
  
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 
  Z á p i s  RM č. 64/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 2. června 2021 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

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

 
 
Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 
Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  
Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomni čtyři 
členové RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na šest jednajících. Tento 
počet jednajících členů RM zůstal až do ukončení jednání RM. 
 
Omluven:   
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 
▪ na část jednání (počátek): Ing. Martin Havel; Ing. František Hodys.   
▪ na část jednání (v průběhu): -.   
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 
Neomluven: -.  
 
Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek, Mgr. Zdeněk Šimeček.  
 
Přizvaní hosté:  
▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 
▪ Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí;  
▪ paní Jana Máchová, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany; 
▪ Bc. Jana Vaverková, uchazečka na pracovní pozici vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany; 
▪ Ing. Kateřina Čiháková, předsedkyně, Centrum Petrklíč, z. s. 
 
▪ paní Veronika Kotyková, místopředsedkyně, Centrum Petrklíč, z. s., na jednání RM 
doprovázela předsedkyni zapsaného spolku. 
  
Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 
Místo konání jednání RM: 
▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 
Městského úřadu Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  
Jednání započato: 16:04 hod.    
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 18:38 hod.  
 



 
 

 
Program jednání (schválení):  
V pořadí šedesáté čtvrté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 
2018 – 2022 a zároveň jedenácté v roce 2021 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 
Sedlčany, a to v čase 16:04 hod. v uvedené zasedací síni. 
Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 
RM. Změny v pořadí projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu RM provedeny 
ve vzájemné shodě všech jednajících členů RM. 
 
Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je 
usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM byli přítomni čtyři členové Rady 
města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání RM se omluvil pan Ing. Jiří Burian a na část 
jednání RM (začátek) se omluvil pan Ing. Martin Havel (na jednání RM se dostavil v čase 
16:10 hod.) a pan Ing. František Hodys (na jednání RM se dostavil v čase 16:18 hod.). 
  
Rada města Sedlčany byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  
 
Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby 
a informace, níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM postupně 
seznámil.  
Členům RM byly k projednávanému Programu předem zaslány všechny podstatné podklady 
potřebné k rozhodování o hlavním bodu Programu, majetkoprávních záležitostech a další různé. 
Materiály z prezentací jsou součástí tohoto Zápisu (Přílohy). 
 
Předsedajícím, případně referujícími zpravodaji, byly předneseny a RM projednány jednotlivé 
body Programu. Program je zde po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem 
problematiky souhrnně uveden. Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan 
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 
Navržený Program nebyl radními nikterak upravován, byl akceptován a nebyl o další 
samostatné tematické celky členy RM doplněn (rozumí se, které by byly ukončeny usnesením 
RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, spočívající zejména ve zpracování podkladů). 
 
Kromě hlavního bodu Programu s názvem „Sociální péče, činnost Pečovatelské služby 
Sedlčany“ bylo jednání RM dále využito k projednání jiných samostatných programových 
bodů, které jsou obvykle v pravidelném schématu do Programu zařazovány. Do Programu 
jednání RM pan místostarosta tedy zařadil problematiku pod heslem programového celku 
„Majetkoprávních vztahů“ (soubor majetkoprávní problematiky) a pan starosta blok 
problematiky pod souhrnným názvem „Různé“, kde bylo připraveno k projednání několik 
dalších samostatných bodů Programu jednání RM, které jsou podrobněji uvedeny níže. 
Jak bylo panem starostou již na minulém jednání RM avizováno, byli na dnešní jednání přizváni 
výše uvedení hosté, a to především z oblasti působnosti – sociální problematika. 
 
Předsedající jinými slovy konstatoval, že Program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 
a odpovědností, a to s ohledem na věcné požadavky občanů (žadatelů), vlastní aktivity Rady 
města Sedlčany ve výkonu funkce tohoto orgánu města, stav potřeb řízení města Sedlčany, 
legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů.  
 
Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů Programu.  
Program jednání v průběhu jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání 
RM nezpochybnil. 



 
 

 
 
Program RM č. 64/2018-2022 

 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 19. května 2021  
 
2. Hlavní program jednání RM; Sociální péče, činnost Pečovatelské služby Sedlčany  

2.1 Činnost Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany; zpráva o kompetencích 
a činnosti; období 2020 / 2021 
2.2 Pečovatelská služba Sedlčany; zpráva o činnosti za rok 2020; informace o činnosti 
v roce 2021 
2.3 Prezentace činnosti Centra Petrklíč, z. s.; aktuální informace 

  
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (podzemní komunikační vedení – akce „FTTH Sedlčany“) 
3.1.2 Žádost o vyjádření k plánovanému zrušení železničního přechodu; lokalita 
Na Červeném Hrádku) 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Zajištění kontinuity užívání ubytovací jednotky; změna smluvního 
partnera; městský byt v objektu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 (č. bytu 
10/I. patro) 
3.2.2 Zajištění smluvního užívání bytu; přidělení ubytovací jednotky (č. bytu 
6/III. patro) v objektu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do návrhu Programu zařazena.  
 
4. Různé 

4.1 Vyjádření Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického, ke zjištěným chybám 
a nedostatkům uvedeným v Závěrečné zprávě nezávislého auditora k výsledkům 
hospodaření města za rok 2020; návrh na přijetí souboru nápravných opatření 
4.2 Projednání obdržených Žádostí o dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
na podporu spolkové a jiné neziskové činnosti; třetí projednávání 
4.3 Posílení bezpečnosti; rozšíření služeb a péče o občany města; vybavení pracoviště 
Městské policie Sedlčany a služebního vozidla přenosným defibrilátorem; Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o výpůjčce  
4.4 Podpora publikace vydávané Regionálním muzeem Mělník (Vlastivědný sborník)  
4.5 Výběrové řízení na zajištění praktického (obvodního) lékaře pro místo působnosti 
Sedlčany; informace o plnění usnesení 
4.6 Informace o výkonech a činnosti Očkovacího centra Sedlčany 
4.7 Uvedení do provozu Krčínovy cyklostezky  
4.8 Informace o konání školní akce pro děti Základní umělecké školy Sedlčany; projekt 
„My za Tebou přijedeme“ 
4.9 Zajištění slušného pohřbení 
4.10 Žádost obce Příčovy o smluvní ujednání s provozovatelem (zřizovatelem) 
veřejného pohřebiště  

 



 
 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  
Bez příspěvku tohoto charakteru. 

   
Další případné informace členů RM (soubor) 
 
 
1. Kontrola usnesení  
 
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 19. května 2021   
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 63-1070/2018-2022 
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 
 
RM 63-1071/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 63-1072/2018-2022 
Úkoly související v plnění. 
 
RM 63-1073/2018-2022 
Úkoly související v plnění. 
 
RM 63-1074/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny.  
 
RM 63-1075/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny. Postoupeno k rozhodnutí ZM. 
 
RM 63-1076/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny. Postoupeno k rozhodnutí ZM. 
 
RM 63-1077/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny. Postoupeno k rozhodnutí ZM. 
 
RM 63-1078/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny. Postoupeno k rozhodnutí ZM. 
 
RM 63-1079/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny. Postoupeno k rozhodnutí ZM. 
 
RM 63-1080/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 63-1081/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 63-1082/2018-2022 
Úkoly související v plnění. 
 



 
 

RM 63-1083/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny. Postoupeno k rozhodnutí ZM. 
 
RM 63-1084/2018-2022 
Bez dalších úkolů. 
 
RM 63-1085/2018-2022 
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny. 
 
RM 63-1086/2018-2022 
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny. 
 
RM 63-1087/2018-2022 
Úkoly v plnění. 
 
RM 63-1088/2018-2022 
Úkoly ze strany RM a MěÚ Sedlčany splněny. Postoupeno k rozhodnutí ZM. 
 
RM 63-1089/2018-2022 
Úkol ze strany MěÚ Sedlčany splněn.  
 
RM 63-1090/2018-2022 
Úkol ze strany MěÚ Sedlčany splněn.  
 
RM 63-1091/2018-2022 
Úkol ze strany MěÚ Sedlčany splněn.  
 
RM 63-1092/2018-2022 
Úkol ze strany MěÚ Sedlčany splněn.  
 
RM 63-1093/2018-2022 
Úkol ze strany MěÚ Sedlčany splněn.  
 
RM 63-1094/2018-2022 
Úkol ze strany MěÚ Sedlčany splněn.  
 
RM 63-1095/2018-2022 
Úkol ze strany MěÚ Sedlčany splněn.  
 
RM 63-1096/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 
města Sedlčany ze dne 19. května 2021 (RM č. 63/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných.“  



 
 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest 
členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1097/2018-2022. 
 
 
2. Hlavní program jednání RM; Sociální péče, činnost Pečovatelské služby Sedlčany  
Vzhledem k organizaci projednávání Programu RM byl tento blok zařazen v pořadí jednání až 
jako třetí, a to po procedurálních záležitostech, bodu 1. (1.1) a bodu 4. (4.1).   
 
2.1 Činnost Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany; zpráva o kompetencích 
a činnosti; období 2020 / 2021 
Pan starosta na jednání RM přivítal paní Mgr. Věru Skálovou, vedoucí Odboru sociálních věcí, 
která promítla a okomentovala připravenou prezentaci, ohledně struktury činnosti, 
kompetencích a výkonech, jako i o aktivitách a určité úrovni sociálního prostředí ve městě 
a regionu Sedlčany. 
Vzhledem k tomu, že úplné znění (obsah) prezentace je součástí tohoto Zápisu z jednání RM, 
není tato zde duplicitně uváděna. 
 
Diskuse: 
▪ pan Ing. František Hodys se dotázal na způsob testování psychické odolnosti uchazečů 
na pozici úředníka územně samosprávného celku, se zařazením na některé pozici Odboru 
sociálních věcí; 
▪ pan MUDr. Karel Marek ocenil komplexnost činnosti Odboru sociálních věcí; dále paní 
Mgr. Věře Skálové za veškerou náročnou práci poděkoval; 
▪ širší souvislosti zdravotní péče a péče v oblasti sociální, a to s ohledem na důsledky pandemie 
(v mnoha zařízeních pro seniory v časech před pandemií nebylo možné umístit žadatele, dnes 
jsou již místa volná k okamžitému nástupu). 
 
Pan starosta se připojil k poděkování, a to s ohledem na zvýšené nároky tohoto Odboru 
při pandemické situaci a stavech nouze. 
 
Vzhledem k tomu, že úplné znění prezentace (jednotlivé listy) je Přílohou k tomuto Zápisu 
z jednání RM, nejsou zde údaje v prezentaci uvedené a dále komentované duplicitně 
poznamenány. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí aktuální zprávu o stavu prostředí v oblasti sociální 
problematiky ve městě a regionu Sedlčany, souvisejících kompetencích, výkonech a dalších 
činnostech Městského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, a to v přenesené i samostatné 
působnosti města Sedlčany. Prezentaci připravila a okomentovala Mgr. Věra Skálová, vedoucí 
Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1098/2018-2022. 
 
2.2 Pečovatelská služba Sedlčany; zpráva o činnosti za rok 2020; informace o činnosti 
v roce 2021 
Přizvaná paní Jana Máchová, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany, okomentovala dříve 
členům RM předanou Zprávu o činnosti a výkonech subjektu za rok 2020, jejíž obsah byl 
ponejvíce ovlivněn vyhlášeným nouzovým stavem ohledně virové pandemie. 



 
 

Vzhledem k tomu, že úplné znění dokumentu je Přílohou k tomuto Zápisu z jednání RM, nejsou 
zde údaje duplicitně uváděny. 
 
Diskuse: 
▪ nad výkony v nouzovém stavu; 
▪ nad specifickým režimem rozdělení pracovních kolektivů k výkonům služby (pouze základní 
výkony na udržitelnost);   
▪ nad nově zavedeným režimem výkonu služby v rozšířeném časovém intervalu do naplnění 
kapacit; aplikace v prostředí města Sedlčany; 
▪ práce u HZS Středočeského kraje (testování); asistence na podporu výkonů; 
▪ výkon služeb v čase pandemie nebyl přerušen (PS plnila sjednané úkony kontinuálně po celou 
dobu; omezení pouze ze strany Vlády ČR); 
▪ na základě rozhodnutí města (RM) výkony v době nouzového stavu poskytovány zdarma;  
▪ pomoc dobrovolníků (zejména Ing. Aneta Šnellerová, Bc. Jana Větrovcová, DiS. a dalších); 
▪ problematika z metodické dohlídky Středočeského kraje;  
▪ rozšíření služby mimo čas obvyklé pracovní doby; aktuálně pouze jeden klient – služba 
poskytována v sobotu a neděli od 1. května 2021; rozhodnutí zřizovatele v souladu s vizí 
o rozšíření času; vedoucí PS musí dbát na ustanovení zákoníku práce – organizace práce; 
prozatím se systém rozjíždí; činěny jen úklony péče – nezbytná hygiena, pomoc při přípravě 
jídla a medikaci; pro tuto obsluhu byli identifikováni čtyři potenciální klienti z množiny 
smluvních, kteří by mohli službu vyžadovat; v souvislosti s tímto bude zjišťována důvodnost 
žádosti; režim je nyní prvních měsících provozu; 
▪ počty klientů stabilní; potřebnost výkonu služeb v čase pozdně odpoledním je minimální; 
▪ nad vlivem změn smluvních ujednání (před rokem se měnily Smlouvy; úhrady); 
▪ kontrolní orgán (inspekce) – za celých třicet let existence služby nebyla podána ani jedna 
stížnost, první byla přijata až v září minulého roku (2020), do té doby jsme „neměli kontrolnímu 
orgánu co nabídnout“, rozumí se k prošetření postupu vyřizování stížností a k jejich obsahu; 
každý subjekt (poskytovatel služby) vždy má své (nějaké) stěžovatele; přijatá stížnost byla 
shledána nedůvodnou; 
▪ další aspekty problematiky. 
 
Pan starosta paní Janě Máchové, vedoucí subjektu, vyslovil veliké poděkování, jako i všem 
pracovnicím a popřál jim, pokud možno, co nejméně stěžovatelů. 
 
Vzhledem k tomu, že dosavadní vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany, paní Jana Máchová, 
ukončila pracovní poměr dohodou ke dni 30. června 2021, a to z důvodu odchodu do starobního 
důchodu, bylo již dříve městem Sedlčany vypsáno výběrové řízení na obsazení uvolněné 
pracovní pozice. 
Ve výběrovém řízení nejlépe obstála Bc. Jana Vaverková, která byla na dnešní jednání RM 
přizvána.  
Pan starosta paní Bc. Janu Vaverkovou představil přítomným členům RM. Kromě jiného 
uchazečka o jmenování na obsazení pracovní pozice vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany, 
promluvila o své profesní dráze.  
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti a statistice výkonů za rok 
2020 Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany, dále informace 
o organizačních a provozních opatřeních a výkonech v době Vládou ČR vyhlášeného 
nouzového stavu 2020 / 2021. Zprávu předložila a soubor dalších informací připravila paní Jana 
Máchová, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany. 



 
 

Rada města Sedlčany na základě výsledků výběrového řízení, a to s účinností dnem 1. července 
2021, jmenuje paní Bc. Janu Vaverkovou, na pozici vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany, 
organizační složky města Sedlčany, která do uvedené funkce nastupuje s ohledem na odchod 
paní Jany Máchové, stávající vedoucí této organizační složky, do starobního důchodu k datu 
30. června 2021.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1099/2018-2022. 
 
Rada města Sedlčany v čele s panem starostou závěrem tohoto bodu jednání RM vyjádřila 
poděkování odcházející vedoucí, paní Janě Máchové, a to za veškerou dobře provedenou práci 
pro město Sedlčany a jeho občany. Pan starosta jmenované rovněž popřál pevné a stálé zdraví 
a štěstí do další etapy života. 
 
Přizvaní hosté (konkrétně paní Jana Máchová a paní Bc. Jana Vaverková) jednání RM opustili 
v čase 17:02 hod. 
  
2.3 Prezentace činnosti Centra Petrklíč, z. s.; aktuální informace 
Pan starosta na jednání v čase 17:03 hod. přivítal přizvané hosty k tomuto bodu dnešního 
Programu RM. 
Pozvání přijala paní Ing. Kateřina Čiháková, předsedkyně zapsaného spolku, kterou na jednání 
doprovázela paní Veronika Kotyková, místopředsedkyně.  
Centrum Petrklíč, z. s., dlouhodobě působí ve městě Sedlčany s programy zaměřenými 
do prostředí sociální problematiky, dříve zejména dětí a rodin; nyní již i seniorů. 
Mimo jiné je tento subjekt provozovatelem volnočasového centra „Hnízdo“, které využívá 
ke svým aktivitám prostory poskytnuté městem Sedlčany v bývalých jeslích na adrese objektu 
Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 Sedlčany; zde je i sídlo subjektu. 
Tento tzv. „zapsaný spolek“ disponuje (od července 2013) pověřením k výkonu SPOD, které 
bylo vydána KÚ Středočeského kraje. 
Tuto záležitost na dotaz člena RM, pana Ing. Martina Havla, a to co do rozsahu, ozřejmila paní 
Mgr. Věra Skálová:  
▪ pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí; 
▪ poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při 
péči o dítě zdravotně postižené ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) výše uvedeného 
zákona; 
▪ pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) výše 
uvedeného zákona. 
Prezentace o činnosti je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu RM (v úplném znění). 
 
Komentář a diskuse: 
▪ spolupráce s odborníky; 
▪ další činnosti na podporu komunity mladých matek – odlehčovací služby;  
▪ perspektiva činnosti a právní postavení; 
▪ nad významem pro spolupráci s Odborem sociálních věcí (segment činnosti; nabídka, 
využívání – odkaz pro klienty Odboru sociálních věcí a naopak). 
 
Slovo starosty města Sedlčany: 



 
 

V objektu města, kde má subjekt své zázemí a rovněž tak zázemí pro klienty je nyní realizován 
projekt rekonstrukce vybraných prostor s cílem vylepšeného zázemí. Předpokládá se, a to 
s ohledem na průběh vykonaných prací, že bude rekonstrukce dokončena s koncem srpna 
tohoto roku, což znamená, že od září budou prostory opět v provozu. Pan starosta v tomto 
ohledu pochválil spolupráci se subjektem SB Sedlčany, s. r. o., která je na velmi dobré úrovni; 
veškerý postup je řešen v konstruktivní spolupráci. Na kontrolní dny pravidelně dochází pan 
Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic. 
Město žádné změny nepřipravuje, a to ani z pohledu dislokace prostor ani z pohledu věcné 
a jiné hmotné podpory. Město si váží činnosti subjektu na obohacení spektra života; činnost je 
občanům prospěšná (vzdělávání; doplňuje komplex služeb). 
Centrum dlouhodobě funguje, se změnou vedení nepřichází útlum činnosti (stabilita). 
 
Další část diskuse: 
▪ doba působení nového vedení (personálního obsazení);  
▪ nad počtem třinácti členek spolku (původní vedoucí spolku paní Hegerová stále spolupracuje); 
▪ na subjekt jsou odkazováni klienti Odboru sociálních věcí (historická tradice, sídlo v jeslích); 
▪ nad tím, jak se za 20 let působení situace změnila (nemusejí hradit pronájem prostor); nejsou 
registrovaným poskytovatelem služeb, ale mají pověření k výkonu SPOD z Krajského úřadu 
Středočeského kraje; 
▪ nad důležitostí aktivní činnosti (kdybychom zde subjekt neměli, tak bychom na určité 
spektrum služeb v našem území hledali jiné možnosti); 
▪ určité služby pro seniory (mohou se účastnit určitých aktivačních programů); 
▪ podpora města, dětí a rodičů; 
▪ nad charakteristikou regionu Sedlčany v oblasti výkonů OSPOD, výkonu státní správy 
v rámci Středočeského kraje; region charakterizován jako klidný; motivační systém práce 
s rodinami; nejméně dětí v ústavní výchově – nyní umístěno pouze jedno dítě, tři děti vráceny 
do biologických rodin, jeden zletilec;  
▪ nad uplatněním žádosti o grant do humanitárního fondu Středočeského kraje; 
▪ nad změnami údajů ve spolkovém rejstříku (pan Ing. Martin Havel).  
 
Pan starosta hostům poděkoval a požádal je o zaslání Výroční zprávy subjektu (doposud není 
zveřejněna) a za zaslání dnešní prezentace.  
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí prezentaci činnosti Centra Petrklíč, z. s. (zázemí 
a působnost v objektu Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 Sedlčany), v roce 2020, 
informace o pandemických omezeních v realizaci projektů, aktuální činnosti a aktivitách, a to 
s výhledem do zbývajícího období roku 2021.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1100/2018-2022. 
 
Poslední přizvaní hosté k výše uvedenému bloku hlavního bodu Programu jednání RM opustili 
v čase 17:21 hod. 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany 



 
 

Dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné přípravy k jednání 
a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním RM, a to 
prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 
  
3.1.1 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(podzemní komunikační vedení – akce „FTTH Sedlčany“) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
  
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany v souladu se svým usnesením č. RM 40-712/2018-2022 ze dne 27. května 
2020 zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě“, týkající se stavby s označením „FTTH Sedlčany“, mezi společností Telco 
Infrastructure, s. r. o., se sídlem Praha, Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 a městem 
Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo oprávněného zřídit, 
provozovat, udržovat, opravovat a likvidovat podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě – „FTTH Sedlčany“, a provádět jeho úpravy a rekonstrukce za účelem 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 300,00 Kč/bm, včetně DPH, přičemž rozsah 
věcného břemene inženýrské sítě bude upřesněn v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí následně uzavřené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
 
Diskuse:  
▪ nad délkou kabelu podle PD; není dnes přesně známa (v podkladech k jednání neuvedeno); 
▪ akceptace finanční částky. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě“, týkající se stavby s označením „FTTH Sedlčany“ mezi společností 
Telco Infrastructure, s. r. o., se sídlem Praha, Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je 
právo oprávněného zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a likvidovat podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě – „FTTH Sedlčany“, a provádět jeho úpravy a rekonstrukce 
za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti podzemního komunikačního vedení. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 300,00 Kč/bm, včetně DPH, přičemž 
rozsah věcného břemene inženýrské sítě bude upřesněn v geometrickém plánu, který bude 
nedílnou součástí následně uzavřené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1101/2018-2022. 
 
3.1.2 Žádost o vyjádření k plánovanému zrušení železničního přechodu; lokalita 
Na Červeném Hrádku) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Činnost RM: 



 
 

Rada města Sedlčany projednala žádost subjektu – Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha, se sídlem Praha, Partyzánská č. p. 24, 170 00 Praha 7, kterou je město 
Sedlčany jako Silniční správní úřad žádáno o vydání stanoviska ve věci zrušení přechodu 
ve smyslu novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (vizte ustanovení § 37a citovaného zákona). Správa železnic navrhuje zrušení 
přechodu na trati Olbramovice – Sedlčany v km 14,905 (lokalita Na Červeném Hrádku), který 
se nachází mimo jiné i na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, tj. na pozemku 
parc. č. 2231/1 a částečně na parc. č. 2256/1, vše v k. ú. Sedlčany, a to z důvodu špatných 
rozhledových poměrů. 
Na základě výše uvedené žádosti Rada města Sedlčany zvažovala ve věci rozhodnout tak, 
že se zrušením přechodu nesouhlasí a trvá na jeho zachování ve variantě pro pěší, neboť tento 
navazuje na obecní cestu a občany je hojně využíván k procházkám a turistickým výletům 
do okolí města. 
 
Diskuse: 
▪ nad historickými souvislostmi (dříve údajně i zastávka; škola; lokální význam; provozovny 
skýtající zaměstnání a uplatnění); 
▪ určité trvalé návyky, zásah do prostředí; zvýšení nebezpečí nepovoleného přecházení, čímž 
by vzniklo druhotné ohrožení životů; 
▪ aspekty zvýšení dopravní rychlosti, snížení času dojezdu. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany rozhodla o vydání nesouhlasného stanoviska k žádosti Správy železnic, 
státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, se sídlem Praha, Partyzánská č. p. 24, 170 00 Praha 
7, kterou bylo město Sedlčany v postavení silničního správního úřadu požádáno o vydání 
stanoviska ve věci zrušení železničního přechodu (ust. § 37a zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) na trati Olbramovice – Sedlčany 
(14,905 km; lokalita Na Červeném Hrádku). Rada města Sedlčany trvá na zachování tohoto 
železničního přechodu pro pěší, neboť tento navazuje na obecní cestu a občany je využíván 
k procházkám a turistickým výletům do okolí města.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1102/2018-2022. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Zajištění kontinuity užívání ubytovací jednotky; změna smluvního partnera; 
městský byt v objektu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 (č. bytu 10/I. patro) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby Smlouva o poskytnutí ubytování, dříve uzavřená 
se smluvní uživatelkou na ubytovací jednotku č. 10/I. patro, na adrese objektu Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, byla nově uzavřena se synem 
uživatelky, neboť jmenovaný dlouhodobě žije s matkou ve společné domácnosti. Důvodem 
žádosti je ukončení nájmu ze strany původní uživatelky (stěhování do jiného příbytku a jiné 
lokality, mimo město Sedlčany, resp. do Kosovy Hory). Uzavření smlouvy se schvaluje na dobu 
určitou, a to ode dne uzavření do 31. prosince 2021.  
 



 
 

Diskuse: 
▪ přechod smluvního ujednání;  
▪ vyhotovení nové Smlouvy; změna smluvního partnera.  
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje, aby Smlouva o poskytnutí ubytování, která byla uzavřena 
se smluvní uživatelkou na ubytovací jednotku č. 10/I. patro objektu bytového domu Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, byla nově uzavřena s jejím synem, 
neboť tento žije s matkou ve společné domácnosti. Důvodem žádosti je ukončení trvání 
smluvního užívání ze strany žadatelky. Uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování se schvaluje 
na dobu určitou, a to do 31. srpna 2021.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1103/2018-2022. 
 
3.2.2 Zajištění smluvního užívání bytu; přidělení ubytovací jednotky (č. bytu 6/III. patro) 
v objektu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém 
domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 6/III. 
patro), a to s žadatelkou, trvale bytem Křepenice, 264 01 Sedlčany, na dobu určitou, tj. do dne 
31. srpna 2021. 
RM smluvního partnera vybírala ze seznamu žadatelů. 
 
Diskuse: 
▪ nad výběrem vhodného žadatele; 
▪ nad solventností a podmínkami;  
▪ posílení právní jistoty; 
▪ další aspekty problematiky. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 
Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka č. 6/III. patro), 
a to s žadatelkou na dobu určitou, tj. do 31. srpna 2021.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1104/2018-2022. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do návrhu Programu zařazena.  
 
 
4. Různé 
 



 
 

4.1 Vyjádření Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického, ke zjištěným chybám 
a nedostatkům uvedeným v Závěrečné zprávě nezávislého auditora k výsledkům 
hospodaření města za rok 2020; návrh na přijetí souboru nápravných opatření  
Poznámka: Tento bod dnešního Programu RM byl projednáván jako první v pořadí. 
 
Členové RM v čase před jednáním RM obdrželi vyjádření Městského úřadu Sedlčany, Odboru 
ekonomického, a to k obsahu „Přílohy B“ Závěrečné zprávy nezávislého auditora k výsledkům 
hospodaření města Sedlčany, která sumarizuje zjištěné chyby a nedostatky.  
Na jednání k tomuto bodu RM byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 
ekonomického, která záležitosti vyložila a okomentovala. 
Sestava: 
1. Oprava zaúčtování Darovací smlouvy 8 mil. Kč – v roce 2021 – oprava chyb minulých 
období  
MD   účet 408 8 000 000,00 Kč 
D   účet 403 8 000 000,00 Kč 
Opravu provede paní Jitka Masopustová, účetní.  
Použití nesprávného účtu „649“ na straně „Dal“, příjem daru na straně „Má dáti“ byl zaúčtován 
správně na položku dle RS 3121 – přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, účtování 
na straně „Dal“ a použití nesprávného účtu neovlivnilo přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 
za vykazované období.   
Od 1. ledna 2021 zpětně oprava odpisů na kartě majetku „Městský park Tyršova ulice“ 
poskytnutý dar dle DS ve výši 8 000 000,00 Kč bude po dobu odepisování majetku poměrná 
část zvyšovat výnosy tzv. „transferový podíl“ dle ČÚS č. 708 Odepisování dlouhodobého 
majetku. Oprava se týká účetního období roku 2021, a tudíž nezasahuje do minulých účetních 
období. 
Doúčtování transferového podílu zajistí účetní paní Jana Trumpichová ve spolupráci 
s Bc. Lenkou Havlovou, DiS., referentkou Odboru majetku. 
 
2. Oprava účtu 031 – úbytky, přírůstky pozemků účtovat pouze na základě kupní smlouvy 
(prodej pozemků, výkup pozemků) nikoliv při změně výměr dle GP, tzv. „změna katastrálního 
operátu“. 
Oprava ČID 700048, 700049  zaúčtovaných v roce 2020.  
Opravu provede paní Jana Trumpichová, účetní, ve spolupráci s Bc. Lenkou Havlovou, DiS., 
referentkou Odboru majetku, a to podle instrukcí auditorky Ing. Jitky Licinbergové. 
 
3. Proúčtování pohledávky za zaměstnancem k 31. prosinci 2020 nebylo účtováno rozvahově, 
pouze sledován zůstatek pohledávky v operativní evidenci.  Ke dni 1. ledna 2021 zpětně, 
bude provedena oprava a pohledávka zaúčtována rozvahově a další splátky budou účtovány 
a evidovány v rozvaze. 
Opravu provede paní Jitka Masopustová, účetní na Odboru ekonomickém.  
Splátka pohledávky byla zaúčtována správně dle RS a doúčtování pohledávky na rozvahový 
účet neovlivnilo přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za vykazované období.   
 
4. Proúčtování vratky neinvestiční dotace (průtokového transferu) PO města, byl použit účet 
406 chybně, správné je použití rozvahového účtu 375. Protože se jedná o průtokovou finanční 
operaci – přijetí vratky na účet města od příspěvkové organizace a neodkladné vrácení 
finančních prostředků v jednom účetním období roku 2020 (měsíc červenec 2020) není nutné 
opravu provádět. 
Na vědomí paní Janě Trumpichové, účetní na Odboru ekonomickém.   



 
 

Doporučeno pro účtování v následujících létech, oprava v účetním období 2021 není nutná, 
jedná se o průtokovou platbu. 
 
5. Evidence promlčených pohledávek z titulu pokut, poplatků za TKO, poplatků ze psů. 
K této problematice podala vysvětlení auditorka Ing. Jitka Licinbergová vedení města 
(starostovi města) s doporučením vypracovat vnitřní směrnici o odpisu promlčených 
pohledávek (návrh směrnice Odbor ekonomický ve spolupráci s vedením města) a podle této 
postupovat. 
 
6. Příloha k účetní závěrce – doplnění informací doporučených auditorkou Ing. Jitkou 
Licinbergovou bude provedeno při nejbližším termínu předávání Q výkazů (2. čtvrtletí roku 
2021). 
Zajistí Odbor ekonomický – paní Jitka Kadlecová, vedoucí, a to ve spolupráci s paní Janou 
Trumpichovou, účetní a paní Jitkou Masopustovou, účetní.  
  
Veškeré opravy výše uvedené (vizte bod 1; 2; 3) budou provedeny v účetním období květen 
2021.  
 
Na jednání RM se v čase 16:10 hod. dostavil pan Ing. Martin Havel. Od tohoto okamžiku byl 
počet jednajících členů RM celkem pět. 
  
V průběhu roku 2020 bylo zpracováno a zaúčtováno 11 900 účetních dokladů; 1 607 přijatých 
faktur a 1 451 pokladních dokladů. 
V předešlých účetních obdobích byl prováděn dílčí přezkum hospodaření města Sedlčany 
v intervalech cca 3x v daném roce a před účetní uzávěrkou byla realizována závěrečná návštěva 
auditora v následujícím roce tj. v období leden – únor.  
V roce 2020 došlo k omezení, respektive zastavení činnosti firmy ECO – Economic 
Commercial Office, s. r. o., a to v závěru roku z důvodu úmrtí majitele firmy. V průběhu měsíce 
ledna, února / 2021 byla podána pouze informace od člena auditní skupiny výše uvedené firmy 
Ing. Sobotky o probíhajícím jednání dědiců firmy. Oficiálně nebylo sděleno, zda bude audit 
za rok 2020 firmou ECO – Economic Commercial Office, s. r. o. dokončen a v jakém 
harmonogramu. Dokončení přezkumu a závěrečná návštěva již nebyla realizována. 
Do současné doby město Sedlčany oficiální zprávu o činnosti, pozastavení činnosti nebo 
zrušení firmy, neobdrželo. 
Přezkum hospodaření města Sedlčany za rok 2020 byl dokončen po odevzdání účetní závěrky 
auditorkou Ing. Jitkou Licinbergovou a tudíž i z tohoto důvodu nebylo možné zjištěné chyby 
a nedostatky opravit v přezkoumávaném účetním období a jejich oprava přechází do roku 2021. 
Opravy budou řádně vykazovány ve výkaznictví roku 2021 – Rozvaha, Příloha k účetní závěrce 
s uvedením Informace podle § 19 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. „V daném účetním období 
nastala nutnost opravy dat z minulých let.“          
 
Výrokem v části VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření město Sedlčany 
neporušilo rozpočtovou kázeň a hospodařilo v souladu s finančními prostředky ve srovnání 
s  rozpočtem, dodrželo účely poskytnutých dotací a podmínek jejich použití. 
 
Diskuse: 
▪ nad uvedenými údaji; 
▪ zajistit odeslání dokumentu členům ZM na společné úložiště, a to neprodleně. 
 



 
 

V čase 16:18 hod. se na jednání RM dostavil pan Ing. František Hodys. Od tohoto okamžiku 
byl počet jednajících členů RM celek šest. Tento počet jednání přítomných členů RM se až 
do ukončení jednání nezměnil. 
 
Závěr:  
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
Pan starosta za provedené vysvětlení poděkoval přizvané referující paní Jitce Kadlecové, 
vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany. 
 
Poznámka: V čase 16:21 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 
ekonomického na Městském úřadu Sedlčany, k jednání RM přizvaný host. 
 
4.2 Projednání obdržených Žádostí o dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
na podporu spolkové a jiné neziskové činnosti; třetí projednávání 
RM ze strany pana MUDr. Karla Marka, člena RM a předsedy Komise sociální a zdravotní, již 
na minulém jednání RM přijala návrh na rozdělení rozpočtem města Sedlčany alokovaných 
finančních prostředků mezi žadatele působící v oblasti sociálních služeb. Dřívější návrh 
jmenovaný doplnil o jednu položku, respektive doporučení poskytnout finanční podporu 
subjektu EDA cz, z. ú. Jedná se o subjekt poskytující služby dětem se zrakovým postižením; 
starajíce se o jedno dítě v Žižkově ulici (Sedlčany). Za rok na tuto péči spotřebují 52 tis. Kč; 
jedná se o vícezdrojové financování (Středočeský kraj; nadace; cca 26 % prostředků na pokrytí 
uvedené částky se nedostává (chybí). Proto také žádají o přesnou částku (cca 1/4 nákladů). 
Pan MUDr. Karel Marek navrhuje podporu vyjádřit částkou ve výši 5 000 tis. Kč. 
Záležitost prověřila paní Bc. Jana Větrovcová, DiS., referentka Odboru sociálních věcí, která 
pro výše uvedenou Komisi zajistila údaje potřebné pro vyslovovaný návrh. Původní informace 
byly neurčité (k dispozici byly pouze informace o jenom klientovi; neurčitost). 
 
Návrh na doplnění rozdělení alokovaných prostředků: 
▪ EDA cz, z. ú          5 000,00 Kč 
 
Připomínky: 
▪ podpora bez připomínek. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany na základě opětovně posouzené Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2021, doručené žadatelem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a další zákony, a po provedení hloubkového šetření kazuistiky, této Žádosti vyhovuje, 
a to ve schválené výši finanční podpory a za dalších podmínek, které jsou uvedeny v návrhu 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity žadatele v roce 
2021 spolu s definováním předmětu podpory.  
Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu tomuto subjektu EDA cz, z. ú. v částce 
5 000,00 Kč, čímž doplňuje dříve přijaté usnesení zn. RM 63-1087/2018-2022. 
Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 
uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2021.“ 



 
 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1105/2018-2022. 
 
4.3 Posílení bezpečnosti; rozšíření služeb a péče o občany města; vybavení pracoviště 
Městské policie Sedlčany a služebního vozidla přenosným defibrilátorem; Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o výpůjčce 
Výrok původního usnesení RM: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o výpůjčce, uzavíranou se Zdravotní záchrannou 
službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kladno, Vančurova 
č. p. 1544, 272 01 Kladno; IČ 750 30 926, jejímž předmětem je poskytnutí movité věci do 
bezplatného užívání po dobu 5 let, a to automatického externího defibrilátoru pro podporu 
včasné defibrilace a resuscitace v systému přednemocniční neodkladné péče. Přístrojem bude 
vybaveno služební vozidlo Městské policie Sedlčany.“  
 
Pan starosta RM seznámil s žádostí poskytovatele přístroje o právní zajištění důvodu jeho 
užívání Městskou policií Sedlčany. 
V případě uzavření navrhovaného Dodatku č. 2 k dřívějšímu smluvnímu ujednání bude další 
prodlužování o navrhovanou periodu (dva roky) zajištěno „automaticky“, bude-li přístroj 
funkční. 
 
Diskuse: 
▪ záležitosti ohledně revize (servis; certifikace) přístroje; zajišťuje poskytovatel. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavíraný se Zdravotní 
záchrannou službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kladno, 
Vančurova č. p. 1544, 272 01 Kladno; IČO 75030926, jehož předmětem je prodloužení doby 
bezplatného užívání dříve poskytnuté movité věci (automatický externí defibrilátor pro podporu 
včasné defibrilace a resuscitace v systému přednemocniční neodkladné péče) o dobu 2 let, a to 
za podmínek ve změnovém ujednání dále uvedených. Přístrojem je vybaveno služební vozidlo 
Městské policie Sedlčany.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1106/2018-2022. 
 
4.4 Podpora publikace vydávané Regionálním muzeem Mělník (Vlastivědný sborník) 
Pan starosta RM seznámil s žádostí o podporu vydání publikace. V případě akceptace návrhu 
by vydavatel ve prospěch města Sedlčany poskytl (věnoval) 10 ks uvedené publikace zdarma. 
Žádá o jakýkoli příspěvek; doporučen ve výši 4 tis. Kč. 
 
Identifikace žadatele: 
Regionálním muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje, se sídlem Mělník, 
náměstí Míru 54/20, 276 01 Mělník; IČO 00066567. 
 
V publikaci bude uveden příběh sedlčanského rodáka Augustina Rebce, který se odstěhoval 
do města Mělník. 
Augustin Rebec, narozen 30. července 1905 v Sedlčanech, popraven v Mauthausenu 24. října 
1942.  



 
 

Majitel výrobny a prodejny nožů. Člen a náčelník Sokola v Mělníku. Zapojen do odbojové 
skupiny JINDRA. Pomáhal shromažďovat větší množství zbraní, zásoboval vlastence žijící 
v ilegalitě a parašutisty ukrývající se v Praze. Získával zpravodajské informace pro paraskupinu 
Silver A ve Velké Británii. V červenci 1942 zatčen a odsouzen k trestu smrti. Žil a podnikal 
(nožířství) v Mělníku. 
 
Diskuse: 
▪ nejedná se o systémovou podporu (pan Ing. František Hodys); 
▪ další aspekty podpory a problematiky. 
  
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí daru ve výši 4 000,00 Kč na podporu vydání 
vlastivědného sborníku připravovaného Regionálním muzeem Mělník, ve kterém bude, mimo 
jiné, uvedeny informace o rodáku ze Sedlčan, Augustýnu Rebcovi, nožířovi a válečném 
hrdinovi, který zemřel v koncentračním táboře Mauthauzen.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 64-1107/2018-2022. 
 
4.5 Výběrové řízení na zajištění praktického (obvodního) lékaře pro místo působnosti 
Sedlčany; informace o plnění usnesení 
Pan starosta byl dříve pověřen RM k podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje, a to 
za účelem opětovného vypsání VŘ na obsazení uvolněného místa všeobecného (praktického / 
obvodního) lékaře pro lokalitu Sedlčany. 
V průběhu jednání bylo zjištěno, že totožný záměr byl již Středočeským krajem (radním 
pro zdravotnictví spolu s VZP) iniciován a následně zajištěn (realizován). 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno a zveřejněno dne 10. května 2021. 
 
Diskuse: 
▪ k prolomení pravidla, že dozorující lékař musí trávit 50 % v ordinaci, zatím nedošlo; 
▪ finanční pobídka po vzoru Kraje Vysočina; neučiněna; Středočeský kraj návrh (aplikaci) 
považuje za nesystémové řešení; 
▪ grant na podporu – dotační titul (např. Kraj Vysočina na zubaře vypsalo podporu 300 tis. Kč). 
 
Závěr:  
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.6 Informace o výkonech a činnosti Očkovacího centra Sedlčany 
RM obdržela prostřednictvím stručné zprávy o činnosti některé informace z prostředí Očkovací 
centra Sedlčany. 
Informace podal pan starosta.  
Dne 14. června 2021 by jeho prostory (Očkovacího centra Sedlčany) měla navštívit hejtmanka 
Středočeského kraje. 
Očkování je dobře organizováno a probíhá bez problémů. 
Předpoklad jeho fungování je do 31. srpna 2021. Potom společnost MEDITERRA-Sedlčany, 
s. r. o. bude očkování provádět v prostorách Nemocnice Sedlčany (domluveno se zástupci 
Středočeského kraje). 
Procento naočkovaných zatím není v ČR vysoké. 



 
 

 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr:  
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.7 Uvedení do provozu Krčínovy cyklostezky 
Přítomní členové RM byli ze strany pana starosty informováni o průběhu kolaudačního řízení 
(dne 27. května 2021), které bylo vypsáno správním úřadem za účelem uvedení do provozu 
Krčínovy cyklostezky. Řízení spolu s prohlídkou proběhlo úspěšně. 
Dne 25. června 2021 (odpoledne) Sdružení obcí Sedlčanska organizuje slavnostní otevření. 
Generální zhotovitel (společnost BES, s. r. o.) vyslovil návrh na uspořádání závodů dětí 
na definovaném úseku trati, a to v rámci slavnostního otevření. 
 
Diskuse:  
▪ nad vhodností místa pro konání cyklistických závodů; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Závěr:  
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.8 Informace o konání školní akce pro děti Základní umělecké školy Sedlčany; projekt 
„My za Tebou přijedeme“ 
Referují k této problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přítomné členy 
RM informoval o zaslaném „Oznámení o konání akce“, které na Městský úřad Sedlčany 
odeslala paní Mgr. Vladimíra Křenková, ředitelka Základní umělecké školy Sedlčany, 
příspěvkové organizace města Sedlčany. 
Obsahem je sdělení, že v prostorách zahrady při školním objektu ve čtvrtek dne 10. června 
2021, v čase od 15:00 hod., se uskuteční vyvrcholení celoročního projektu školy pod názvem 
„My za Tebou přijedeme“. 
Jedná se o akci školy, kterou se souhlasem rodičů navštíví cca 150 žáků. Žáci budou seznámeni 
se životem v profesionálním divadle (předpoklad), neboť se očekává návštěva některých herců. 
Akce je pořádána jen pro děti a rodiče, bez vstupu další veřejnosti. 
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr:  
RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.9 Zajištění slušného pohřbení  
Rada města Sedlčany přijala vybrané informace o dopadu zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 



 
 

o pohřebnictví“), který stanoví povinnost obcím (tedy i městu Sedlčany) zajistit pohřbení, 
pokud nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení nesjednal a anatomický ústav 
o lidské pozůstatky neprojevil zájem. 
V souvislosti s každým jednotlivým případem by měl obecní úřad především ověřit všechny 
možné právní akty související s oznámením úmrtí a zdokumentovat je (list o prohlídce 
zemřelého, výpis ze zdravotnické dokumentace, vyjádření Policie ČR o předání oznámení 
o úmrtí osobám blízkým, přání zemřelého o způsobu pohřbení, darovací smlouva 
s anatomickým ústavem apod.). 
Postupem podle zákona o pohřebnictví statutární orgán obce rozhodne nejprve o darování těla 
anatomickému ústavu anebo o způsobu pohřbení (do země, žehem) dle místních zvyklostí 
a podle příslušné vyhlášky MMR ČR o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Podle 
doporučujících kritérií MMR ČR následně vybere provozovatele pohřební služby a s ním 
zpravidla uzavře příkazní smlouvu o vypravení sociálního pohřbu. Součástí této smlouvy by 
měly být vždy alespoň ty položky, které v závislosti na způsobu pohřbení stanoví ustanovení 
§ 4 výše vyhlášky MMR ČR o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. 
Město Sedlčany provedlo za účelem potenciálního smluvního partnera k zajištění slušného 
pohřbení poptávkové řízení, a to pod dohledem právního zástupce města. V očekávání je jeho 
vyjádření ohledně dalšího postupu. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
  
4.10 Žádost obce Příčovy o smluvní ujednání s provozovatelem (zřizovatelem) veřejného 
pohřebiště 
Rada města Sedlčany obdržela informace o zahájení a dosavadním postupu vyřizování výše 
uvedené Žádosti. 
Problematika byla objasněna z několika pohledů: 
▪ legislativní rámec problematiky; 
▪ právní zajištění (smluvní ujednání a procesní postup); 
▪ předmět a účel návrhu smlouvy; 
▪ případné finanční plnění; 
▪ postavení a úloha Sedlčanských technických služeb. s. r. o.; 
▪ vhled do případných úskalí (role dřívějšího uspořádání); 
▪ další činnosti a jednání. 
  
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
   
 
5. Diskuse 
Bez zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu).  
 



 
 

Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 
▪ pan Ing. Josef Soukup sdělil, že je potřeba aktualizovat údaje o stále probíhající informaci 
ve věci nabídky pomoci města Sedlčany občanům v nouzovém stavu, která je zveřejněna 
na světelné informační tabuli instalované při objektu TIC (administrativní budova č. p. 34 
na náměstí T. G. Masaryka). Údaje je potřebné aktualizovat, případně přeformulovat. 
Závěr: RM vzala informaci (upozornění) na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Úkol: Pracovnice obsluhy zajistí aktualizaci údajů s termínem neprodleně. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ pan Ing. Martin Havel informoval o provedení doprovodu občana města Sedlčany do Prahy 
a zpět, neboť tento se účastnil zábavné vědomostní televizní soutěže známé pod názvem „Kde 
domov můj?“, kterou vyhrál. Určitou část výtěžku (1/2 ze šesti tisíc korun) věnoval 
na dobročinné účely (léčení nemocného chlapce jménem Kubíček), čemuž se moderátor 
soutěže (pan Aleš Háma, herec a muzikant) uznale podivoval. 
Občan město reprezentoval s oděvem opatřeným znakem města Sedlčany na své hrudi. 
Za dobrou reprezentaci vědomostní i charakterovou a občanskou mu náleží poděkování. 
Zde v Zápisu není záměrně uváděno jméno soutěžícího; pořad je předtočen. Diváci mohou 
zábavnou soutěž sledovat v měsíci září 2021.  
Závěr: RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Úkol: bez úkolů. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ pan František Hodys přítomné členy RM informoval o sloučení středních škol ve městě 
Příbrami (dvou gymnázií) a o postupu aplikovaném při jejich sloučení do jednoho subjektu. 
Tímto je realizován určitý „reformní krok“. Je otázkou, zda se jedná o krok systémový, 
který bude dále obdobnou nebo jinou formou pokračovat s cílem Středočeského kraje zřizovat 
střední školy pouze ve vybraných „větších“, dříve okresních městech. Na uvedeném příkladu 
vizionář (krajský radní) realizuje své představy o zrušení středních škol na venkově a jejich 
přesun do velkých center, a to bez zajištění širší diskuse a názorové shody.  
Závěr: Ve městě Sedlčany má střední škola (G a SOŠE) své nezastupitelné místo. 
Pan starosta za sdělenou informaci poděkoval. 
RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Úkol: bez úkolů. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ RM obdržela informace o projektu na podporu výstavby DČOV ve městě Sedlčany v místech, 
která nelze odkanalizovat společným svodem odpadních vod na ČOV Sedlčany; skutečný 
zájem občané neprojevili. 
Závěr: RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Úkol: bez úkolů. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 
diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  



 
 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných členů RM již neměl žádné další samostatné příspěvky 
na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán. 
Pan starosta, a to z pozice předsedajícího šedesátému čtvrtému zasedání Rady města Sedlčany 
(RM č. 64/2018-2022), možnost diskutovat ukončil. 
Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 
přístup k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM. 
Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením i závěrům 
nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  
V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů nikdo 
neomluvil (jednání RM se předpokládá dne 16. června 2021 v čase od 16:00 hod.).    
Následné jednání RM bude svoláno podle schváleného Plánu jednání RM na 1. pololetí roku 
2021 (Plán schválen na jednání RM 53 dne 9. prosince 2020), tedy v souladu se schváleným 
Harmonogramem jednání (RM č. 65/2018-2022; místo konání jednání RM: administrativní 
budova I, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře 
budovy; na Programu problematika hlavního bodu jednání „Bezpečnost města a regionu 
Sedlčany“. Na toto jednání RM budou přizváni vybraní zástupci složek integrovaného 
záchranného systému ČR (regionální vedoucí s působností ve městě Sedlčany). 
 
Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována. 
 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 
ukončil v čase 18:38 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 
2. Prezentace Odboru sociálních věcí  
3. Prezentace Centra Petrklíč, z. s. 
4. Vyjádření Odboru ekonomického Městského úřadu Sedlčany k provedené kontrole 

výsledků hospodaření města Sedlčany za rok 2021 
 
Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   
DČOV – domovní čistírna odpadních vod 
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
PD – projektová dokumentace 
PS – Pečovatelská služba Sedlčany 
RM – Rada města Sedlčany 
SPOD / OSPOD – sociálně-právní ochrana dětí / orgán sociálně-právní 
ochrany dětí 
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 
 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 9. června 2021 
 
 
 


