnotící zpráva managera prevence kriminality a protidrogové prevence města 

Sedlčany za rok 2020 

2. Bezpečnostní analýza za rok 2020 

 

Výše uvedený Program 15. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 28. května 

2021; dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: MÚ-S/SEK/10925/2021). 

Pozvánka byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému zastupitelskému sboru) 

dne 28. května 2021 (pátek) pomocí zřízeného bezpečného úložiště pro výkon veřejné funkce. 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

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

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

a působnosti. 

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

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

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

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

k dispozici. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

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

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

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

Zápisy, resp. anonymizovaná Usnesení zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 63-1072/2018-2022, které 

ve svém výroku zní:  

„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.“ 

Toto usnesení již nebylo na návrh RM dále doplněno o další programové body.  

Pozvánka byla pouze doplněna o sdělení Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického, 

a to k provedené kontrole výsledků hospodaření města Sedlčany za rok 2020. Tento dokument 

byl zastupitelům rovněž zaslán v elektronické formě, a to na služební úložiště dokumentů. 

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

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

a to na základě usnesení zn. RM 63-1071/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 
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Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:05 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

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

přítomné veřejnosti. 

 

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

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

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

a Jednacím řádem ZM při vstupu do Divadelního sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné 

zasedání ZM. 

 

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

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

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

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

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

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

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

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

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

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

přestávka. 

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

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

všech členů ZM.  

 

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

námitek a připomínek.    

 

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

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 18 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

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

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

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

(usnesení).“ 

 

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

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

ve vztahu k zák. o obcích). 

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

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

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

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

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

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována (Pozvánka s návrhem Programu jednání 

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 
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Poznámka: 

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

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

jednací vzdálenosti, přístup zastupitelů i veřejnosti v respirátorech za použití osobní dezinfekce 

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

 

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

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 15. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byl navržen pan MUDr. Vladimír Zámostný a paní Ing. Blanka Vilasová. 

 

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

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

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

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

Předsedající vyzval zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji pana MUDr. Vladimíra Zámostného 

a paní Ing. Blanku Vilasovou.“  

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

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdrželi se 1; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan MUDr. Vladimír 

Zámostný a paní Ing. Blanka Vilasová, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané 

činnosti.“ 

 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

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

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 15. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, který 

s návrhem vyslovil souhlas.  

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

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

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

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

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan Ing. Martin Havel, předseda; pan MUDr. Karel Marek, člen a pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník, člen.“ 

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

složení návrhové komise. 

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

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

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů bylo pro 16; proti 0; zdržel se 2; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

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

15. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan Ing. Martin Havel, předseda; 

pan MUDr. Karel Marek, člen a pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, člen.“   

               

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

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

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 15. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

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

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

zásahem. 

 

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

„Společně s Pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály Programu dnešního 

jednání. Omlouvám se za jednu chybičku, která se „vloudila“ do Pozvánky na dnešní jednání 

ZM. V bodu označeném 7.7 (majetkové záležitosti) je v odeslaném textu Pozvánky uveden 

k návrhu realizace pozemek parc. č. 814/7. Správně je pozemek parc. č. 2940/141. V ostatních 

doručených materiálech pak už ta čísla jsou uvedena správně, zde tedy došlo k písařské chybě, 

takže předpokládám, že to nemá žádný dopad na případné schválení návrhu Programu dnešního 

ZM a projednávání tohoto bodu.  

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

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

návrhu Programu dnešního zasedání ZM, případně jeho úpravu.  

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

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

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 15. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

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

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 18; 

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

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém znění, byl schválen hlasy 

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

v uvedeném počtu 18.“ 

  

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

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

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

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

nebyly známy.) 

 

Schválený Program 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

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

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení. Program byl v jeho průběhu upraven – vizte 

„Majetkoprávní problematika“.) 

 

1. Zahájení 

 

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

2021 (volební období 2018 – 2022) 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 9. března 2021  

– 7. června 2021) 

 

4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

 

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

smlouvy  

a) TJ TATRAN Sedlčany, z. s.; 

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

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

  

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

 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

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

prodejem žadateli 

  

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

prodejem žadateli 

   

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 

  

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

prodejem do vlastnictví žadatele  

  

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

prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

prodejem žadatelům do jejich podílového spoluvlastnictví  

  

7.7 Návrh realizace pozemku parc. č. 2940/141 o upravené výměře v k. ú. a obci 

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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) 

  

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 

  

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 
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7.12 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a vlastníky sousedních nemovitostí 

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

  

 

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

prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

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

  

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

podpory výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách města   

 

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

 

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

 

11. Diskuse 

 11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 11.2 Diskuse přítomných občanů 

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

13. Závěr 

 

 

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

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

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

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

 

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

a to v souladu s Jednacím řádem ZM (ČI. VII s názvem „Průběh zasedání a jednání 

zastupitelstva“), navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného 

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

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

již zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu patnáctému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků a veřejnosti 

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

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

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

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

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

jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

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

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

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

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

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

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

 

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

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

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

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

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

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (14. zasedání ZM). Slovo předávám panu 

místostarostovi.“ 

 

 

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

8. března 2021 (volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

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

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

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

zasedání ZM je „Zpráva o kontrole usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ze dne 8. března 2021 (volební období 2018 – 2022)“. Zprávu z kontroly všichni zastupitelé 

obdrželi elektronickou formou. Pouze předanou Zprávu doplním o aktuální informaci, 

že pro přijaté usnesení číslo „217“ a číslo „218“, platí, že smluvní partner (Lesy České 

republiky, s. p.) zatím stále neposlal na město Sedlčany smlouvu, takže úkol vyplývající 

z usnesení nadále trvá. Dále pro případ přijatého usnesení označeného číslem „219“ platí, že byl 

vklad práva do evidence katastru nemovitostí proveden dne 28. května 2021. Zahajuji rozpravu 

k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

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

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí s příspěvkem; přednesu návrh usnesení.“  
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Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:12 hod. dostavil zastupitel, pan Ing. Martin Severa. 

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

(Zastupitelský sbor města Sedlčany pro toto volební období 2018 – 2022 čítá 21 členů.) 

 

Usnesení: 

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

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 8. března 2021, předloženou 

a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 

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

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 222/2018-2022.  

 

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

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:13 hod. dostavil zastupitel, pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů na veřejném zasedání ZM celkem 20. 

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

 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 9. března 

2021 – 7. června 2021) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

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

z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 9. března 2021 – 7. června 2021)“. Rada města Sedlčany 

v uvedeném období zasedala celkem 7x, a to ve dnech 10. března, 24. března, 7. dubna, 

21. dubna, 5. května, 19. května a 2. června 2021. Podrobnou Zprávu z jednání RM jste obdrželi 

v elektronické podobě. Pouze doplním předanou Zprávu z jednání RM dne 2. června 2021, 

kde Radu města Sedlčany seznámila paní Mgr. Věra Skálová s činností Odboru sociálních věcí. 

Dále na tomto jednání RM paní Jana Máchová, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany, 

přednesla zprávu o činnosti Pečovatelské služby Sedlčany. Prezentaci činnosti rovněž 

představila preventistka města Sedlčany, slečna Ludmila Farová a přizvány byly i zástupkyně 

Centra Petrklíč, z. s. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin občanů. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali informace dále komentovat. 

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

 

Usnesení: 

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

Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 
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Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 9. března až 7. června 2021, ve kterém 

se v termínu, a to 10. března, 24. března, 7. dubna, 21. dubna, 5. května, 19. května a 2. června 

2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 223/2018-2022. 

 

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

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předsedající dnešnímu zasedání ZM, si vzal 

zpět slovo, rovněž referujícímu poděkoval za přednesené informace a pokračoval 

v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání ZM).  

 

 

4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Zahájím projednávání dalšího bodu schváleného Programu ZM, a to je „Závěrečný účet 

hospodaření města Sedlčany za rok 2020“. Jako obvykle jste obdrželi tzv. „Důvodovou 

zprávu“; „Výsledky hospodaření 2020“ (přehled příjmů a výdajů včetně RO č. 1− 6 / 2020, 

včetně příloh k výsledkům), tabulku „Přijatých neinvestičních transferů“; „Zprávu nezávislého 

auditora o přezkoumání hospodaření“ a „návrhy usnesení“.  

Na úvod si dovolím poznamenat, že ve společnosti, která nám dlouhodobě zajišťovala audit 

hospodaření, její jednatel a jediný oprávněný auditor v závěru roku zemřel. Jednalo 

se o společnost ECO-ECONOMIC & COMERCIAL OFFICE, s. r. o., se sídlem Tábor, Krátká 

č. p. 1083, 390 02 Tábor. 
Po začátku nového roku jsme předpokládali, že se situace v této společnosti stabilizuje a bude 

pokračovat v činnosti. Nestalo se, takže jsme byli nuceni zaslat požadavek, který ukončí naši 

spolupráci. Za společnost nikdo nekomunikuje. Zřejmě se budeme vyrovnávat, 

až prostřednictvím soudně ustanoveného opatrovníka společnosti. To je zatím v nějakém stavu 

řízení, samozřejmě jsme hledali jiného auditora. Nakonec jsme Smlouvu uzavřeli s novým 

auditorem. Už jsme měli první kvartál roku 2021 za sebou, takže jsme požadovali, aby byl audit 

dokončen, a to ještě před závěrem května tak, aby mohl být projednán na dnešním veřejném 

zasedání ZM. Předám ještě slovo paní ekonomce, aby nás provedla touto částí Programu.“  

 

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

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

ujala slova zpravodaje k tomuto bodu Programu ZM. 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Dobrý večer, ráda bych se ještě vrátila k těm organizačním záležitostem… Návrh závěrečného 

účtu byl zveřejněn dne 20. května 2021 na stránkách města Sedlčany, na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany na náměstí T. G. Masaryka, a též na úřední desce elektronické. 

Obdrželi jste veškeré přílohy a dokumenty, co pan starosta nyní vyjmenoval. Již na minulém 

zasedání ZM jsme probírali příjmovou a výdajovou část, ty ještě jednou zopakuji. 

Daňové příjmy v roce 2020 dosáhly ve skutečnosti 122 531 470 Kč to je 103,39 % 

nad schválený rozpočet a následná rozpočtová opatření. Z toho výnosy z daní dosáhly 

111 268 530 Kč což je 103,82 % a místní a správní poplatky 11 262 940 Kč, to je 99,29 %. 

Nedaňové příjmy 16 099 980 Kč to je 102,54 %, kapitálové příjmy 834 230 Kč, což je 

102,36 %. Dotace, půjčky a rezervy dosáhly 118 864 800 Kč, to je 100,31 % a zapojen byl celý 



 16 

plánovaný zůstatek účtu z roku 2019, resp. tzv. rezerva. Dále jsme v roce 2020 přijali investiční 

úvěr na refinancování úvěru na modernizaci „Přestupního terminálu Sedlčany“. Celkové příjmy 

v roce 2020, včetně zapojení rezerv a přijatého úvěru činily 258 330 480 Kč, což je 101,90 % 

nad schválený rozpočet a přijatá rozpočtová opatření, což je téměř v souladu s rozpočtem.  

Výdaje po jednotlivých odvětvích výdajů (kapitolách, případně subkapitolách). „Zemědělství 

– lesní hospodářství“ představuje výdaj 3 393 110 Kč; „Průmyslová a ostatní odvětví 

hospodářství“ výdej 6 726 250 Kč; „Služby obyvatelstvu“ výdaj 74 279 350 Kč. Tato kapitola 

se skládá z oblasti „Školství“ s výdajem 12 180 670 Kč, dále oblast „Kultury“ ve výdajové 

částce 14 767 010 Kč; z oblasti „Tělovýchova a zájmová činnost“ v částce 6 821 440 Kč. 

Kapitola „Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba“, která je rozdělena 

do oblastí odvětví výdajů „Správa budov MěÚ, nebytových prostor a bytového fondu“ v částce 

výdajů ve výši 10  200 320 Kč; „Výkony technických služeb, včetně likvidace odpadu“ ve výši 

14 916 720 Kč; dále je zde subkapitola s názvem „Projektové dokumentace, technický dozor 

investora, administrace projektů“ s výdajovou položkou 1 196 990 Kč.“  

„Veřejná prostranství, dětská hřiště, údržba dětských hřišť a městského mobiliáře“ v částce 

796 350 Kč, ještě jsem opomněla položku „Znalecké posudky, geometrické plány, nájmy 

a výkupy pozemků“, což představuje dosaženou částku 715 640 Kč. Mezisoučet těchto položek 

je 27 826 020 Kč a „Investice, technické zhodnocení majetku, opravy, údržba, stavební úpravy 

majetku“ jsou ve výši 12 684 210 Kč. Ta poslední faktura za rekonstrukci Lehkoatletického 

stadionu Taverny byla pozastavena, takže platba přechází do roku 2021.“  

„Další výdajová oblast je oblast „Sociální věci, zdravotnictví“, kde byly dosaženy výdaje 

v částce 3 533 880 Kč, to je 74,81 %. Tato položka je ovlivněna nižším čerpáním u výkonu 

pěstounské péče, což je výkon státní správy na úseku Odboru sociálních věcí. Je tedy čerpáno 

pouze tolik prostředků, které jsou v souladu s legislativou a tyto prostředky jsou tzv. prostředky, 

které v podstatě deponujeme na účtu. Ty se nevyúčtovávají a nejsou součástí finančního 

vypořádání, ale musí být neustále „přetahovány“ v těch meziročních rozpočtech. „Ochrana 

a bezpečnost“ představuje výdaj ve výši 8 559 250 Kč a „Všeobecná veřejná správa, splátky 

úvěrů, příslušenství úroků z úvěrů“ 138 757 470 Kč. Výdaje města za rok 2020, včetně splátek 

úvěrů, jistin a úroků z úvěrů činily 235 249 310 Kč, což je 94,12 % ze schváleného rozpočtu 

a následných rozpočtových opatření. U vybraných položek je podrobné čerpání v přílohách č. 1 

– č. 9, kde je čerpání těch vybraných rozpočtových položek uvedeno. K materiálům pro jednání 

jsme ještě přidali, jak uvedl pan starosta, tabulku přijatých transferů, kde je vyúčtování, finanční 

vypořádání a komentář, ve kterém jsem popsala postupy tvorby rozpočtových opatření a čerpání 

příjmů, výdajů a plnění příjmů.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Vážení zastupitelé, zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu. Do rozpravy se hlásí pan 

Ing. Pavel Švagr, CSc.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jenom konstatuji, když jsme minulý rok schvalovali rozpočet, tak se schvaloval rozpočet, 

ve výši 135 000 000 Kč na daňové příjmy, které jsou nakonec reálně 122 000 000 Kč. Takže 

ten rok nedopadl zas tak špatně z pohledu daňových příjmů. To je, myslím, velmi dobrá zpráva, 

protože na začátku loňského roku, nebo když jsme tady seděli minulý rok v „období 

koronaviru“, tak byly obavy kolem daňových příjmů a rozpočtu. Nakonec se rozpočet vyvíjel 
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dobře, tomu odpovídá poměrně dobré čerpání ze strany výdajů, takže si myslím, že toto všechno 

je v pořádku.  

Mám jenom otázku k tomu auditu, protože ten audit konstatuje v Příloze „B“ Závěrečné zprávy 

nezávislého auditora k výsledkům hospodaření města Sedlčany“, resp. sumarizuje, zjištěné 

chyby a nedostatky. 

Zjištěné nedostatky jsou většinou věci účetního charakteru. Nemá cenu je tady rozebírat, 

protože s tím si paní ekonomka určitě poradí. Zajímá mě bod označený „5“ té Přílohy, protože 

tady je otázka promlčených pohledávek a věta, která tady zní „pohledávky nejsou vymáhány.“ 

Dále je tam otázka vnitřní směrnice k tvorbě pohledávek a zrušení opravných položek. Chápu 

tedy, že vnitřní směrnice na úřadě k pohledávkám zřejmě není, asi by tedy měla být. A mě tedy 

zajímá širší otázka. Nemusí to být zodpovězeno teď, ale možná bych poprosil o písemné 

sdělení. Kolik je v tuto chvíli pohledávek, jak jsou strukturovány z hlediska splatnosti 

a po splatnosti. Poprosím o písemnou odpověď. A krátkou stručnou charakteristiku, jak se 

s pohledávkami pracuje, protože pokud auditorka píše, že pohledávky nejsou vymáhány, tak asi 

toto je to z toho všeho, bych řekl, takové nejzásadnější zjištění. Co se týká usnesení, 

tak v uvedeném kontextu, navrhuji jeho doplnění. To usnesení zní v prvním bodě schválit 

závěrečný účet, v druhém bodě schválit Zprávu nezávislého auditora…, ale nikde se v usnesení 

nereaguje na detailní odstranění chyb a nedostatků. Od ekonomů máme materiál, kde je 

napsáno, opravu provede paní Jitka Masopustová, účetní, atd…, ale nejsou tam termíny. 

Navrhuji doplnění usnesení, které by znělo: „Zastupitelstvo města Sedlčany, ukládá Radě města 

Sedlčany přijmout opatření k zajištění nápravy chyb a nedostatků uvedených v Příloze „B“ 

zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

a na nejbližším jednání Zastupitelstva města Sedlčany podat o těchto opatřeních informaci.“ 

Tohle doplnění zahrnuje i ten bod „5“, to znamená, jak se Rada města Sedlčany postaví k té 

vnitřní směrnici o pohledávkách, abychom to tady nemuseli detailně rozebírat.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za dotaz a připomínky. Také mě mrzí, že v auditu jsou zjištěné chyby a nedostatky, 

nicméně tento problém by nenastal, kdyby fungoval normální průběh auditu v závěru loňského 

roku (2020), potom by tyto účetní chyby byly odstraněny a vůbec by se nedostaly do zápisu 

auditu, ale rozumím tomuto vyjádření. Paní auditorka se ještě detailně nevěnovala těm 

pohledávkám a tomu vymáhání, protože my je vymáháme, máme na to uzavřenu smlouvu 

s externím dodavatelem služby. U někoho jdou ty pohledávky vymáhat rychleji a u někoho 

méně.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Nemyslel jsem to jako kritiku, to že jsou v auditní zprávě některé nedostatky v účetnictví je 

zcela běžné… Myslím si, že je korektní, aby ten úkol odstranění byl projednán na zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany. Pokud se týká k těm pohledávkám, tak možná jenom rámcovou 

zprávu, ale poprosil bych tu zprávu písemně. My bychom si ji rozebrali, na zasedání 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany. Proto chci tu informaci písemně, abychom 

se s tím mohli blíže seznámit, protože to je bod, který by nás měl, jako Kontrolní výbor 

Zastupitelstva města Sedlčany zajímat.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tomu rozumím, my zajistíme písemnou reakci, takže nemá cenu to dále rozebírat, nemáme 

zde patřičnou dokumentaci. Prosím tedy o návrh usnesení, který bych potřeboval písemně.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Mohu jej poslat e-mailem, mám ho zde v počítači.“ 
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Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Jenom sdělení k tomu termínu. V zaslaném rozboru, který jsem napsala k těm chybám 

a nedostatkům... Na té druhé straně jsou veškeré opravy výše uvedené v bodech „1“, „2“ a „3“. 

To jsou ty účetní záležitosti a oprávky budou provedeny v účetním období květen 2021. To je 

tedy na té druhé straně. A ten bod „4“ je v podstatě dán na vědomí, tak jak popisuji, 

protože operace už proběhla. Není co opravovat, tam bylo jen doporučení jiného účtu.  

A ještě k těm pohledávkám. Při účtování pohledávek dochází k tzv. korekcím pohledávek. To je 

účetní operace, když některé pohledávky jsou po datech splatnosti. Tady píše paní auditorka 

„promlčeny“, ale pohledávky jsou pořád v tzv. živých exekucích. Pohledávku vymáháme přes 

exekuce a ta pohledávka tam leží. Pokud „dlužník“ obdrží nějaké finanční prostředky nebo 

získá majetek dědictvím a podobně, tak ty pohledávky jsou dál vymáhány. Většina pohledávek 

je z pokut, které jsou uloženy při výkonu státní správy. Především pokuty z Odboru dopravy 

a silničního hospodářství, ale jsou tam takové „recidivy“, že tam jsou osoby, u kterých se 

pokuty opakují několikrát a narůstají. Ne, že by to nebylo vymáháno, pohledávka je předána 

k vymáhání exekutorům. Občas je nějaká vymožena. Jde o to, připravit vnitřní směrnici a se 

souhlasem Zastupitelstva města Sedlčany pohledávky vyvést z rozvahových účtů 

na podrozvahu. Ale stále se jedná o tzv. živé spisy (pohledávky). Ovšem pravděpodobně se 

chystá nová legislativa v tomto exekučním řízení, takže je možné, že ty pohledávky budou 

opravdu nakonec promlčeny.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka ještě do rozpravy.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom k tomu, co jsem teď slyšel… Trošku „nerozumím tomu“, co nám paní ekonomka říká. 

Jestliže je pohledávka postoupena exekutorovi k vymáhání, tak „může“ dojít k promlčení. 

To ani auditor, by nikdy nemohl takto napsat. Jestliže je případ u exekutora, tak musíte mít 

nějaké vykonatelné rozhodnutí, se kterým se obrátíte na exekutora, který pak koná. V tuto 

chvíli, už samozřejmě máte pohledávku jako uznanou, tzn., že už neběží její promlčecí doba 

nebo lhůta. Pakliže máte vykonatelné rozhodnutí, se kterým jste se obrátili na exekutora, 

tak nemůže dojít k promlčení. Může dojít samozřejmě k nevymožení, protože ta osoba je 

nesolventní, nemá žádné likvidní peníze nebo nemá účet, nic. Ale v tuto chvíli to nemůže 

korespondovat s tím, co píše exekutor, že dochází k promlčování pohledávky. To znamená, 

že vy jste se neobrátili včas od doby, kdy vám vznikla nějaká pohledávka, a to po dobu 

promlčení, dejme tomu 3 roky. Nechali jste ji promlčet, a když se na někoho obrátíte, 

tak protistrana může vznést poznámku nebo připomínkou promlčení, ke které se případně 

přihlédne, ale jestliže už máte k dispozici vykonatelné rozhodnutí a exekutor koná, tak nemůže 

dojít k žádnému promlčení! Takže technicky tomuto nerozumím, co říká paní ekonomka. Když 

je to u exekutora, dál běží doba a „promlčení“ nastává tím, že exekutor nic nevymůže, tomu 

prostě „nerozumím“.“   

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Myslím si, že bychom to mohli, jak navrhoval pan Ing. Pavel Švagr, CSc., odložit na tu 

písemnou zprávu. Necháme zpracovat právně správnou směrnici k postupu vymáhání těch 

pohledávek, včetně toho systému, který máme nastaven s exekuční kanceláří. Ještě paní 

ekonomka, chtěla doplnit?“  

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 



 19 

„Špatně jsem se možná vyjádřila k tomu promlčení, spíš jsem myslela opravdu v té účetní 

záležitosti těmi opravnými položkami, protože když ta pohledávka je tou opravnou položkou 

redukována, tak v tom účetnictví se stává nulovou. A paní auditorka doporučuje, abychom je 

vyvedli z účetnictví na tu podrozvahu. Omlouvám se, řekla jsem špatný obrat.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„To vyvedení na podrozvahu je správný postup, protože jinak by v účetnictví byla samozřejmě 

velká zátěž pohledávek, které jsou u exekutora. Je to běžná účetní standardní operace, ale tahle 

operace právě musí najít odraz v té vnitřní směrnici, a pak je potřeba prověřit, v jaké míře je 

možné, aby to Rada města Sedlčany „odepisovala“. Anebo, co musí jít do Zastupitelstva města 

Sedlčany. Tento postup já neznám, ale bude to o té směrnici. Primárně tam chybí směrnice 

o těch pohledávkách. Všude ve městech jsou pohledávky z pokut dlouhodobé, to je všude 

po městech. Je potřeba se k tomu nějakým způsobem přihlásit z hlediska nákladů na vymáhání. 

Z hlediska dlouhodobosti exekuce, další tituly... Zajištění vydání směrnice pro toto usnesení je 

formulováno tak, aby na příštím jednání Zastupitelstva města Sedlčany jste nás informovali 

o tom, jaké kroky jste vlastně učinili. Tyto nálezy jsou teď aktuální, možná tam byly vždycky. 

Možná je auditor do konce roku odstranil nebo to je nový nález. Jde o to, přijmout hlavně 

preventivní opatření směrem do budoucna.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Souhlasím, my jsme postupovali podle obecného předpisu, že i v minulosti pohledávky 

do 20 000 Kč a pokud byl spis uzavřen s tím, že je pohledávka dále nevymahatelná, tak byla 

odepsána rozhodnutím Rady města Sedlčany (do 20 000 Kč). Mnozí z vás pamatují, že takové 

nevymahatelné dluhy (nad 20 000 Kč), které vznikly zejména na nájemném z bytů, byly 

předmětem projednávání Zastupitelstva města Sedlčany. Bereme v potaz návrh na vypracování 

směrnice a podání písemné zprávy s tím, jakým způsobem to bude do budoucna srozumitelně 

řešeno. Takto se s tím můžeme vyrovnat.“  

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Ještě bych se chvilku zdržel u zprávy auditora. V bodě „6“ se jenom konstatuje, že byla podaná 

žaloba proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve věci nevyplacené dotace ve výši 

11 250 000 Kč. Předpokládám, že to je ta nevyplacená částka na „Dopravní terminál Sedlčany. 

Prosím, je v této věci něco nového, co bychom měli jako zastupitelé vědět, nebo jak tato 

záležitost vypadá v této chvíli?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Žaloba je podána a my se to dozvíme při zahájení projednávání. Zatím žádnou informaci 

nemáme. Přihlásili jsme se k tomu, že chceme být účastni projednávání, takže by to mělo 

proběhnout za naší účasti.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pan Ing. Josef Soukup se ještě hlásil.“  

 

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Rád bych doplnil, že na jednání Rady města Sedlčany dne 5. května 2021 byl schválen 

Kontrolní řád města Sedlčany, který nově zavádí systém vnitřní kontroly, včetně té finanční. 

Doufám, že i některým těmto záležitostem budeme moci do budoucna předcházet.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se přihlásil do rozpravy.“  
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Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Vrátím se k žalobě, co tady říkal pan kolega. Předpokládám, že to je správní žaloba 

na Městském soudě v Praze, takže tam je ta lhůta projednávání těchto správních žalob 3 až 4 

roky. Myslím si, že v současné době můžeme být v klidu…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„My jsme si ani neslibovali, že by to bylo během půl roku vyřízeno. Pokud to bude letos, bylo 

by to fajn, ale pokud mluvíte o čtyřech letech, tak se to možná dozví, až příští Zastupitelstvo 

města Sedlčany.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Rozprava ještě k auditu. Už se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Jestli si dobře pamatuji, 

tak pan Ing. Pavel Švagr, CSc. souhlasil s prvním usnesením v plném rozsahu.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Není to dohromady jedno usnesení?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pan tajemník to měl rozděleno na dvě usnesení, ale je možné spojit je do jednoho.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Potom to je málo srozumitelné, nebo výroky označit na „A“ a „B“, ten, který jsem navrhl, 

by byl označen jako „C“ (doplnění).“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Takže formálně přednesu návrh na doplnění usnesení, bod „C“ toho usnesení. „Zastupitelstvo 

města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany přijmout opatření k zajištění nápravy chyb 

a nedostatků z „Přílohy B“ Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Sedlčany za rok 2020 a na nejbližším jednání Zastupitelstva města Sedlčany podat 

o těchto opatřeních informaci.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano, s tím není problém. S panem tajemníkem, jsme se domluvili, že bychom tu první část 

nechali samostatně a tu druhou část doplnili o Váš návrh.“ 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nejprve budeme hlasovat. Přednesu výrok návrhu usnesení, aby bylo všem jasno, tedy nejprve 

první výrok usnesení a potom následný, o kterých budeme hlasovat samostatně.“ 

 

 

Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany přijímá a schvaluje dokument „Závěrečný účet – výsledky 

hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-6 za rok 2020 a to tak, že rozpočtové 

příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 31. prosince 2020 jsou ve výši 

258.330,48 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což představuje 101,90 % schváleného předpokladu 

RO č. 6) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2020 jsou ve výši 235.249,31 tis. Kč 

(což představuje 94,12 % schváleného předpokladu RO č. 6). 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 224/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje „Zprávu nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2020“. 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje účetní závěrku města Sedlčany za rok 2020, která je 

součástí „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany 

za rok 2020“. 

Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany přijmout opatření k zajištění 

nápravy chyb a nedostatků z „Přílohy B“ Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Sedlčany za rok 2020 a na nejbližším jednání Zastupitelstva města Sedlčany 

podat o těchto opatřeních informaci.“  

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 225/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Poskytnutí dotací z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 s využitím institutu veřejnoprávní 

smlouvy; předám slovo panu místostarostovi.“  

 

 

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

veřejnoprávní smlouvy  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Pátý bod dnešního Programu ZM je „Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

s využitím institutu veřejnoprávní smlouvy“. Navrhované dotační částky byly projednány 

v jednotlivých Komisích (poradních orgánech RM) a Rada města Sedlčany navrhuje tyto částky 

podpory: 

▪ TJ TATRAN Sedlčany, z. s.      487 984 Kč,  

▪ Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s.       70 747 Kč,  

▪ Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.       51 654 Kč,  

▪ Alena Novotná, z. s.          76 528 Kč,  

▪ Rugby Club Sedlčany, z. s.         35 000 Kč,  

▪ Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.       36 248 Kč,  

▪ Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s.        24 717 Kč,  

▪ Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany   80 000 Kč,  

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

▪ Charita Starý Knín          25 000 Kč,  

▪ Ochrana fauny České republiky, o. p. s.       68 000 Kč.  

Dále je potřeba schválit Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, která byla uzavřena s panem 

PhDr. Tomášem Zouzalem. Předmětem Dodatku je změna termínu plnění účelu dotace 



 22 

a vyúčtování. Realizace knihy Na cvičišti SS tak bude dokončena do 31. prosince 2022 

a vyúčtování bude nejpozději do 31. ledna 2023. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Zdá se, 

že nikdo nehlásí... Budeme hlasovat o každém návrhu usnesení zvlášť, o každé dotaci.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Tak, jestli mohu. Omlouvám se, měl bych k některým těm bodům poznámku. Jednak tady 

samozřejmě každý rok kritizuji smlouvy, ale dobře…, ale k bodu 5.2h, tj. „Diakonie“. Když se 

podíváme na účel, o který žádá, na to, jak je podepsána smlouva, tak Diakonie píše, že je to 

na osoby žijící na Sedlčansku a buď mající zde trvalé bydliště, anebo fakticky žijí v tomto 

regionu. Zajímá nás, na které občany, anebo kteří občané jsou s touto dotací pokryti, nebo nás 

to vůbec nezajímá? V předmětu smlouvy je totiž napsáno „v Sedlčanech a blízkém okolí“. 

Takže oni píší účel – osoby žijící na Sedlčansku, buď mající trvalé bydliště zde, nebo žijící 

fakticky v tomto regionu a v předmětu smlouvy je uvedeno, že to je pro lidi v Sedlčanech 

a blízkém okolí. Tak přispívají i další obce té Diakonii? Jenom bych se ptal, jak to tedy je? 

Pak bod 5.2i, tj. „Mela“. Mela uvádí v Žádosti „poskytování sociální služby denního 

stacionáře“, čili chce ty peníze na poskytování sociální služby denního stacionáře. A předmět 

smlouvy se ale navrhuje pro účely denního stacionáře Mela, o. p. s. Mě ten předmět smlouvy 

přijde širší, než tedy oni žádají v účelu. To jenom, kdo se v tom vyzná. Možná jste schopni mi 

to rozklíčovat. Když se potom podívám ještě na jednu smlouvu – bod 5.2j, tak je to „Charita 

Starý Knín“, a co se týká té Charity, tak v účelu Žádosti, tedy za jakým účelem žádají, 

je napsáno, že účelem je poskytování služby sociální prevence se zaměřením na pomoc rodinám 

s dětmi na zvládnutí dopadů dlouhodobé krizové situace. To je bezesporu v pořádku. A předmět 

smlouvy je pomoci sociálně znevýhodněným rodinám v ORP Sedlčany, v tom účelu o ORP 

Sedlčany není ani slovo. Tak mě zajímá jenom proč, případně, kdo dal z města do předmětu 

smlouvy ORP Sedlčany, když v tom účelu to není. Nevím, zda je to správně. A navíc v účelu 

té Charity je napsáno, že ten příspěvek bude využit na financování spoluúčasti k projektům, 

jednoznačně píší, že ty peníze byly i vloni použity jako příspěvek ke spoluúčasti. A my tady 

v předmětu smlouvy o tom, že by ten příspěvek byl použit na financování spoluúčasti, vůbec 

jakoby nehovoříme. To mě tam trošku zaráží. A pokud se týká subjektu „Ochrana fauny“. Když 

se podíváte na Žádost, tak já si z jejího obsahu vůbec neumím přečíst, na co všechno vlastně 

chtějí peníze, protože jako, že Ochrana fauny vstupuje do již 23. sezóny?... Počátky se váží 

k městu Votice, kde organizace vznikla, od roku 2012 je její sídlo na Sedlčansku. Ochrana 

fauny získala status krajského centra ekologické výchovy. „Díky“ covidu byla v loňském roce 

náročnost nízká, činnost stanice pro zraněné živočichy zajišťuje ročně na 1000 přijatých volně 

žijících živočichů. A dále pak dělají pro odborné ordinace státní veterinární správy, provozují 

několik zájmových kroužků, jsou součástí veřejného života, Ochrana fauny jako subjekt se stala 

partnerem všem městům s rozšířenou působností. Také vzájemná spolupráce s Městskou policií 

Sedlčany a hasiči na celém území je dobrou vizitkou. Centrum ochrany fauny patří mezi 

vyhledávané turistické cíle. Čtete tam někde účel, na co ty peníze mají být použity? No, a pokud 

se týká smlouvy, tak smlouva je na celoroční činnosti Centra ochrany fauny, tzn. na cokoliv, 

jestli tomu rozumím. Čili my v podstatě tady dáváme tzv. bianco šek. Je to tak správně? Chci 

se jenom zeptat a ujistit, u těchto asi čtyř nebo pěti smluv.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta: 

„S dovolením začnu zezadu, za prvé, Ochrana fauny. My jsme ze zákona jako trojková obec 

Sedlčany povinna zajišťovat podle zákona o ochraně přírody a krajiny a neznám všechny ty 

související předpisy, právě péči o zraněné živočichy, ale nejedná se jenom o zraněné, ale třeba 

nějak týrané a podobně a protože před lety vzniklo toto středisko, které se profesionálně věnuje 

této činnosti, tak jsme se dohodli na spolupráci, že jim budeme přispívat, buď na zraněné 
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živočichy, které oni naleznou tady v té naší oblasti, tak si je vezmou do péče nebo případně 

spolupracují právě s tou Městskou policii Sedlčany, která zajišťuje provoz, včetně třeba volně 

pohybujících se psů, tak ona tam ta úplně přesná deklarace, teď to neberte, že to chci 

zesměšňovat, ale jestli je to, že se nám nějaký dravec chytil do drátů nebo nějakou kočku, kterou 

přejelo auto nebo něco podobného, tak tam asi úplně specifikovat neumíme. A my si 

vyžadujeme každý rok od subjektu Ochrany fauny statistiku, kolik takto „opečovaných“ zvířat 

zajistili v našem regionu.“ 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Omlouvám se, nemám s tím problém, přesně s tím, co teď bylo řečeno. Kdyby tam v tom 

předmětu smlouvy bylo doplněno, tzn., že touto smlouvou město realizuje nějakou svoji 

povinnost, proto poskytuje obecnou dotaci na činnost subjektu, myslím si, že by to bylo 

pro všechny strany korektní. Pokud je to takto, tak já s tím nemám problém. Asi je to tak, 

aby někdo neřekl, jakou formou město zajišťuje tuto činnost, když to bude v té smlouvě, je to 

oboustranně písemně dané, pokud není nějaká jiná dohoda, pokud je nějaká jiná písemná 

dohoda mezi městem a Ochranou fauny, která toto zastřešuje, tak možná by stačil odkaz na ni 

tady v té smlouvě.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nemáme jinou dohodu, takovou, která by byla sepsána a řádně uzavřena statutárními 

subjekty.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A pokud není, tak by to bylo tady v té smlouvě dobré mít zafixováno nějakou lehkou větou. 

Pokud to umíme teď naformulovat.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Možná bych spíše doporučil, abychom to tady „nevařili z vody“, ale abychom to tedy správně 

připravili, jak je žádáno a Ochrana fauny jistě asi přežije, pokud ten příspěvek dostane v druhém 

pololetí.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji za slovo. Já těm výtkám v podstatě rozumím. Na druhou stranu o činnostech Křídel 

a případně Ochrany fauny si myslím, že všichni máme větší či menší povědomí. Obě organizace 

považuji za nesmírně prospěšné a nepostradatelné pro naše občany, tím spíše v případě Hospicu 

Křídla. Zároveň ty částky považuji za natolik jako marginální i ve vztahu k tomu, řekněme, 

balíku peněz, který se tady rozdělil v rámci veřejnoprávních smluv, že přestože těm výhradám 

právně samozřejmě rozumím a považuji je za naprosto legitimní, tak nejsem pro odkládání 

projednání tohoto bodu, protože prostě vždycky, když se něco odkládá, tak je pak s velkým 

otazníkem, jak to dopadne. Osobně tady u té Ochrany fauny název akce projektu „Celoroční 

činnost centra Ochrany fauny ČR“, takže jako účel sběrný tedy chápu, že je prostě „podpora 

všeobecné činnosti“, která tam tak jako ve své nejširší podstatě je popsána, tzn. od péče o ty 

zraněné živočichy, přes nějakou osvětu, kulturní akce a jak říkám, osobně jsem s tou činností 

seznámen. Považuji náplň jejich činnosti za vcelku veřejně známou, osobně ji také podporuji 

a myslím si, že tady teď nevím, kolik se jim vyplácí, jestli 80.000 Kč? Tak 68.000 Kč, myslím 

si, že snad o tom tu akademickou diskusi úplně vést nemusíme, ale je to jenom můj názor, 

samozřejmě.“ 
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Nenavrhoval jsem odklad hlasování, pane doktore, ale vy jste kouzelný. Vy současně řeknete, 

že právně tomu rozumíte a na druhou stranu řeknete, že je to všechno OK, tak to od právníka 

mě trochu fascinuje. Takto kdybych se měl chovat jako ekonom, tak asi tedy nevím, 

ale teoreticky si myslím, že my jako zastupitelé musíme dbát na to, co je napsáno v žádosti, 

protože rozhodující je účel, ne naše osobní dojmy, protože historie bude hodnotit podle toho, 

jaký je účel poskytnutí dotace, jak je ta smlouva napsána. Je to samozřejmě taky o názoru, čili 

můj názor je takový, že kdyby se ta smlouva zpřesnila a hledejme řešení. Jsem ochoten připustit 

variantu a i pro příští období, ale teoreticky pro právní jistotu města, pokud tady má být nějaký 

závazek města směrem k tomuto subjektu, tak je dobré mít buď nějakou písemnou dohodu, 

v tom se jistě pane doktore shodneme, pro právní jistotu je dobré mít tedy nějakou dohodu buď 

samostatnou a tady v té veřejnoprávní smlouvě se na ni buď odvolat, anebo přímo do této 

smlouvy naformulovat, proč a z jakého důvodu město tu dotaci poskytuje. Nejsme v názorovém 

sporu, myslím si, že si rozumíme. A já jsem nenavrhoval odklad toho hlasování, spíš uvádím 

připomínky s cílem zpřesnit ty jednotlivé žádosti, protože, ať se nám to líbí nebo nelíbí, 

komukoliv z nás, jde o peníze města, nejsou to vaše ani moje peníze a ani já, ani nikdo jiný 

ze zastupitelů nechce potom někde vysvětlovat, že hospodaříme s veřejnými prostředky špatně, 

v tom si doufám, taky rozumíme.“ 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji, my v té žádosti podle mého názoru nic neupravíme, můžeme upravit něco v tom textu 

smlouvy, protože to je to, co teda předkládáme to, co schvalujeme, žádost tady máme, pokud 

tomu správně rozumím, pro informaci. Řekl jste to hezky, pane inženýre. Souhlasím, nejsme 

v rozporu, myslím si, že se na tom shodneme do té míry, že můžeme si tady říci, že nějaká 

dohoda s Ochranou fauny se uzavře, kde se jako volně konstatuje, že budou pro nás plnit nějaké 

závazky. Nicméně ve vztahu k uzavření veřejnoprávní smlouvy, jako právník a praktik, 

zastávám přístup založený na riziku, tzn. pozornost úměrná tomu, o jakou částku se jedná, ať už 

ve vztahu k celému rozpočtu města, tak i ve vztahu k té částce celkové, která je tady 

rozdělována. Ovšem pokud vy nenavrhujete odkládat o tom hlasovat, pokud tedy padne nějaký 

návrh doplnění textu té smlouvy, samozřejmě s tím nemám problém.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji panu JUDr. F. Růzhovi. Samozřejmě jsem asi dalek tady teď právně začít formulovat 

nějakou dohodu, to není předmětem jednání Zastupitelstva města Sedlčany, ale pan Mgr. et 

Mgr. Rostislav Hefka se ještě hlásí rozpravy.“ 

  

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Trošku nesouhlasím s kolegou JUDr. F. Růzhou, že jde jenom o 68.000 Kč; takže prostě 

vezměme to riziko, v pohodě. Já bych raději byl také důslednější, aby občané viděli, že se 

staráme i o 1 Kč i o 10 Kč i o 100 000 Kč i o miliony stejným způsobem. Já si myslím, že to 

není jako nic proti ničemu, starat se opravdu i o malé částky a myslím si, že není nic proti 

něčemu dnes podporu schválit. Nevím, kolik jich tam je, jestli 11 žádostí a jednu jedinou 

odložit, zpřesnit formulaci smlouvy a příště ji schválit, protože si myslím, že příště ji všichni 

schválíme, a nebude s tím žádný problém. Částka 68 000 Kč; oni bez toho opravdu vydrží, 

tu chviličku.“ 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Myslím si, že pan starosta na začátku na ten můj dotaz, odpověděl krásnou větou, která, kdyby 

se tam dala do toho předmětu, tak jsme z toho venku. Možná jenom těch úvodních pět slov, 
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proč vlastně to je, a když by se to tam do návrhu smlouvy doplnilo, tak to můžeme schválit 

hned.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„To bych si je musel pamatovat... Ne, já vím, takže pokud se shodneme, že principiálně chceme 

poskytnout příspěvek, protože to zase občané hodnotí veskrze kladně a on je i krácen proti 

minulosti, samozřejmě tak jako i jiné příspěvky, tak pokud tam doplníme potřebnou formulaci 

o naplnění povinností stanovených zákonem o ochraně přírody a krajiny a bude to takto všem 

stranám vyhovovat, tak to tak udělejme.“ 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Za mě spokojenost.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta: 

„Tak jsme se vypořádali s jednou smlouvou, kterou tedy usnesením měnit nemusíme a smlouvu 

upravíme o toto domluvené znění. Takže to máme Ochranu fauny. Potom, pokud se týká 

Hospicu Křídla. Hospic Křídla – tomu samozřejmě přispívá řada subjektů na Sedlčansku, 

ať podnikajících nebo obce, nebo se dělají benefiční akce. Samozřejmě my nejsme jejich 

nějakým garantem, takže nevedeme přesný nebo nemáme přesný přehled o výši těchto dotací. 

Samozřejmě asi by nám je Hospic Křídla rád sdělil, pokud bychom si je vyžádali, ale já tady, 

protože se jedná o hospic, který má činnost v podstatě na území Sdružení obcí Sedlčanska, 

tak tady my řadu věcí jako trojková obec děláme v podstatě jako servis nebo solidaritu s těmi 

okolními obcemi, tak ani tady nevidím problém, že to není navázáno jen a pouze na občany 

s trvalým bydlištěm v Sedlčanech. Ale, ať si k tomu řeknou další zastupitelé, případně někdo 

za Komisi sociální nebo pan Ing. Josef Soukup.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jestli mohu, neneguji ty smlouvy jako takové, mě jde v principu u těch smluv o zpřesnění toho, 

kde je účel, na co žádají dotaci a co se objevuje v té smlouvě, protože v té smlouvě se objevuje, 

že předmětem smlouvy je dotace za účelem pomoci sociálně znevýhodněným rodinám v ORP 

Sedlčany, jestli je to ORP Sedlčany správně, nemám s tím vůbec žádný problém. A pokud se 

týká té jejich žádosti, tak oni takto nazývají ten projekt, ale možná že řešením obecným, a to 

pan doktor tady možná řekne, že by možná bylo dobré a byli bychom z toho, co zde říkám 

u všech těch smluv „venku“, dát do přílohy ke smlouvám jednotlivé žádosti, protože v tu chvíli 

je příloha nedílnou součástí smlouvy a je jasné, na co vlastně oni tedy žádají, protože když 

přijde jakákoliv finanční kontrola, tak si vezme žádost o poskytnutí dotace a pokud je tato 

žádost o poskytnutí dotace nedílnou součástí smlouvy, tak je evidentní, že ty peníze, 

které poskytujeme jsou na tu žádost, která je daná. Čili já bych tedy možná navrhl do přílohy 

dát jejich žádosti o poskytnutí dotace a jsme z toho venku, protože tím pádem i finanční kontrola 

následně bude spokojena.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tady předpokládám, že to právně není nic proti ničemu, tak to pro nás samozřejmě není žádný 

problém. Pane doktore, požádám Vás o Vaše stanovisko.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Stanovisko, krátké ano. Já tam ten problém nespatřuji, ale samozřejmě vím, že se prostě nic 

nestane, když tam zahrneme tento dokument pro nějaký výklad smlouvy, stejně by se k tomu 

přihlíželo, pokud to učiníme její nedílnou součástí, tak to určitě nebude negativní, ale naopak. 

Takže určitě.“  
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak, pokud se s tím popereme a ošetříme to tak, že budou součástí smluv podané žádosti, 

tak se vyrovnáváme s těmi poznámkami nebo připomínkami. Je tomu tak? Dobře, má někdo 

k tomuto ze zastupitelů ještě doplňující názor nebo dotaz? Pokud ne, tak vrátím slovo panu 

místostarostovi, abychom mohli zahájit hlasování, a to s tím, že jenom ještě jednou 

připomínám, že pro případ smluv, jejichž obsahem je podpora v oblasti sociální, budou 

doplněny o podané žádosti a pro případ žadatele Ochrana fauny jsme smlouvu doplnili 

s odvolávkou na legislativní povinnosti města Sedlčany na úrovni ORP.“  

 

Rozprava zastupitelů bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta:  

„Tak nyní přednesu jednotlivé návrhy usnesení.“ 

 

Soubor jednotlivých výroků usnesení, o kterých bylo hlasováno samostatně: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpory sportovní činnosti spolku TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.“, a to subjektu 

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

IČO 00663468, zastoupený předsedou spolku, ve výši 487.984,00 Kč a pověřuje 

pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“  

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 a/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účely „Zajištění sportovní činnosti a provozu areálu TJ Sokol Sedlčany“, a to pro subjekt 

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

Sedlčany, IČO 61101052, zastoupený starostou Sokola Sedlčany, ve výši 70.747,00 Kč 

a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 b/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účely „Činnosti spolku, rozvoje a prezentace sportu v regionu, práce s mládeží“, 

a to pro subjekt Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 

264 01 Sedlčany, IČO 61903779, zastoupený prezidentem sportovního klubu, ve výši 

51.654,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní 

smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 c/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpory sportujících dětí a mládeže v oblasti rekreačního a sportovního aerobiku“ 

pro subjekt Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, 

IČO 02166437, zastoupený předsedkyní spolku, ve výši 76.528,00 Kč a pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 d/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpory činnosti RC Sedlčany, z. s.“, pro subjekt Rugby Club Sedlčany, z. s.“ 

se  sídlem Sedlčany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, IČO 27027678, zastoupený předsedou 

klubu, ve výši 35.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem 

Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 e/2018-2022. 

  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpory činnosti mládeže v SK ZLOBR Sedlčany“, pro subjekt Sportovní klub 

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

IČO 22864814, zastoupený předsedou klubu, ve výši 36.248,00 Kč a pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 f/2018-2022. 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Já do toho jenom vstoupím, k tomu „Zlobrovi“. Možná jsem nedával pozor, ale slyšel jsem 

63 000 Kč a ta dotace je 36 000 Kč.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak se omlouvám, je to 36 248 Kč.“  

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Výchovy mladých šachistů, činnost šachového kroužku“ pro subjekt Šachový klub 

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

IČO 48955566, zastoupený předsedou klubu, ve výši 24.717,00 Kč a pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 g/2018-2022. 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpory domácí paliativní péče v Sedlčanech a blízkém okolí“ pro subjekt Diakonie 

Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Český Těšín, Polní 

č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, kontaktní pracoviště náměstí T. G. Masaryka č. p. 28, 264 01 

Sedlčany, IČO 26521385, ve výši 80.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, 

starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 h/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účely „Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Sedlčanech“ pro subjekt Mela, o. p. s., se 

sídlem Konárovice, Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, IČO 28376196, zastoupen ředitelem 

obecně prospěšné společnosti, ve výši 25.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, 

starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 i/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Pomoci sociálně znevýhodněným rodinám v ORP Sedlčany“ pro subjekt Charita 

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

IČO 47068531, zastoupen ředitelem subjektu, ve výši 25.000,00 Kč a pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 j/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Celoroční činnosti Centra Ochrany fauny ČR“, a to pro subjekt Ochrana fauny 

ČR, o.  p.  s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, IČO 67778585, zastoupený 

ředitelem subjektu, ve výši 68.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu 

města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 k/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace, uzavřené s PhDr. Tomášem Zouzalem (č. j. MST/22338/2020), 

IČO  87131889. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu plnění účelu dotace a předložení 

vyúčtování poskytnuté dotace. Účel dotace, kterým je realizace knihy “Na cvičišti SS“, bude 

dosažen nejpozději do 31. prosince 2022 a předložení vyúčtování dotace nejpozději do 31. ledna 

2023.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226 l/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji, předám slovo.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přistoupím k projednání dalšího bodu Programu.“   

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Mám jednu technickou připomínku. Poprosím pana MUDr. Z. Špaleho, jestli by si mohl 

nasadit respirátor, kdyby nás někdo nafotil a dal do RADNICE nebo někam jinam, tak budeme 

mít problém. Ve vnitřních prostorech je bohužel aplikováno toto nařízení. Aspoň si myslím, 

že je to tak.“  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak je to tak, platí.“ 

 

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

Pan starosta, který byl k tomuto bodu Programu ZM zpravodajem, řešenou problematiku 

v obecném uvedl, a to zejména s akcentem na hlavní důvody návrhu předpisu, resp. jeho změny. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„A pojďme dál, tedy k bodu číslo 6, a to je „Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

číslo 1/2021, o stanovení kratší doby nočního klidu. Návrh změny se sem vrací v podstatě 

každoročně, nyní, jak jsou naplánovány nějaké kulturní večerní akce, ve volném prostoru nebo 

v plenéru, jak se říká, je žádoucí definovat termíny těchto akcí a dobu jejich trvání. Oproti 

stávající vyhlášce, se návrhem předpis mění tak, že letní kino by nebylo promítáno 

v červencovém termínu, ale následně až v srpnovém, tak jak doporučila Kulturní komise 

a následně Rada města Sedlčany souhlasila s tím, že měsíc srpen skýtá větší šanci 

na svobodnější možnosti ohledně nouzových opatření a užívání ochranných prostředků; z toho 

vyplývá určitý posun termínů promítání kina na víkend 6. – 8. srpna a potom na závěr měsíce 

27. – 29. srpna. Asi nemá cenu dál to komentovat a zahajuji rozpravu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru:  

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel: 

„Nikoliv k meritu věci, protože obecně závazná vyhláška – tam je to prostě v pořádku, není 

o čem diskutovat. Jenom chci ocenit, že se letní kino bude konat. Původně směrem 

k zastupitelům zazněla informace o dvou promítacích dnech. Teď jsem tedy zachytil v návrhu 

OZV, že by to měly být čtyři promítací večery, dva po sobě (vždy pátek sobota), jestli 

se nepletu, aspoň tedy ten noční klid se vztahuje na pátek a sobotu, myslím si, ale nevím, 

pochopil jsem to jenom z textu té vyhlášky správně?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Promítací den by měl být buď pátek, nebo v sobotu a ve dvou uvedených termínech, takže by 

se jednalo o dvě produkce.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel: 

„Dvě produkce celkem? Tak to je smutná zpráva, ale co se dá dělat. Vzhledem k tomu, 

že nejsem úplným optimistou, pokud se týká vývoje situace (kolem pandemie koronaviru), 

myslím si, že se na podzim zase do divadla ani do kina nepodíváme a tohle je v podstatě jediná 
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dávka kultury, kterou tady do sebe budeme moci dostat. Jsem rád za ty koncerty, které se tedy 

budou konat nyní nebo už se konají každý víkend. Budou tady samozřejmě další letní akce, 

ale navrhoval bych do rozpočtu příštího roku…, už jsme to probírali, a je to na zvážení, 

případné pořízení odpovídající techniky (klimatizace) ze strany kulturního domu (KDJS 

Sedlčany) a vyčlenění rozpočtových prostředků na to, aby „Kino Sedlčany“ mohlo třeba přes 

léto přejít prostě do formátu tzv. „letního kina“, jak jsme tady probírali s panem ředitelem, s tím, 

že jako alternativa by bylo, že když bude špatné počasí, tak se promítání přesune do vnitřních 

prostor, což by samozřejmě nyní v létě asi bylo problematické, ale dávám to jenom ke zvážení 

a druhá věc je potom zase mimo téma.  

Místo konání. Navrhoval bych zvážit „Mrskošovnu“, protože U Háječku je to, řekněme, 

poměrně blízko zástavbě, byť je tam zázemí. Myslím si, že „Mrskošovna“ (rozumí se Sportovní 

areál Luční) by byla na tuto kulturní a společenskou lepší i reprezentativnější, pokud sem 

přijede někdo, kdo je tady v regionu na rekreaci a chce se podívat do letního kina, tak ta hezčí, 

přívětivější, část Sedlčan není na Severním sídlišti.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Hostoval jsem na jednání Kulturní komise a uvedené téma tam zaznělo rovněž a všichni 

přítomní se shodli, že od příštího roku (2022) by promítání letního kina bylo realizováno 

ve Sportovním areálu Luční, pro ten letošní rok (2021) jsme nechtěli zkomplikovat 

předpokládanou výstavbu nebo dokončení tohoto areálu a až tam bude od příštího roku 

plnohodnotné sociální zařízení, tak určitě pro vlastní promítání s možností využití plochy 

trávníku návštěvníky bude už prostředím, které návštěvníci letního kina očekávají.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji, za mě vše.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Můžeme tedy, jestli se do rozpravy nehlásí někdo další přejít k návrhu usnesení. Ještě sděluji, 

že tu část otázky na tu klimatizaci, tak to řešíme s panem ředitelem KDJS, takže na to jsme taky 

nezapomněli. A jestliže se do rozpravy už nehlásí nikdo další, tak přednesu návrh usnesení.“ 

  

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává 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 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 227/2018-2021. 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Takže děkuji. Panu místostarostovi předám slovo, aby projednal majetkové záležitosti.“  

 

 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

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

a předkládá celkem 15 majetkoprávních bodů k dnešnímu projednání a rozhodnutí. 

 

 

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

žadateli 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Prvním bodem Programu majetkoprávní problematiky je „Návrh realizace pozemku 

parc. č. 908/26 v k. ú. a obci Sedlčany přímým prodejem žadateli“, tj. prodej pozemku 

parc. č. 908/26 o výměře 108 m² za jednotkovou cenu 150 Kč/m². Celková kupní cena je 

16 200 Kč. Pozemek se nachází v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku.  

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka:  

„Děkuji za slovo. Jenom obecně k většině těchto prodejů. Už jsme to načali zhruba na minulém 

i předminulém zasedání zastupitelstva. Je třeba si uvědomit, že ceny nemovitostí se vyvíjejí a je 

na nás, jestli s tím případně nechceme něco dělat. Uvědomte si, že prodáváme tady stále 

za ceny, které jsme stanovili, vzpomínám si cca v roce 2010. A myslím si, že když se podíváte 

na ten vývoj na trhu s nemovitostmi, tak některá města na to reagovala dvojnásobným 

zdražením cen nemovitostí, některá města zhruba jenom padesátiprocentním. Jsem přesvědčen, 

že ceny nemovitostí se vyvíjejí. Chápu, že někdy nemovitosti prodáváme našim občanům, 

někdy my sami jako město nakupujeme, takže někdy je ta stanovená cena výhodná, tedy to, 

že je nižší, ale zase, měli bychom se chovat jako řádní hospodáři a já se domnívám, že v tuto 

chvíli už nastal čas na to, abychom reagovali na situaci na trhu a ceny prostě nějakým způsobem 

upravili. Tak jenom to říkám tady na začátku projednávání, ale týká se to návrhů k prodeji 

do budoucna. Samozřejmě dneska už s tím vlastně asi nic moc neuděláme, ale myslím si, že RM 

by měla dostat za úkol připravit nějaké ceny (aktualizaci), a ta poznámka se týká všech případů 

prodejů, že dříve stanovené prodejní ceny, myslím si, už nejsou adekvátní.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Na to, jestli mohu, zareaguji hned. My už jsme se o tom na jednání RM bavili a už 

připravujeme návrh, neboť probíhá zjišťovací řízení, jak k této problematice přistupují 

v okolních obcích a jaké by byly optimální možnosti procesu zjištění ceny. Takže takto. Ještě 

pan inženýr.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Chtěl jsem na to reagovat také, protože my tady máme dnes na Programu jednání ZM poměrně 

hodně prodejů nemovitostí a je tam také jeden prodej (nákup), ze kterého vyplývá, že pozemek 

mimo město je za cenu 1 150 Kč/m². My prodáváme vesele za 100 Kč/m², 150 Kč/m², 

a to srovnatelné pozemky, čili tam je evidentní rozpor v těch jednotkových cenách. Evidentně 

v těchto prodejích máme rozpor! Myslím si, že tady máme přímo za povinnost, prodávat za tržní 

ceny. Takže já tady vidím u všech těch prodejů v tuto chvíli prodej za 100 Kč/m², za 150 Kč/m²  

jako problém, když se podíváte na internet a zadáte si tam cenu pozemků v Sedlčanech. 

Intravilán, extravilán, tak nejnižší nabídku ve městě máte za stavební pozemky minimálně 
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500 Kč/m² a více korun na metr plochy a běžné ceny – nejnižší nabídka pozemku k prodeji, 

kterou nyní najdete na internetu v Sedlčanech je tak 300 Kč/m². Běžná cena v Sedlčanech je 

potom někde opravdu okolo 1 150 Kč/m², když si dáte ceny k vyhledání do internetu. Dobře 

víte, jak to u těch zastupitelů je; my tady máme k prodeji poměrně hodně případů za 100 Kč/m²  

a za 150 Kč/m² v tuto chvíli. Zkuste mi říci, kdo z vás by nekoupil pozemek za jednotkovou 

cenu 100 Kč/m² zde v Sedlčanech s výměrou parcely 400 m², 500 m², které prodáváme?“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak tady se nejedná o stavební parcely, ale většinou o narovnání majetkoprávních vztahů 

na stávající užívání nemovitostí.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Já chápu, já chápu, ale to není, to není z hlediska péče řádného hospodáře, zastupitele, 

argument!“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ne, tak, jak jsem říkal, problematikou cen se už na jednání RM dlouhodoběji zabýváme.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Vím, ale dnes tady máme poměrně masivní prodeje a Rada města Sedlčany se „zabývá“…; 

to také znamená, že to může být až do příštího roku. A už tady opravdu, myslím si, že jsme 

za hranou při aplikaci ceny kolem těch 100 Kč/m² a 150 Kč/m². To není nic špatného, ale vím, 

jak to v této republice chodí. Když se opravdu podíváte i na sousední vesnice v okolí, tak si to 

rozeberme, jaké jsou ceny za metr čtverečný. A nikdo z toho, vážení zastupitelé, na základě 

rozhodnutí hlasováním, neneseme kolektivní vinu... Tady máme každý individuální hlas 

a posouzení prodejní ceny za těch 100 Kč/m², 150 Kč/m²… Povinnost řádného hospodáře má 

každý z nás. Znovu říkám, jsou to peníze nikoho jiného než peníze občanů tohoto města, takže 

varuji! Víte, jak to chodí. Myslím si, že pan ex-senátor Ing. Jiří Burian zažil v Senátu celou 

řadu takových příběhů nebo je mu známa řada různých trestních oznámení na zastupitele, 

za „prkotiny“. Ono to je jakoby „prkotina“, ale když někdo z toho chce dělat potom kauzu, 

tak takových „prkotin“ a o takových kauzách se píše nejraději, bohužel. Z tohoto pohledu 

žijeme v divné době. 

  

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města: 

„Tak ještě pan Ing. Josef Soukup se hlásil.“ 

  

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Jenom na doplnění. Na jednání Rady města Sedlčany dne 5. května 2021 jsem navrhoval 

navýšení cen pozemků. Už z toho důvodu, že ze zákona bychom měli skutečně při úplatném 

převodu jakéhokoliv majetku, tím spíše nemovitostí, vycházet z cen v místě a čase obvyklých 

a pro mě ty ceny, které byly stanoveny v tom roce 2010, samozřejmě nejsou cenami obvyklými. 

Pro mě je trošku zklamáním, protože tam jsme hovořili o tom, že bude provedena revize ceníku 

nemovitostí ve vlastnictví města a že už to bohužel není připraveno na dnešní jednání 

zastupitelstva, takže jenom dopředu říkám, že pro tyto návrhy hlasovat nebudu.“ 

  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě pan Ing. Jiří Burian se hlásí do rozpravy.“ 
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Pan Ing. Jiří Burian: 

„Jenom zareaguji na slova pana Ing. Pavla Švagra, CSc. My jsme v Senátu tyto problémy nikdy 

neřešili! To tam vůbec nepatří! My jsme se mohli zabývat akorát návrhem novely zákonů.“ 

  

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka:   

„Jenom zareaguji tady na slova pana Ing. Josefa Soukupa. Já s ním částečně souhlasím, 

že vždycky by se mělo při každém prodeji postupovat s péčí řádného hospodáře, tzn. určit cenu 

v místě a čase obvyklou, což je na jednu stranu fajn, ale jak to uděláte? Musíte mít nějaký 

nepokřivený trh a v momentě, kdy už máte ten trh pokřiven tím, že my tady prodáváme celou 

dobu za nějaké ceny, tak tu obvyklou cenu vlastně tím způsobem nezjistíte. Zjistil byste to zase 

třeba znaleckým posudkem, což je zase fajn. Na druhou stranu, když prodáváte 10 m², 

tak znalecký posudek vás vyjde na „hrozné tisíce“ a nemá to smysl. Proto je v pořádku, 

že máme stanoveny nějaké ceny, ano, naprosto v pořádku, protože na tyto „drobné malé 

prodeje“ úplně v pohodě dostačují, ale na prodeje větších výměr, což si myslím, že dneska 

už tam tyto případy k rozhodnutí máme, tak si myslím, že tyto ceny pro dnešek předložené 

v pořádku nejsou a myslím si, že projednávání bodů s majetkoprávní problematikou 

označených číslem „7“ ve schváleném Programu jednání ZM, bychom měli pozastavit, dnes 

o nich nehlasovat. Rada města Sedlčany by měla stanovit (navrhnout) nové aktualizované ceny, 

které zastupitelé odsouhlasí a následně prodávat nemovitosti v navrhovaných případech 

už za ceny, které budou odpovídat. Je to můj návrh, ano. Můžeme dát „přerušit“ projednávání 

tohoto bodu do příštího zasedání ZM, resp. do doby, než budou stanoveny správně ceny, 

ale uvidíme, jak se k tomu postaví ostatní.“ 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Myslím, že pan magistr shrnul přesně to, co jsem tady zaslechl, nebo co nám tady říkal 

pan Ing. Josef Soukup. V podstatě si myslím, že oba řekli totéž … 

Uvažoval jsem o té argumentaci, a ztotožňuji se s ní. Myslím si, že ty body „přerušit“ 

nemůžeme, protože když „přerušíme“, budeme příště projednávat stejné body se stejnými 

cenami, čili my je musíme „stáhnout“ z Programu ZM. Osobně bych navrhoval stáhnout body 

označené 7.1 – 7.8 a body označené 7.12 – 7.14, tzn., že bychom dnes projednávali pouze bod 

7.9, to je ten „vodojem“, jestli se nepletu, bod 7.10, to je „změna hranic katastrálního území“, 

asi není nic proti ničemu projednat bod 7.11 „úpravna vody“ a potom teda bod 7.15 „přijetí 

daru vodovodu“, u těchto případů není důvod je neprojednat a ty zbývající body? Ty zbývající 

body osobně navrhuji stáhnout z Programu jednání ZM, a to do doby, než bude teda zpracován 

ten nový aktualizovaný cenový předpis.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě se k uvedenému vyjádřím. Ono podle těch cen, které my máme nastaveny pro prodej 

nemovitého majetku, tak máme tyto ceny nastaveny i pro výkup, takže zatím se nám daří 

pozemky i takto vykupovat.  

Potom máme spoustu pozemků v komunikacích, které se nám daří od vlastníků vykupovat v té 

dohodnuté částce 150 Kč/m², i když chápu, že tato cena už je, v uvozovkách „na trhu“ 

v zastupitelstvu dlouho, nicméně upravený ceník zatíží z druhé strany i rozpočet města. Pak je 

tam řada prodejů navrhovaná za tuto, v podstatě nejnižší možnou cenu, pokud pominu cenu 

zemědělské půdy, protože jsou to mnohdy resty ještě z doby před rokem 1989 a ti lidé, 

když s nimi přicházíme do kontaktu, když se někde něco geometricky zaměřuje, a přitom se 

vlastně ukáže i ten soused, že má také „připloceno“, tak tito občané žijí celou dobu, prostě 

ve vědomí a se svědomím, že jsou vlastníci a tehdy ten pozemek kupovali v řádech korun. 

Dneska teda v řádech stokorun. Vím, že to taky právně není argument, ale jenom upozorňuji 

i na druhou stranu té mince, že jsou tam prostě případy, kde se jedná např. o 3 m² někde 
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v nějakém sjezdu a je to pozemek, který je neprodejný třetí osobě. Samozřejmě zadávat, jak už 

zde zaznělo, znalecký posudek na každých pár metrů, prostě rentabilní není. Pan magistr se 

hlásí o slovo.“  

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom zareaguji. Přesně toto jsem říkal na začátku, že někdy je to dobré pro nás – ten výkup. 

Samozřejmě ta mince má dvě strany, ale chápu, co říkáte, že jsou tam prostě resty z nějaké 

bývalé doby. Ano ty 3 m2, ale někdy je to prostě rest bývalé doby, kdy my to prodáme 

pod cenou, z dnešního pohledu, a ten nabyvatel to prostě za půl roku prodá za cenu tržní, a to si 

myslím, že v pořádku není. V tu chvíli bych to chápal tak, že do těch smluv budeme dávat 

klauzuli ve smyslu: „Pozemek vám převádíme za tu za cenu …, ale nesmíte ho prostě zcizit 

po další dobu 10 let …“, a pak by to dávalo smysl, že to je napravení této situace, 

ale ne rozhodně prodat pod cenou, nechat mu to a ten člověk to prostě zcizí okamžitě za cenu 

tržní, takže takto určitě ne! Projednávání těchto bodů určitě opravdu „zastavit“ tak, jak říkal 

kolega JUDr. Růzha.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Jestli mohu. Samozřejmě, že ty ceny musí být korektní pro obě dvě strany, jak pro prodej, 

tak i pro ten výkup. To je úplně normální, pokud město chce koupit pozemky, tak taky za ně 

musí dávat férové ceny. Myslím si, že to je naprosto korektní argument, že to zatíží městský 

rozpočet, omlouvám se, to je takový argument…, protože my nekupujeme dramaticky, čili ten 

náš rozpočet to tady v tuto chvíli nezatíží. Neříkejme, že zatíží, ale my máme povinnost se 

chovat korektně zase i v tom prodeji, jestli si rozumíme. Čili myslím, že pan doktor to řekl 

jakoby dobře. Asi se nic nestane, pokud se ten bod stáhne a město zváží postup, ať už ten, 

co tady zazněl z hlediska nových cen nebo nějaké argumentace ve smlouvě. Tedy to, co tady 

vyslovil pan kolega Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka a možná mohou být ty situace vícevrstevné, 

ale dostali jsme se vlastně asi opravdu za hranu, když už ta diskuse je tady od celé řady 

zastupitelů. Myslím si, že to tak cítíme asi všichni, když se to projedná příště, tak se asi nic 

dramatického nestane.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak rozhodně se nic dramatického nestane. Vidím, že tady není obecná vůle projednávat 

všechny realizace pozemků tak, jak jsou navrženy. Jenom požádám pana doktora Růzhu. 

Nepoznamenal jsem si ty body, které vyjmenoval, i když to vyplývá z toho popisu těch prodejů, 

ale přece jenom, abychom se teda sjednotili a případně o těch ostatních majetkoprávních bodech 

se rozhodli hlasovat a prodeje „odložili“ na další zasedání ZM.“ 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Mám poznamenáno – bod 7.9 – 7.11; tzn. 3 body, což je teda 7.9, ten „vodojem“, 7.10 „změna 

hranic katastrálního území Prosenická Lhota, Sestrouň“, tuším, 7.11 „budova úpravny vody 

v Kosově Hoře“. Takže bod 7.9; 7.10; 7.11 a potom je tam teda bod 7.15 přijetí toho daru 

„vodovodní přípojky“.“ 

  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže bych dal hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem pana doktora Růzhy?“ 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany upravuje návrh části označené číslem „7.“ s názvem 

„Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany“ již schváleného Programu veřejného zasedání ZM 

15/2018-2022, a to tak, že se budou dále projednávat pouze body označené 7.9 – 7.11 a bod 
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označený 7.15, tj. 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); 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; 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 a 7.15 Návrh 

na přijetí daru vodovodního řadu do vlastnictví města Sedlčany (při objektu Sedlčany č. p. 169 

v k. ú. a obci Sedlčany).“     

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 19; proti 1; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

 

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

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

upravené verzi bez majetkoprávních bodů schváleného Programu, o kterých nebude dále 

na tomto zasedání ZM jednáno, níže v tomto Zápise.) 

 

Pro pochopení úplnosti provedené úpravy Programu je dále na tomto místě uveden původní 

obsah schváleného Programu ZM 15 v bodu „7.“ s názvem „Majetkoprávní záležitosti města 

Sedlčany“. 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

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

prodejem žadateli 

  

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

prodejem žadateli 

   

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 

  

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

prodejem do vlastnictví žadatele  

  

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

prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

prodejem žadatelům do jejich podílového spoluvlastnictví  

  

7.7 Návrh realizace pozemku parc. č. 2940/141 o upravené výměře v k. ú. a obci 

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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) 

  

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 
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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 

  

7.12 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a vlastníky sousedních nemovitostí 

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

  

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

prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

  

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

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

 

Schválená úprava dnešního Programu ZM provedená výše uvedeným procedurálním 

rozhodnutím z vůle zastupitelského sboru: 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

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

prodejem žadateli 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

  

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

prodejem žadateli 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

  

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 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

  

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

prodejem do vlastnictví žadatele 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

 

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

prodejem do vlastnictví žadatele 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

  

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

prodejem žadatelům do jejich podílového spoluvlastnictví 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

 

7.7 Návrh realizace pozemku parc. č. 2940/141 o upravené výměře v k. ú. a obci 

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

  

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

Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 
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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) 

▪ tento bod zůstává dále v Programu ZM k projednání a k případnému konečnému 

rozhodnutí. 

 

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 

▪ tento bod zůstává dále v Programu ZM k projednání a k případnému konečnému 

rozhodnutí. 

  

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 

▪ tento bod zůstává dále v Programu ZM k projednání a k případnému konečnému 

rozhodnutí. 

  

7.12 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a vlastníky sousedních nemovitostí 

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

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

 

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

prodejem do vlastnictví žadatele 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

  

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

přímým prodejem do vlastnictví žadatele 

▪ tento bod nebude dále projednáván. 

  

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

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

▪ tento bod zůstává dále v Programu ZM k projednání a k případnému konečnému 

rozhodnutí. 

 

Poznámka zapisovatele: Pro orientaci v tomto Zápise bylo původní číselné označení 

majetkoprávních bodů Programu ZM ponecháno. 

 

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) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže přistoupím rovnou k bodu 7.9. Tady se jedná o výkup pozemků parc. č. 2406/5 

o výměře 32 m² ve vlastnictví města Benešov, zastavěný „Vodojemem Šiberna“, který je 

ve vlastnictví města Sedlčany, za jednotkovou cenu 1 150 Kč/m2, což představuje celkovou 

kupní cenu 36 800 Kč. Cena vychází ze znaleckého posudku. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu 

Programu ZM.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 
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▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje výkup pozemku parc. č. 2406/5, zastavěná plocha, 

o výměře 32 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2406/2, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, vše v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (vizte 

geometrický plán č. 4592-50/2015 ze dne 12. srpna 2015), který je ve vlastnictví města 

Benešov, a v současné době je zastavený objektem občanské vybavenosti (Vodojem Benešov 

– Šiberna, objekt bez č. p. / č. e.) v majetku města Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1 150,00 Kč/m2, což při výměře 32 m2 představuje 

celkovou kupní cenu 36 800,00 Kč. 

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

podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 228/2018-2022. 

  

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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak dalším bodem je bod označený 7.10, tj. „Návrh Státního pozemkového úřadu České 

republiky na změnu průběhu hranice k. ú. Sestrouň a k. ú. Prosenická Lhota“, který je popsán 

v tzv. Důvodové zprávě, takže bych zahájil rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrh Státního pozemkového úřadu ČR, Pobočka 

Příbram, na změnu hranice katastrálního území. k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. a obec 

Prosenická Lhota v rámci prováděné komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 

Prosenická Lhota s tím, že vlastníkům pozemků na území města Sedlčany budou tyto pozemky 

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

parc. č. 165/1 o výměře 225 m2 bude tento převeden z k. ú. a obce Prosenická Lhota 

do k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany.  

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

podpisem Dohody o změně hranic obcí a katastrálních území.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 229/2018-2022. 
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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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další bod je schválení snížení minimální kupní ceny prodeje nemovitostí, tj. pozemku 

parc. č. 334 o výměře 1469 m² a budovy bez č. p. / č. e., což je bývalá „Úpravna vody v Kosově 

Hoře“, a to z částky 2 743 300 Kč, což bylo stanoveno znaleckým posudkem na částku o 50 % 

nižší. Částka by představovala 1 371 650 Kč. Záměr prodeje byl opakovaně zveřejněn po dobu 

jednoho roku a za ten rok, co to bylo zveřejněno, se nikdo nepřihlásil. Proto se RM rozhodla 

navrhnout snížení této ceny. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu. Pan JUDr. Filip 

Růzha, prosím.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Nevyjadřuji se k té ceně, tam je jasné, že to je celkem jako mimo obec atd. jenom podnět. 

Nevím, jestli to tak nebylo. Já jsem to nesledoval, ale možná by bylo dobré vedle toho 

zveřejnění na té úřední desce to ještě zkusit nafotit dát to na nějaký realitní server, možná to tak 

bylo, nejsem si jist, omlouvám se. Každopádně tohle je jako podnět do budoucna, že by se to 

mohlo dostat k více lidem i k někomu, kdo hledá skladiště a není třeba z regionu, nesleduje 

tu úřední desku.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak určitě to asi není problém, ale nevím, jestli by to nebylo na škodu, protože ten objekt je 

opravdu v zoufalém stavu.“ 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jedna fotka za západu slunce?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jenom doplním. My jsme samozřejmě nespoléhali jenom na zveřejnění záměru prodeje 

na vývěsce, ale hledali jsme a oslovovali jsme potencionální zájemce, podnikatele, kteří by 

objekt mohli třeba nějak využít ke svému podnikání, ale on ten objekt v podstatě tak, aby byl 

použitelný pro něco, tak vyžaduje víceméně demolici, a ta bude velice náročná, případně 

minimálně odstranění technologie bude nákladné. Jednal jsem s nějakým, neříkám přímo 

developerem, ale zajímali se o nějakou výstavbu bytového domu v Kosově Hoře a zase ta cena 

v této výši je pro ně nepřekonatelná. Pan starosta Krameš se rovněž snažil nám pomáhat shánět 

kupce. Prostě neuspěli jsme, za ten rok jsme se nikam neposunuli. Samozřejmě, pokud dnes 

zastupitelstvo neschválí snížení ceny, tak to můžeme nabízet dál za cenu původní, 

ale uvědomme si, že máme pořád náklady s údržbou a město to opravdu do budoucna nijak 

nevyužije. Osobně se kloním k tomu, snažit se vlastnictví objektu zbavit i za tu poloviční cenu, 

ale nechám na každém, jak se rozhodne. Do rozpravy se ještě někdo hlásil, prosím?“ 

  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Nehlásil.“ 

 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 
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Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby v případě opětovného zveřejnění záměru 

prodeje nemovitostí, tj. pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské 

vybavenosti, v k. ú. a obci Kosova Hora, tj. bývalý objekt „Úpravna vody Kosova Hora“, byla 

minimální kupní cena stanovená znaleckým posudkem ve výši 2 743 300,00 Kč, snížena 

o 50 %, tj. na minimální kupní cenu 1 371 650,00 Kč, v souladu s kterou bude záměr prodeje 

zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 230/2018-2022. 

 

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

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

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„A je tady k projednání poslední majetkoprávní bod 7.15 s názvem „Návrh na přijetí daru 

vodovodního řadu do vlastnictví města Sedlčany (při objektu Sedlčany č. p. 169 v k. ú. a obci 

Sedlčany)“. Jedná se o přijetí daru vodovodního řadu z vlastnictví fyzické osoby; věcná hodnota 

daru je 123 680 Kč. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje přijetí daru od FO, trvale bytem Sedlčany, 264 01 

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 PE DN 63 – činí 123 680,00 Kč. 

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

podpisem Darovací smlouvy.“   

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 231/2018-2022. 

 

 

V čase 18:48 hod. jednání ZM s omluvou trvale opustil pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto 

okamžiku až do ukončení veřejného zasedání ZM se počet přítomných členů ZM nezměnil 

(celkem 19 přítomných). 
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8. Návrh revokace usnesení ZM č. 98 přijaté dne 17. prosince 2007 ve věci závazku 

finanční podpory výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách města   

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„Přistoupím k projednání dalšího bodu číslo 8, a to je „Návrh revokace usnesení Zastupitelstva 

města Sedlčany č. 98 ze 17. prosince 2007 ve věci závazku finanční podpory výstavby 

inženýrských sítí v rozvojových lokalitách města“.  

V Důvodové zprávě máte popsáno odůvodnění, proč navrhujeme toto usnesení zrušit a pokud 

se do budoucna týká nějaké finanční účasti v těch rozvojových zónách ze strany města, 

tak stejně v každém případě je předmět případné podpory schvalován Zastupitelstvem města 

Sedlčany, a to minimálně v rámci návrhu rozpočtu (investiční akce). Samozřejmě, pro případy 

dalších investičních akcí do rozvojových lokalit určených k zástavbě chceme, aby do budoucna 

ta spoluúčast města, která je pro rozpočet zatěžující, byla samozřejmě co nejnižší a pokud 

možno tak například jenom zafinancovat přístupovou místní komunikaci jako společné zařízení 

pro tu danou / řešenou zónu, ale jinak v rámci té zóny jsme přesvědčeni, že výstavba sítí, 

ale i komunikace a veškeré obslužnosti by měla být záležitostí vlastníků pozemků, kteří toto 

promítnou do ceny stavební parcely a nedeklarovat nějaký podíl města dopředu, že jsme ochotni 

přispívat. Tady to vidím jako ne úplně rovné podmínky, ale říkám, každá ta zóna je jiná, některá 

si třeba nevyžádá spoluúčast obce žádnou, některá částečně ano, je to zejména o těch 

přístupových komunikacích, případně propojení potom páteřními sítěmi dál do systému města 

(infrastruktury).  

Zahajuji rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se nikdo nehlásí?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ruší bez náhrady usnesení ZM č. 98 přijaté dne 17. prosince 

2007, které bylo vydáno za účelem podpory financování výstavby inženýrských sítí v nových 

rozvojových lokalitách z rozpočtu města, kterých investorem bylo město Sedlčany, a to v plném 

rozsahu.“  

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 232/2018-2021. 

 

 

9. Návrh na členství města Sedlčany v MAS Sedlčansko, o. p. s.   
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu je návrh partnerství města Sedlčany v místní akční skupině 

Sedlčansko, o. p. s. Opět v Důvodové zprávě je to popsáno. Místní akční skupina, čím se zabývá 

a nějaká její historie, jaké jsou její cíle. Jedná se o subjekt, který přesahuje teritoriálně území 

Sedlčanska nebo Sdružení obcí Sedlčanska, sahá i do oblasti za řekou Vltavou směrem 

na Příbram, Dolní Hbity a Bohostice a dál. My s místní akční skupinou jako město, potažmo 

naše organizace, spolupracujeme dlouhodobě. Školy na různých dotačních programech. 

V současné době se realizuje stavební akce „Úprava Centra Petrklíč“, kde se upravují prostory 

pro neformální vzdělávání v bývalém suterénu objektu jeslí, takže spolupráce s MAS je na této 

bázi i v současné době plnohodnotná. Nicméně chápeme jejich snahu, abychom se stali přímým 

partnerem. Je to i trochu jejich prestižní záležitost, že město Sedlčany jako největší obec (město) 

tady v regionu působnosti MAS Sedlčanska bude případně jejím přímým „členem“ – 

partnerem. Jinak pokud jste se na ten materiál dívali, tak my jsme „členem“ prostřednictvím 

Sdružení obcí Sedlčanska, ale to je takové odvozené partnerství. Jinak finančně to pro město 

neznamená nějaký zásadní problém. Je tam roční poplatek 12 000 Kč a samozřejmě, pokud 

zastupitelstvo vysloví souhlas, tak ještě vlastní přistoupení k partnerství musí schválit „členové 

v MAS“, jako samostatný vstup na základě tedy vyplněné žádosti. Plénum „partnerů“, abych 

byl přesný. Tak zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“  

  

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Přiznám se, já tomu moc nerozumím, ano. Já když jsem koukal na ty stránky a četl jsem ty 

materiály, tak tady oni mají rozdělení (zařazení) partnerů (členů) na veřejný sektor 

a na soukromý sektor, podle toho, kdo je jejím členem. Z veřejného sektoru mají asi deset 

subjektů, ze soukromého asi dvanáct a plus ještě dvě nějaké fyzické osoby. A tam je na prvním 

místě právě to Sdružení obcí Sedlčanska. A my jsme součástí toho Sdružení obcí Sedlčanska, 

takže když to vezmu čistě matematicky, tak my jsme podmnožinou Sdružení obcí Sedlčanska 

a když je to Sdružení už součástí té MAS, tak v tu chvíli my jsme i součástí MAS. Takže tam 

budeme 2× anebo proč? Proč, když tímto způsobem, už tam jsme. Tak jde jenom o to, abychom 

tam byli napsáni jako město Sedlčany. Myslím si, že Milevsko je teda větší, ano, mimochodem, 

než Sedlčany. A ty tam jsou také součástí. Takže ani největší nebudeme, ano. A ani 

nejvýznamnější, jak říkal pan starosta. Takže v tuto chvíli, já to prostě nechápu. Jestliže jsme 

součástí jako toho Sdružení obcí Sedlčanska, které je součástí MAS, tak podle mě a logického 

uvažování si myslím, že už jsme součástí tohoto subjektu jednou. A svým způsobem nevím, 

jestli tam i dnes nepřispíváme už jednou jako skrze to Sdružení a teď ještě jednou tam ty peníze 

dáme napřímo. Takže se přiznám, já tomu nerozumím, ano. Z tohoto důvodu, protože si myslím, 

že už tam jsme součástí a nevidím důvod, proč tam vstupovat ještě jednou, Nechápu, ale můj 

názor.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 
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„Měl jsem tu samou poznámku, protože teoreticky Sdružení obcí tam platí taky příspěvek, čili 

teoreticky ještě jeden příspěvek bude platit město Sedlčany. Město Sedlčany platí příspěvek 

do Sdružení obcí a Sdružení obcí bude platit také, čili je to opravdu duplicitní. Teoreticky je to 

otázka filozofie. Ale řekněme si narovinu, kde ve všech „sdruženích“ město vlastně je přímo 

a kde je zastoupeno prostřednictvím „sdružení“ a jaký smysl v tuhle chvíli dává, aby bylo město 

Sedlčany opravdu jakoby prestižně vidět tady v MAS jako město Sedlčany, když historicky 

si myslím, že je možné vystupovat zato Sdružení obcí Sedlčanska a ten přínos, který pro to 

město partnerství bude mít, je v podstatě totožný. Region Sedlčanska, tzn. Sdružení obcí 

Sedlčanska, tak jak to tady je poznamenáno, je zahrnut v MAS s podporou rozvoje kulturního, 

společenského, sociálního, ekonomického zázemí, podpora zemědělství, zlepšení stavu 

životního prostředí. Čili i tyto cíle, které tady ta MAS deklaruje jako akční skupina, tak stejně 

jsou o nějakém regionálním postoji. Čili osobně si myslím, jestli jde jenom o ten příspěvek 

12 000 Kč, tak jim ho můžeme dát dobrovolně, jak říkal pan kolega Mgr. et Mgr. R. Hefka. 

To je pravda. Anebo teoreticky Sdružení obcí Sedlčanska můžeme dát větší příspěvek, pokud 

ho potřebují na činnost, ale jako reálně si řekneme, jaký to dává smysl? Může přijít za chvíli 

někdo jiný… Je to otázka praktického pohledu. A to tady moc vysvětlené v té úvodní řeči 

nebylo a z toho materiálu to přímo také nevyznívá, jaké vlastně ty konkrétní benefity jsou, 

když budeme jako Sedlčany přímým partnerem (členem), oproti tomu, když jsme „skrytí“, jako 

součásti Sdružení. Ale jsme jako součásti Sdružení nejvýznamnější tady toho Sedlčanska. Čili, 

kdo vlastně dneska reprezentuje Sdružení navenek?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Zvolení zastupitelé z jednotlivých zastupitelstev. Většinou starostové.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Má to hlavu? Kdo je hlavní?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Předsedou Sdružení obcí Sedlčanska je pan Ing. Jiří Burian.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jasně. Čili my máme jako Sedlčany stejně vrcholové zastoupení ve Sdružení. Takže tady mně 

to nedává z tohoto pohledu smysl. Ale je to jenom o debatě.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak zde byla zmínka o té prestiži… Zde se ovšem nejedná o to, že se zvýší prestiž města 

Sedlčany, ale opačně prestiž MAS, že jejím přímým členem je prostě město Sedlčany.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Můžeme být jako město Sedlčany členy bez příspěvku, když platíme příspěvek jako součást 

Sdružení obcí Sedlčanska? Pak bych tomu rozuměl.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak oni jsou partnery samostatně i další obce ze Sdružení obcí Sedlčanska. Model této obecně 

prospěšné společnosti je takto nastaven, byť s Vámi souhlasím, že se to jeví, tak nějak kostrbatě. 

Na druhou stranu… Možná by bylo lepší, kdyby tam nebylo Sdružení obcí Sedlčanska, 

protože oni potřebují mít zase nějaký počet partnerů, aby mohla společnost existovat. To je zase 

podmínka pro existenci té MAS, jak říkám, v poslední době s nimi spolupracujeme aktivně, 

tak jsme se proto na jednání RM rozhodli je takto podpořit. Ještě pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Pouze k tomu členství nebo nečlenství. Obecně je to zase takový zdvojený nebo možná 

ztrojený tok peněz, který my neovlivníme, který MAS může získat nejenom od příspěvků obcí, 

ale vysloveně od státu. Nechci se vyjadřovat k těm ostatním věcem, kde třeba MAS může 

pomoct nebo dokonce pomáhá, ale jenom mohu hovořit za oblast školství. Protože jsou tam 

tituly, na které bychom my, školy, případně i Centrum Petrklíč, z. s., jinak bez partnerství, jako 

subjekty nedosáhly a jsou dosažitelné a dobře dosažitelné právě pomocí tohoto, jakoby já nevím 

„patvaru“, který je zde státem schválen (legislativně ustanoven). Tady jsou třeba tituly, které 

vysloveně může nabízet pouze MAS, nikoliv Sdružení obcí Sedlčanska. Jasně Pavle, já tady 

tomu nerozumím. Prostě rozumím třeba tomu, že teď se budou organizovat letní kempy pro děti 

„díky covidu“ a Sdružení by na to peníze rozhodně nedalo nebo nemá, ale prostě MAS je získá, 

protože existuje. Tak jenom těch 12 000 Kč mi prostě přijde hodně málo na to, abychom… 

Chápu to, co říkáte, že to je jakási zdvojenost. Je to zase nějaké zbytnění státního nebo nějakého 

jiného aparátu. Prostě, tak to je, ale pro konkrétní potřebu třeba škol ta MAS má svoji funkci, 

takhle to je.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jenom technická. Nemyslím, že tady úplně fungují ty matematické principy množin 

a podmnožin. Na příkladu – vůli města Sedlčany, když se to vezme na dřeň, tak tvoříme tady 

my, jako zastupitelé. Vůli Sdružení obcí Sedlčanska tvoří, já nevím… kolik členů. 

Ale předpokládám, že Sedlčany mohou být přehlasovány, nehledě na to, že to jsou prostě 

odlišné právnické osoby. Že i když jsme, jakoby přeneseně, v uvozovkách členem 

prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska, tak to prostě nefunguje jako množina / podmnožina 

jednoznačně.“ 
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Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Já jsem chtěl reagovat na pana doktora Nádvorníka. Chápu, že ta MAS, že získá něco, 

co Sdružení obcí Sedlčanska nezíská. Ale ta MAS to musí rozdělit pro všechny ty své členy, 

jako taková si to určitě nenechá. To znamená, že to tomu Sdružení musí dát, protože to by pak 

nemělo smysl, aby tam to Sdružení bylo. Protože by z toho nic nezískávalo, a když to získá 

Sdružení, tak v ten moment to můžete dělit. Beru argument, že když je ve Sdružení více obcí, 

tak ty peníze, které by jako mohly připadnout jenom na Sedlčany, tak se budou muset ještě 

dělit. Ale s tím, že si na ně nesáhneme, tak s tím vůbec nesouhlasím, protože ty peníze musí být 

rozděleny. A teď fakt nevidím úplně čistě ten přínos partnerství. Ano, když už jsme tou jednou 

součástí. Možná, že opravdu nejlepší bylo to, co říkal pan starosta, kdyby to Sdružení obcí 

Sedlčanska nebylo součástí a veřejný sektor tam zastupovaly jednotlivé obce, pak by to dávalo 

smysl, že tam to Sdružení nebude a budou tam jenom jednotlivé obce, a to si myslím, že by 

bylo nejrozumnější řešení v tuto chvíli a pak ty Sedlčany, ano. Tak bych to takto bral, 

ale s prominutím je hloupost, aby tam bylo na prvním místě Sdružení obcí Sedlčanska, teď jsou 

tam nějaké ty obce… Sdružení obcí Sedlčanska tam je na prvním místě a pak jsou ty obce, které 

jsou v tom Sdružení, a to si myslím, že je nesmysl. Proto jsem použil ten příměr podmnožin 

a množin, což samozřejmě byl jenom příměr a samozřejmě to nebylo právně myšleno vážně, 

pane kolego. Doufám, že jsme si rozuměli. Takže pokud by Sdružení obcí Sedlčanska 

vystoupilo, tak ano. Ale v tuto chvíli přínos pro Sedlčany úplně nevidím. Ale je nás tady 21 

zastupitelů a každý se může vyjádřit a vůli projevíme hlasováním.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Tak ještě k tomu rozpočtu MAS. To, o čem jsem hovořil, jsou dotační tituly, na které konkrétně 

mohou být peníze čerpány, například letos letní kempy o prázdninách, které nejdou z rozpočtu 

MAS, tady jde o to, že na ten titul si může pouze někdo sáhnout. Nesáhne si na ně obec, nesáhne 

si na ně škola. Prostě musí žádost o dotaci někdo podat a ten někdo – stát to ustanovil tak, že to 

jsou nějaké skupiny, ty tady u nás nejsou. Nebudu obtěžovat, aby něco vzniklo účelově, nějaká 

skupina pro něco, ale MAS si na ty dotační peníze sáhnout může, takže ta to organizuje, 

ty peníze na spoluúčast k projektům ona v rozpočtu nemá. Pokud ministerstvo schválí finanční 

výpomoc, tak na žádosti, které již ze škol byly zaslány, tak budou organizovány kempy tady 

na školách Sedlčanska. Jsou týdenní, jsou pro rodiče naprosto zdarma a jejich účelem je, dejme 

tomu, socializační působení, ale hlavně vzdělávací. Prostě to, co se nestihlo během covidu.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Vyřčené absolutně beru, ale říkám, že ta MAS získané peníze rozdělí a rozdělí je mezi, 

předpokládám, své členy a nikoli mezi nějaké „cizí“ subjekty. Pokud by to dělila mezi cizí 

subjekty, které nejsou jejími členy, tak to nemá smysl. A když ta škola je součástí právě díky 

tomu, že je zřizovatelem obec, ano, základy subjektu jsou tady zřizovány námi a my bychom 

byli součástí, pak chápu, že ta MAS získá peníze, dá je mezi ty své členy, kterou je ta která 

obec, a právě ta obec je prostřednictvím rozpočtu prostě poskytne například na ty školy. Takto 

to chápu a stejným způsobem si myslím, že to musí fungovat i když je členem Sdružení obcí 

Sedlčanska, protože peníze dostane a rozdělí si je pak dál tímto způsobem.“ 
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Je potřeba si říci jednu věc, že tato MAS má Sedlčany ve své územní působnosti. To platí. 

Sedlčany jsou pokryty Sdružením obcí Sedlčanska. To také platí. A MAS funguje na principu 

nějakých výběrových řízení na tom území těch obcí, pro které má územní působnost. Čili 

Sedlčany se do těch výběrových řízení, co říká Jarda, mohou přihlásit. Tady je otázka, když se 

podíváte na tu MAS, tak je zcela evidentní, že na prvním místě je Sdružení obcí Sedlčanska 

a teď je otázkou, jestli ty ostatní obce, který tam jsou v tuto chvíli, jsou součástí, anebo nejsou 

součástí? Nevím. Obec Dublovice je součástí Sdružení obcí Sedlčanska, že ano? Určitě. Město 

Krásná Hora, Petrovice, Jablonná, pak už ne Milešov, Dolní Hbity, ani Kamýk nad Vltavou... 

Ne, ten ještě je členem Sdružení obcí Sedlčanska. Pak Višňová asi taky ne a Petrovice? Ono je 

to, jak se to vezme...“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Sdružení obcí Sedlčanska bylo ustavujícím členem, proto tam takto figuruje, aby vůbec MAS 

mohla takto tenkrát vzniknout.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Popravdě si myslím, že jde o ten příspěvek 12 000 Kč, protože zřejmě ta MAS potřebuje na své 

fungování finanční prostředky. Ale jinak fakticky, jestli budeme nebo nebudeme členem té 

MAS, tak je to jedno, protože my máme to pokrytí, přes Sdružení obcí Sedlčanska a MAS má 

Sedlčany ve své územní kompetenci. Čili i když nebudeme, tak se na těch výběrových řízeních, 

pokud tomu rozumím a pan starosta to potvrdí, nic nemění. Čili je to jenom o té „symbolice“ 

a těch 12 000 Kč měsíčně možná, že pana starostu, nebo ročně, pardon, možná, že pana starostu 

dají do nějakého orgánu, aby tam Sedlčany figurovaly, buď do správní rady, nebo dozorčí rady. 

Myslím si tak, a to určitě bude stejně čestná funkce.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pan inženýr to v podstatě uzavřel, s čímž musím souhlasit. Tak, jak to je, že ta MAS pro nás 

funguje i tak. Ale jim jde i o to, tedy těm představitelům této obecně prospěšné společnosti, 

že pro ně bude fajn míti silnější mandát, to když město Sedlčany bude deklarovat přímou 

podporu spolupráce, vyjádřenou přímým partnerstvím. Je to na zvážení. Myslím si, že těch 

12 000 Kč prostě nejsou zas tak zásadní prostředky, jak říkám, v posledních letech ta spolupráce 

s MAS funguje. Ono je to vždy o tom, jací lidé tam jsou v tom vedení, což je dnes výrazně 

lepší, než tomu bylo v minulosti, ale asi víc argumentů tady nejsem schopen na stůl položit. 

Rozhodněme se tak hlasováním. Ještě pan MUDr. Vladimír Zámostný.“ 

  

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Jenom za sebe, pro mě podstatné je to, co jsem slyšel od Jardy Nádvorníka. Okomentování 

významu té MAS, protože když jsem tady četl, v té Důvodové zprávě... Takové fráze, jako 

že cílem MAS je zajištění technické infrastruktury, podpora zemědělství a obnovitelných 

zdrojů energie, využívání realizace spolupráce, technická pomoc, tak jsem myslel, že prostě čtu 

něco úplně..., něco z jiného soudku a úplně jiné oblasti. Říkal jsem si, proboha, co to je za fráze! 

Ano, ale když tady slyším, že skutečně nějaká konkrétní činnost z toho vyplývá, byť pro tu 

jednu konkrétní školu, tak budu, přiznám se, hlasovat pro partnerství. To jenom můj komentář.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Možná jenom poznámku k tomu – ty technické fráze. Tak je tam řada programů se vztahy 

pro podporu zemědělství a venkova i z toho dotačního programu LEADER, takže z toho se 

odvozují tyto záležitosti v Důvodové zprávě uvedené. Ještě se hlásil pan Mgr. Libor Novotný.“ 
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Pan Mgr. Libor Novotný: 

„Ještě tedy k té MAS, o tom, co říkal tady pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník. Zde nejde o to, 

že MAS sežene peníze a rozdělí je všem. Ale jde o to, že MAS shání peníze pro ty dané školy 

nebo pro ty dané subjekty, které do toho projektu chtějí jít, tzn., když – např. já nevím, 

když do toho projektu nechci jít jako škola a kolega (PaedDr. Jaroslav Nádvorník) ano, tak my 

nedostaneme nic a zase opačně, když do toho půjdu já a Jarda řekne, že tady ten program pro něj 

není…, takže MAS peníze neshání pro všechny najednou a každému dá určitý podíl… Třeba 

právě naše škola usilovala o zmíněné kempy od AŠSK, což je sdružení školních klubů. Dnes 

jsme obdrželi zprávu, že Ministerstvo financí ČR sdělilo Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, že nenavýší na uvedené kempy rozpočtové prostředky. To v konečném 

důsledku znamená, že takové ty řeči o tom, jako, že by školy měly udělat pro své žáky 

o prázdninách nějaké kurzy, jsou jenom řeči bohapusté, ano. Tzn., dostalo se na 150 škol. 

Dostupné informace svědčí tomu, že se peníze dostaly jen na některé kempy, zbytek škol má 

smůlu. Jediné, co nám nyní zůstává, je MAS, tedy, že možná ty peníze jako obecně prospěšná 

společnost dostane, tzn., že ještě máme určitou šanci, že nějaké ty kempy pro děti můžeme 

udělat, jestliže MAS prostě odpálkují, že na to nejsou peníze, tak ty řeči o tom, že školy by 

měly dělat pro své děti nějaké prázdninové kempy, jsou jenom bohapusté povídačky a nic 

jiného.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Myslím, že je to všechno na webových stránkách té MAS. To, co nyní bylo řečeno. Počet 

podpořených projektů od vzniku MAS, je nějaké veliké číslo – 54 projektů, celkem v částce 

za 16 000 000 Kč je tedy počet podpořených projektů. Obec Sedlčany na webových stránkách 

deklaruje, že je členem MAS od roku 2005. Tady se deklaruje, že my jsme členem MAS od roku 

2005. Tak podívejte se na webové stránky. Tabulka číslo 3 uvádí obce, které tvořící území MAS 

Sedlčansko. Sedlčany jsou uváděny od roku 2005, ale je to dáno přesně tím, co řekl pan starosta, 

oni tady celkem správně logicky rozkládají to, že Sedlčany byly v roce 2005 zakládajícím 

členem díky Sdružení obcí Sedlčanska. Takže jako ta debata dává i nedává smysl ve svém 

principu. My tam budeme duplicitní, čili znovu konstatuji, že když tam budeme, tak se 

z hlediska přidělování těch projektů pro Sedlčany nic nezmění, protože oni na to mají 

výběrovou komisi a Sedlčany to stejně neovlivní, protože to rozhodování musí být v principu 

nezávislé, tady jde o evropské peníze. Čili princip je, že jde o těch 12 000 Kč. Řekněme si to 

úplně narovinu mezi námi, odhlasujeme partnerství, dáme 12 000 Kč, ale fakticky – ředitelé 

škol budete mít stejný přístup k těm projektům jako dosud, tak to prostě je.“ 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jen technická, abychom nepřišli o ten hezký zakládající rok 2005. Nyní, když tam vstoupíme, 

bude tam uveden rok 2021 a nebude to vypadat tak hezky, pozor!“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„I to musíme brát samozřejmě v potaz.“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Jenom krátkou poznámku. My tím, že jsme nebyli zatím „přímými členy“, tak jsme nepoznali 

výhody přímého členství. Můžeme třeba po roce „členství“ vyhodnotit, a jestliže nám nic 

nebude přinášet, tak nikdo nám nebrání, abychom z obecně prospěšné společnosti vystoupili.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ale ne, s tím nesouhlasím, protože my nemůžeme vystoupit, protože v momentě, kdybychom 

vystoupili z tohoto partnerství, tak zhatíme přesně to, co říkají kolegové ředitelé. V tu chvíli 
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budeme jako město vypadat za, řekl bych, nesoudné, čili to má pouze dvě varianty. Buď budeme 

„členem“ prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska i nadále, anebo prostě se přihlásíme 

k partnerství a budeme poskytovat příspěvek 12 000 Kč. A tím pádem jako zastupitelé musíme 

vědět, že MAS platíme dvakrát, jednou prostřednictvím Sdružení a jednou napřímo jako město, 

o ničem jiném to není, než o těch 12 000 korunách. Ale teď hlasovat pro partnerství a za rok 

hlasovat proti, jsem zásadně tedy proti tomuto postupu, protože to bychom degradovali celou 

filozofii té MAS a podle mě to nejde, abychom se za rok stáhli, to by byla ostuda pro naše 

město. Byla by to ostuda pro Sdružení obcí Sedlčanska, bylo by to špatně i proto ředitele škol, 

takže buďto návrh odsouhlasíme, a to „na věčnost“, pokud MAS bude fungovat, anebo prostě 

tam buďme prostřednictvím Sdružení, nic jiného. Jenom znovu opakuji, že když se k tomu 

přihlásíme, tak princip je o těch 12 000 korunách, ale fakticky o ničem jiném, protože město 

tam stejně nemůže vymáhat žádný vliv. Jde o evropské peníze.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za příspěvek. Začínáme se trošku točit v kruhu. Ještě někdo se hlásí rozpravy? Pokud 

ne, tak přednesu návrh usnesení a nechť se rozhodne hlasováním.“ 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, a to s ohledem na ust. § 84 odst. 2 písm. r) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vstup města Sedlčany 

do Místního partnerství místní akční skupiny, čímž se stává partnerem MAS Sedlčansko, 

o. p. s., a to k datu sjednaném v Partnerské smlouvě (1. srpna 2021). Město Sedlčany bude 

zařazeno do zájmové skupiny veřejná správa / veřejný sektor.  

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

zastupováním a jednáním jeho jménem v orgánech společnosti MAS Sedlčansko, o. p. s.  

Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města, vyvolat 

se zástupci společnosti jednání, vedené za tímto účelem.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 233/2018-2022. 

 

 

Dotazy a připomínky občanů 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, nyní zařazuji do Programu Jednacím řádem ZM stanovený bod a vyhlašuji diskusi 

s občany města na téma jiné, než je na Programu veřejného zasedání ZM. Máme občana? Hlásí 

se někdo? Tak do diskuse se nikdo nehlásí, takže se vrátím do schváleného Programu jednání 

ZM, a to desátým bodem dnešního Programu.“ 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu ZM je pouze písemná informace o plánovaných jednáních Rady 

města Sedlčany na druhé pololetí letošního roku. A jenom ještě připomenu, že v materiálech 

jste rovněž obdrželi pro informaci „roční hodnotící plán“ a „zprávu manažera prevence 

kriminality a protidrogové prevence města Sedlčany“ a „bezpečnostní analýzu za rok 2020“ 

a jinak tedy desátý bod, pardon, respektive jedenáctý bod „Diskuse zastupitelů, případně 

přítomných občanů“, tak prosím, kdo má příspěvek do diskuse?“ 
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11. Diskuse 

10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Prosím přítomné zastupitele, případně pokud máme někoho v sále, tak zda přináší do diskuse 

nějaký námět. Prosím. Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Mám jenom k té „Bezpečnostní zprávě“. Děkuji za její předložení, no, myslím si, že to je velmi 

dobré. Jsem rád, že ji máme k dispozici a oni z ní vyplývají poměrně, řekl bych zajímavé údaje, 

jednak tedy ta preventistka, ta slečna, co byla minule na veřejném zasedání zastupitelstva 

přítomna... Tak si myslím, že pokud sepisovala tu zprávu, tak odvádí dobrou práci, že tam jsou 

fakt zajímavé údaje. Mě teda překvapilo a chci si to ověřit, v roce 2020 opravdu Sedlčany klesly 

pod 7000 obyvatel? Podle ČSÚ to platí, ano? A předpoklad roku 2021, tedy pokud ty informace 

jsou průběžné? Nebo jsou k dispozici pouze jednou za rok? Budou k dispozici interaktivně nebo 

zjistíme situaci roku 2021 až na jeho konci?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„My je zjišťujeme nebo dostáváme. Uvedené informace jsou k datu 31. prosince 2020 

(24:00 hod.), resp. k datu 1. ledna 2021 a potom statistika ještě vydává informace k pozdějšímu 

datu. Možná pan tajemník jestli by věděl.“  

 

Ing. Vojtěch Hlaváček: 

„Aktuálně mám pro vás ještě horší zprávy. Tzn., že když bychom statisticky vyjádřili dění, 

které se událo ve věci demografického vývoje od začátku roku 2021 čísly z naší matriky (tzn. 

přírůstek narozených, přistěhovaných – oproti zemřelým, odstěhovaným), tak nám počet 

obyvatel poklesl na ještě nižší číslo, oproti v analýze uvedenému (jsme někde na čísle 6 922, 

jestliže si jej dobře pamatuji). Takže vyjádřím situaci jinak. Představte si, že poprvé za tu dobu, 

co třeba funguje Domov Sedlčany (seniorů), tak poprvé zde vyjadřují poptávku po klientech. 

Problémy s úbytkem obyvatel ve městě Sedlčany souvisejí zejména s tzv. suburbanizací 

a dalšími spojenými záležitostmi v oblasti rozhodování o volbě trvalého pobytu. Upřímně mám 

obavu, že nyní jsme za těch několik desítek let měli meziroční pokles počtu obyvatel nejvyšší. 

Těch příčin je samozřejmě více, nerad bych je tady úplně rozebíral, my se jimi samozřejmě 

zabýváme. Zda přineseme do diskuse o tomto problému ty pravé, nad kterými se stojí zamyslet 

a proti kterým i třeba ze strany ZM lze něco podniknout, nevím. Jedná se problém 

celorepublikového charakteru, ale to asi víte dobře všichni.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ano, rozumím tomu, ale děkuji za tuto informaci, protože by se to mělo prolínat i v některých 

našich úvahách z hlediska projednávání tady na Zastupitelstvu města Sedlčany. Může existovat 

spousta věcí, když se k tomu dá někde, aspoň v hlavě třeba, přihlédnout. Děkuji za tu informaci. 

Druhá věc, která z toho vyplývá, je pochválit Městskou policii Sedlčany za loňský rok, protože 

vybrali o 60 000 Kč více na pokutách oproti roku 2019, což vzhledem k tomu, že bylo 

„covidové období“ a městští strážníci nedávají pokuty zbytečně, pokud je mi známo. Pokutu 

dávají skutečně, pokud už je nezbytně nutná. Řekl bych, že to svědčí o jejich dobré práci, možná 

je to tím, že se třeba personálně posílili. To jenom stojí za zmínku.  

Jsou tam ještě potom zprávy, které nejsou dobré. Nárůst nezaměstnanosti za loňský rok o 2 %. 

To samozřejmě asi nikoho netěší, ale mě tam tato informace výrazně překvapila. Nechci zde 

zdržovat, nevím, jestli ostatní kolegové jste se na to dívali, ale překvapil mě výrazný nárůst 

dávek v Sedlčanech. Sociální podpora, nárůst dávek sociální podpory ve všech kategoriích. 
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Nárok na bydlení o 50 %, dávky pro zdravotně postižené v loňském roce vykazují čtyřnásobný 

nárůst, čili tady je otázka, jestli je toto možné, otázkou je, kterými faktory je ten nárůst 

sociálních dávek v loňském roce způsoben. Přitom, pokud se týká kriminality, ta je plus minus 

na stejných hodnotách, v některých údajích nárůst, někde úbytek, takže to je na nějakou debatu, 

ale ten nárůst dávek? Ten mě velmi zaujal, protože buď je to způsobeno pandemickou situací 

(covidem), anebo jenom částečně covidem a pak se Sedlčany, tedy z hlediska struktury 

obyvatelstva začínají nějak propadat do, řekl bych, příjmově neatraktivních jaksi oblastí nebo 

prostě začíná nám tady stárnout populace. Nebo máme tady nárůst lidí ekonomicky slabých, 

což teda nevím, jestli je možné takto z mé úrovně toto odprezentovat. Záležitost je asi 

na nějakou delší debatu. Nevím, jak to vnímají kolegové ředitelé na školách nebo prostě 

starostové, starosta, místostarostové, ale ten nárůst za loňský rok je tak brutální, že moje 

vysvětlení příčin není jenom o tom covidu. Čili bude dobré tyto sociální aspekty sledovat, 

protože z toho samozřejmě může potom vyplývat negativní situace u lidí sociálně 

nepřizpůsobivých a takových „komplikovaných“. Příspěvek na bydlení také někdy nemusí být 

odrazem zrovna skupiny lidí, kterou chceme ve městě třeba historicky dlouhodobě vidět. 

Nechci na nikoho útočit. Takže pro mě je ta zpráva velmi zajímavá. Budu velmi rád, když bude 

předložena zase na konci letošního roku, a když se opět udělá takovéto nějaké srovnání 

a uvidíme, zda se něco v tomto ohledu ve městě, z hlediska té sociální struktury obyvatel, děje 

nebo neděje, ale ten nárůst dávek mě opravdu překvapil. Nemyslím si, že to je standardní situace 

jako všude v celé republice. Přes ty dotace, které všechny byly, ale fakt je to masivní jev. 

Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jsem přesvědčen, že podstata problému je skutečně v tom covidu, ale samozřejmě to nám 

ukáže ještě další vývoj a bohužel ty informace pro budoucno nejsou příznivé. Nicméně velmi 

málo ovlivnitelné a nějakým konkrétním rozhodnutím změnitelné nebo rychle změnitelné. Tak 

děkuji. Další do diskuse. Tak do diskuse se nikdo nehlásí, takže diskusi uzavírám.“ 

 

Diskuse zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

10.2 Diskuse přítomných občanů  

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

 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

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

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Žádám předsedu návrhové komise o závěrečné přednesení znění souboru přijatých výroků 

usnesení (vyjma procedurálních). Tady si myslím, že nemusíme číst plná znění usnesení, 

ale víceméně provést kontrolu přijatých usnesení jako počtu usnesení a témat.“ 

 

 

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Martin Havel, předseda návrhové komise pro 15. zasedání ZM, se ujal slova a přednesl 

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

výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval. 
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12. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji předsedovi návrhové komise a nyní jsme v úplném závěru dnešního veřejného zasedání 

ZM.  

Všem vám děkuji za účast a za racionální a konstruktivní průběh jednání a sejdeme se s největší 

pravděpodobností dne 6. září 2021 na dalším veřejném zasedání ZM. Jedná se o nejzazší možný 

termín konání ZM, pak nás čekají, předpokládám, ještě dvě jednání zastupitelstva, jedno bude 

věnováno, jak předpokládám, změně číslo dvě územního plánu a pak to závěrečné zasedání 

především rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, takže ještě jednou děkuji.  

Přeji všem hezký večer. A pokud jedete na dovolenou, tak příjemnou dovolenou, na shledanou.“ 

 

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

pronesl výrok: 

„Tímto 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 19:38 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

   

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

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

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání.    

  

 

Některé použité zkratky:  

MAS – místní akční skupina 

ORP – obec s rozšířenou působností Sedlčany 

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

 

Zápis pořízen dne: 15. června 2021  

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

zastupitelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, zapisovatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 


