MĚSTO SEDLČANY

Z á p i s RM č. 66/2018-2022
anonymizovaný a upravený
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 30. 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. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys,
MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.
Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno šest členů
RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na sedm jednajících,
a to s ohledem na pozdější příchod omluveného pana Ing. Josefa Soukupa.
Omluven:
▪ na celé jednání: -.
▪ na část jednání (počátek): Ing. Josef Soukup.
▪ na část jednání (v průběhu): -.
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.
Neomluven: -.
Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Zdeněk Šimeček; MUDr. Karel Marek.
Přizvaní hosté:
▪ -.
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: 16:06 hod.
Jednání přerušeno: -.
Jednání opětovně zahájeno: -.
Jednání ukončeno: 18:21 hod.
Program jednání (schválení):
V pořadí šedesáté šesté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období
2018 – 2022 a zároveň třinácté v roce 2021 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města
Sedlčany, a to v čase 16:06 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
nebyly.

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je
usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM bylo přítomno šest členů Rady města
Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání RM se nikdo neomlouval, jako ani na část jednání RM
(ke konci; limit času pro jednání). Pouze na začátek jednání se omluvil pan Ing. Josef Soukup,
který přišel v čase 16:55 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 věcně důležitých bodech Programu, majetkoprávních záležitostech
a další různé. Vybrané materiály jsou součástí tohoto Zápisu (Přílohy), případně jsou součástí
příslušné spisové dokumentace k tomuto jednání RM.
Předsedajícím, případně referujícími zpravodaji, byly předneseny a RM projednány jednotlivé
body Programu. Program je zde po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem
problematiky souhrnně uveden. Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města.
Navržený Program nebyl radními nikterak upravován, byl akceptován a nebyl o další
samostatné tematické celky členy RM doplněn (rozumí se, které by byly ukončeny usnesením
RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, spočívající zejména ve zpracování podkladů).
Kromě hlavního bodu Programu s názvem „Školství 2020 / 2021 ve městě a regionu Sedlčany;
Zpráva Odboru školství a památkové péče.“ 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.
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. 66/2018-2022
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. června 2021
2. Hlavní program jednání RM; Školství 2020 / 2021 ve městě a regionu Sedlčany

2.1 Zpráva Odboru školství a památkové péče Městského úřadu Sedlčany z prostředí
města a regionu Sedlčany
2.2 Návrh na stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Sedlčany na školní
rok 2021 / 2022
2.3 Úplata za předškolní vzdělávání v době nouzového stavu
2.4 Provoz Mateřské školy Sedlčany v červenci a srpnu 2021 (školní prázdniny)
2.5 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany pro školní rok
2021 / 2022
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Zajištění právního důvodu k zatížení nemovitosti; Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-126028954/2 (P-2021-0708)
3.1.2 Žádost podílových spoluvlastníků nemovitosti Sedlčany č. p. 164 o zřízení
věcného břemene – služebnosti cesty a stezky na služebných pozemcích
parc. č. 105 a parc. č. 112/2 v k. ú. a obci Sedlčany
3.1.3 Zajištění prostor pro výuku; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
nebytových prostor
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do návrhu Programu zařazena.
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku
3.3.1 Zajištění dočasných změn sjednaných smluvních podmínek; dopad
epidemie viru covid – 19 na jaře roku 2021 do majetkoprávních a uživatelských
vztahů
4. Různé
4.1 Rozpočtové opatření č. 3 / 2021
4.2 Provoz Zimního stadionu Sedlčany; žádost o změnu termínu zahájení sportovní
sezóny 2021 / 2022; druhé projednávání
4.3 Informace o výsledcích výběrového řízení (všeobecný praktický lékař pro lokalitu
Sedlčany)
4.4 Podpora založení lesního porostu; Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje (S-1561/OŽP/2021)
4.5 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo; akce „Podpora infrastruktury pro neformální
vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. – stavební úpravy“
4.6 Poskytnutí dotace Spolku divadelních ochotníků Sedlčany
4.7 Životní situace; zajištění slušného pohřbení (sociální pohřeb)
4.8 Vyjádření solidarity a poskytnutí finančního daru na obnovu poškozeného majetku
4.9 Zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2020
4.10 Zajištění kontinuity vedení Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku
4.11 Návrh prodejní ceny publikace města Sedlčany
4.12 Bezúplatné poskytování vybrané služby (výkonu) Pečovatelskou službou Sedlčany
5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)

Další případné informace členů RM (soubor)
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. června 2021
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.
RM 65-1108/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 65-1109/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 65-1110/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 65-1111/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 65-1112/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 65-1113/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 65-1114/2018-2022
Úkol splněn.
RM 65-1115/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 65-1116/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny.
RM 65-1117/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny.
RM 65-1118/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny.
RM 65-1119/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany v plnění.
RM 65-1120/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny.
RM 65-1121/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny.

RM 65-1122/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny.
RM 65-1123/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny.
RM 65-1124/2018-2022
Úkoly související ze strany města Sedlčany v plnění.
RM 65-1125/2018-2022
Úkoly v plnění.
RM 65-1126/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 65-1127/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 65-1128/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 65-1129/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 65-1130/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 65-1131/2018-2022
Úkol v plnění.
Diskuse:
▪ pan starosta upřesnil vývoj problematiky ohledně plnění některých úkolů (dne 21. července
2021 pan starosta předpokládá předložit ke schválení konečný text tzv. „Dohody o narovnání“
k problematice dokončení akce „Rekonstrukce LAS Taverny“; probíhá výměna návrhů textu
s druhou smluvní stranou; kolizní formulace; účast právního zástupce města);
▪ bez dalšího věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady
města Sedlčany ze dne 16. června 2021 (RM č. 65/2018-2022) 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 66-1132/2018-2022.
2. Hlavní program jednání RM; Školství 2020 / 2021 ve městě a regionu Sedlčany
Problematikou provedl referující pan starosta.

2.1 Zpráva Odboru školství a památkové péče Městského úřadu Sedlčany z prostředí
města a regionu Sedlčany
K tomuto bodu jednání byl připraven podrobný materiál. Tento je k dispozici na Městském
úřadu Sedlčany, přičemž tzv. Prezentace k této problematice bude zveřejněna na www
stránkách města Sedlčany.
Na jednání k hlavnímu bodu Programu Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové
péče, jmenovitě paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové péče, připravila
Zprávu, která byla v čase před zahájením jednání RM rozeslána všem jejím členům. Zpráva je
doplněna samostatnou prezentací, která bude zveřejněna, jak již uvedeno výše. Prezentace
zahrnuje údaje ve Zprávě obsažené a setříděné podle statistických přístupů k informacím tohoto
druhu a dále ve věcném členění.
Diskuse:
▪ nad vybranými statistickými údaji (počet dětí škol, počet dětí v MŠ, pohled do regionu a další);
▪ údaje i z prostředí ORP Sedlčany (statistika školství);
▪ nad působností uvedeného Odboru školství a památkové péče.
Zpráva pod názvem dokumentu „Zpráva Odboru školství a památkové péče pro Radu města
Sedlčany a školská zařízení zřizovaná městem Sedlčany ve školním roce 2020 / 2021“ je rovněž
Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu.
Vzhledem k výše uvedenému nejsou zde údaje ve Zprávě uváděny duplicitně. Pro případný
zájem je Zpráva k dispozici u původce listiny.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu
Sedlčany“ předloženou a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství
a památkové péče, kterou s údaji školního roku 2020 / 2021 sestavila a jejímž garantem
je paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové péče.“
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 66-1133/2018-2022.
2.2 Návrh na stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Sedlčany na školní rok
2021 / 2022
Předloženo (písemnost č. j.: MÚ-S/MST/13180/2021 přijatá dne 28. června 2021) Radě města
Sedlčany v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., a vyhlášky
č. 43/2006 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 14/2005 Sb.
Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % průměrných měsíčních neinvestičních
výdajů na jedno dítě v uplynulém kalendářním roce. Jedná se o výdaje spojené s provozem
mateřské školy s výjimkou ostatních výdajů.
V roce 2019 činila taková částka 1 128 Kč za jedno dítě na jeden měsíc (kalendářní).
V roce 2020 činila taková částka 997 Kč za jedno dítě na jeden měsíc (kalendářní).
Tedy 50 % činí 499 Kč (po zaokrouhlení) na jedno dítě za jeden kalendářní měsíc, návrh činí
35 % částky, tedy 350 Kč za měsíc pro školní rok 2021 / 2022. V rámci prázdninového provozu
je návrh na dítě a den navržen paušální částkou 15 Kč na jedno dítě a jeden den (omezený
provoz v měsících červenec a srpen).

Podklady ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Sedlčany na školní rok jsou
uvedeny 2021 / 2022 (níže).
Celkové náklady na provoz MŠ v roce 2019
Odečtené náklady
Potraviny
ONIV
Odvody z mezd (SP, ZP)
FKSP
Mzdy „Šablony“
Odvody z mezd (SP, ZP) „Šablony“
Semináře „Šablony“
Náklady ke stanovení výše úplaty

22 536 372,53 Kč
979 636,61 Kč
360 513,84 Kč
13 265 237,00 Kč
4 485 101,00 Kč
273 930,32 Kč
179 383,00 Kč
59 356,00 Kč
1 450,00 Kč
19 604 607,77 Kč
2 931 764,76 Kč

Při počtu 245 dětí činí průměrná částka 997,19 Kč, což je po zaokrouhlení 997 Kč na jedno dítě
za kalendářní měsíc.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí soubor organizačních opatření vydaných paní
Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021 / 2022. Příspěvek za jedno
dítě na měsíc je pro rok 2021 / 2022 stanoven částkou 350,00 Kč/měsíc/dítě.“
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 66-1134/2018-2022.
2.3 Úplata za předškolní vzdělávání v době nouzového stavu
Pan starosta předložil k projednání (resp. na vědomí) záležitost ohledně úplaty za předškolní
vzdělávání dětí v době nouzového stavu (písemnost původcem datována ze dne 16. června
2021, přijatá Městským úřadem Sedlčany dne 28. června 2021, zaevidována pod č. j.: MÚS/MST/13179/2021).
Původce a předkladatel písemnosti:
Mateřská škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany;
IČO 70999058.
Ředitelka Mateřské školy Sedlčany předložila návrh na zrušení úplaty za předškolní vzdělávání
v době nouzového stavu, což v konečném důsledku znamená v době omezeného provozu školy
v časovém intervalu od 3. března 2021 do 1. května 2021.
V době nouzového stavu bylo v provozu pouze pracoviště v ulici Šafaříkova, určené
rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje jako pracoviště zajišťující péči o děti příslušníkům
IZS a ostatních vybraných profesí. Pro ostatní děti byla podle vládního nařízení mateřská škola
uzavřena.
Úplata za předškolní vzdělávání v době nouzového stavu bude řešena vratkou.
Částka s rozpisem na jednotlivá pracoviště školy (vyčíslení vratky):
▪ Odloučené pracoviště Sokolovská
19 750,00 Kč

▪ Odloučené pracoviště Severní sídliště
▪ Centrální pracoviště Šafaříkova
▪ Celkem

47 600,00 Kč
39 550,00 Kč
106 900,00 Kč

Diskuse:
▪ bez příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany,
Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, ohledně vratky úplaty za předškolní vzdělávání dětí
v době Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu (interval dní od 3. března do 1. května 2021).
Celková částka vratky za všechna pracoviště školy činí 106.900,00 Kč.“
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 66-1135/2018-2022.
2.4 Provoz Mateřské školy Sedlčany v červenci a srpnu 2021 (školní prázdniny)
V čase od 1. července do 16. července 2021 je v provozu pouze Odloučené pracoviště MŠ
Sedlčany, Severní sídliště; v čase od 19. července do 6. srpna 2021 je v provozu pouze Centrální
pracoviště MŠ Sedlčany, Šafaříkova a dále v období od 9. srpna do 31. srpna 2021 je v provozu
pouze Odloučené pracoviště MŠ Sedlčany, Sokolovská. Provoz bude organizován dle čerpání
dovolených a dle přihlášeného počtu dětí.
Úplata za předškolní vzdělávání (školné) za červenec a srpen činí 15 Kč na dítě a den a bude
vyúčtována dle platných předpisů společně s platbou školného na první pololetí školního roku
2021 / 2022.
Dokument o provozu byl mimo jiné též vzat na vědomí paní Danou Čížkovou, vedoucí Odboru
školství a památkové péče na Městském úřadu Sedlčany.
Diskuse:
▪ bez příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace o provozu Mateřské školy Sedlčany v období
letních prázdnin (červenec – srpen 2021). V období od 1. července do 16. července 2021 bude
v provozu pouze Odloučené pracoviště MŠ Sedlčany, Na Severním sídlišti; v období
od 19. července do 6. srpna 2021 bude v provozu pouze Centrální pracoviště MŠ Sedlčany,
Šafaříkova a dále v období od 9. srpna do 31. srpna 2020 bude v provozu pouze Odloučené
pracoviště MŠ Sedlčany, Sokolovská.“
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 66-1136/2018-2022.
2.5 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany pro školní rok
2021 / 2022
RM byla seznámena s obsahem Zprávy o přijímacím řízení do Mateřské školy Sedlčany,
která byla přijata Městským úřadem Sedlčany dne 28. června 2021 a zaevidována pod č. j.:
MÚ-S/MST/13177/2021.

V případě Odloučeného pracoviště MŠ Sokolovská bylo přijato 25 Žádostí (25 dětí), z toho
přijato 13 dětí, nepřijato 12 dětí a odklad školní docházky byl aplikován v případě 6 dětí.
V případě Odloučeného pracoviště MŠ Severní sídliště bylo přijato 46 Žádostí (46 dětí), z toho
přijato 22 dětí, nepřijato 24 dětí a odklad školní docházky byl aplikován pro případ 9 dětí.
V případě Centrálního pracoviště MŠ Šafaříkova bylo přijato 35 Žádostí (35 dětí), z toho přijato
29 dětí, nepřijato 6 dětí a odklad školní docházky byl v případě 6 dětí.
Celkem tedy bylo podáno 106 žádostí, z toho bylo vyhověno (přijato dětí) 64, nepřijato 42 dětí
a v případě 21 dětí došlo k odkladu školní docházky.
Odloučené pracoviště MŠ Sokolovská disponuje 2 třídami, Odloučené pracoviště MŠ Severní
sídliště disponuje 4 třídami, a Centrální pracoviště MŠ Šafaříkova disponuje 4 třídami.
Na Centrálním pracovišti MŠ Šafaříkova zůstává ve školním roce 2021 / 2022 v provozu třída
pro dvou až tříleté děti, kam bylo přijato 18 dětí.
Diskuse:
▪ nad údaji uvedenými ve Zprávě (např. odklad školní docházky a další).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské
školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, pro školní rok 2021 / 2022, kterou
vypracovala ředitelka subjektu Bc. Milena Říčařová. Žádostem o přijetí bylo vyhověno v počtu
64 případů dětí.“
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 66-1137/2018-2022.
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
Rozhodující 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 Zajištění právního důvodu k zatížení nemovitosti; Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6028954/2 (P-2021-0708)
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany na základě dostupných podkladů k rozhodnutí zvažovala schválit návrh
na uzavření připravené „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-6028954/2 (P-2021-0708)“, stavba: Sedlčany, kNN pro p. č.
1553/17, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o.,

se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem
Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemku v majetku města Sedlčany parc. č. 1504/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem
zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN
0,4 kV (elektro přípojka pro parcelu č. 1553/17). Věcné břemeno by se zřídilo za jednorázovou
náhradu ve výši 3 200,00 Kč, bez DPH.
Diskuse:
▪ nad rozsahem zatížení pozemku; trasování vedení mapové podklady;
▪ nad oceněním.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028954/2 (P-2021-0708)“, stavba: Sedlčany,
kNN pro p. č. 1553/17, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON
Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím
oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1504/1 v k. ú. a obci
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy,
tj. kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka pro parcelu č. 1553/17). Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 200,00 Kč, bez DPH.“
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 66-1138/2018-2022.
3.1.2 Žádost podílových spoluvlastníků nemovitosti Sedlčany č. p. 164 o zřízení věcného
břemene – služebnosti cesty a stezky na služebných pozemcích parc. č. 105 a parc. č. 112/2
v k. ú. a obci Sedlčany
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany byla podrobně seznámena s žádostí podílových spoluvlastníků
nemovitosti (dopad projednání dědictví) objektu č. p. 164 na adrese Sedlčany, náměstí
T. G. Masaryka, 264 01 Sedlčany, kteří žádají o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty
a stezky, spočívající v právu chodit a jezdit přes služebné pozemky parc. č. 105 a parc. č. 112/2
v majetku města Sedlčany, a to za účelem zajištění bezproblémového přístupu na pozemky
v jejich vlastnictví a k vlastnímu výše uvedenému objektu, tj. parc. č. 110 a parc. č. 112/1,
vše v k. ú. a obci Sedlčany. V minulosti bylo požadované věcné břemeno zřízeno pro pana
Antonína Mrázka, který zemřel, a v rámci dědického řízení byly zmíněné nemovitosti
převedeny na žadatele, a to bez převodu věcného práva dříve sjednaného na osobu.
Rada města Sedlčany s podporou na zřízení věcného břemene zvažovala vydat pro Městský
úřad Sedlčany, Odbor majetku, další pokyny pro kontinuitu užívání, projevu vůle a administraci
procesu, a to z důvodu zajištění nezbytných podkladových materiálů, které jsou nutné
pro uzavření navrhované Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, včetně následného
vkladu do evidence katastru nemovitostí.
Diskuse:

▪ nad dřívějším právním řešením;
▪ nad mapovými podklady;
▪ změna přístupu k možnostem řešení zatížení areálu Nemocnice Sedlčany;
▪ další dopady do prostředí majetkoprávních vztahů.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany ukládá zajistit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, všechny
nezbytné podkladové materiály potřebné k rozhodnutí o žádosti k uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, včetně následného vkladu do evidence katastru nemovitostí,
neboť dříve sjednané věcné břemeno služebnosti cesty a stezky, spočívající v právu chodit
a jezdit přes služebné pozemky parc. č. 105 a parc. č. 112/2 ve vlastnictví města Sedlčany,
a to za účelem zajištění přístupu na pozemky, nyní nově v podílovém spoluvlastnictví žadatelů,
tj. pozemky parc. č. 110 a parc. č. 112/, vše v k. ú. a obci Sedlčany, bylo sjednáno na jméno
konkrétní osoby, nikoliv vázáno k pozemkům bez ohledu na jejich vlastnictví.“
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 66-1139/2018-2022.
3.1.3 Zajištění prostor pro výuku; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
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 předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
nebytových prostor ze dne 1. října 2012, mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a Základní
uměleckou školou Sedlčany, jako vypůjčitelem, který se týká rozšíření výpůjčky nebytových
prostor v č. p. 34 na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, tj. o bývalou tělocvičnu v I. patře
tohoto objektu, kterou dosud užíval podnikatel za účelem provozování fitness centra. Zmíněný
Dodatek by mohl být schválen s dopadem účinnosti od 1. července 2021, a uzavřen by mohl
být za shodných podmínek, jako dosud vypůjčené nebytové prostory v objektu č. p. 34 (vizte
čl. IV výše citované Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor).
Diskuse:
▪ využití uvolněných prostor; již dříve podrobněji diskutováno a projednáváno; koncepce
využití všech nebytových prostor v objektech, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany;
▪ náklady se změnou užívání spojené;
▪ multifunkčnost objektu; rozdílné režimy provozu.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor ze dne 1. října 2012, mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a Základní uměleckou
školou Sedlčany, jako vypůjčitelem, který se týká rozšíření výpůjčky nebytových prostor
v administrativní budově č. p. 34 na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, tj. o bývalou
tělocvičnu v I. patře budovy, která byla doposud užívána za účelem provozování fitness centra.
Zmíněný Dodatek se schvaluje s účinností od 1. července 2021, to za shodných podmínek jako
dosud vypůjčené nebytové prostory v administrativní budově č. p. 34 (vizte čl. IV výše citované
Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor).“
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 66-1140/2018-2022.
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do návrhu Programu zařazena.
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku
3.3.1 Zajištění dočasných změn sjednaných smluvních podmínek; dopad epidemie viru
covid – 19 na jaře roku 2021 do majetkoprávních a uživatelských vztahů
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil v koordinaci s uvedeným referujícím Městský úřad Sedlčany,
Odbor majetku.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany zvažovala projevit dobrou vůli města Sedlčany (kompetence výkonného
orgánu města, tj. RM) a případně schválit, aby v návaznosti na neblahý dopad opatření přijatých
Vládou ČR v rámci šířící se epidemie koronaviru na jaře roku 2021, bylo nájemcům,
kteří na základě uzavřených smluvních vztahů s městem Sedlčany provozují v nebytových
prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby, které v důsledku vyhlášení nouzového stavu
nebylo možno provozovat vůbec nebo velice omezeným způsobem (uzavřené prodejny,
provozovny, veřejná prostranství – předzahrádky), byla prominuta sjednaná úhrada nájemného
za měsíc duben roku 2021. Pro administraci procesu, který je svázán pro případy obcí
legislativními procesy a postupy i dalšími omezujícími právními postoji a instrukcemi MV ČR
o upřesnění tohoto zadání (vstupu do smluvního ujednání), je nutné definovanou procesní
stránku záležitosti respektovat a konkrétní postup konzultovat s právním zástupcem města.
Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, tedy s jednotlivými nájemci (vizte seznam nájemců,
který je přílohou tohoto usnesení) uzavře konkrétní dodatky k nájemním smlouvám, resp.
ke smlouvám o užívání veřejného prostranství – nájmy pozemků.
Diskuse:
▪ nad upřesněním a doplněním právního stavu;
▪ konkretizace smluvních subjektů výčtem (provádí Odbor majetku).
▪ aplikace obdobného a rovného přístupu jako po předchozím pandemickém období;
▪ další záležitosti (seznam provozoven; opatření omezovala provozovny celý duben a následně
do dne 10. května 2021; ode dne 17. května 2021 otevřen provoz na zahrádkách /
předzahrádkách a dne 31. května 2021 byly komplet otevřeny provozovny);
▪ návrh odpuštění nájemného pouze pro provozovny, kterým byl zcela znemožněn provoz
(podnikání);
▪ vliv na příjmovou stranu rozpočtu města;
▪ nad návrhem prominout plnou úhradu sjednaného nájemného za duben (100 %), květen 2021
ponechat již „normálně“; není nic nárokového (odpustky).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schválila, aby s ohledem na dopady opatření přijaté Vládou ČR v rámci
šířící se epidemie koronaviru, bylo nájemcům, kteří na základě uzavřených smluvních vztahů
s městem Sedlčany provozují v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby,
které v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny,
provozovny, veřejná prostranství – předzahrádky), bylo prominuto nájemné za měsíc duben
roku 2021.
V této souvislosti Rada města Sedlčany, a to s využitím postupu podle příslušných předpisů
a metodických doporučení Ministerstva vnitra ČR ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru

majetku, aby s jednotlivými nájemci (vizte seznam nájemců, který je přílohou tohoto usnesení)
byly uzavřeny příslušné dodatky k nájemním smlouvám, resp. ke smlouvám o užívání
veřejného prostranství – nájmy pozemků.“
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 66-1141/2018-2022.
4. Různé
4.1 Rozpočtové opatření č. 3 / 2021
Do Programu jednání RM pan starosta zařadil návrh připraveného RO č. 3 / 2021, které je
v kompetenci RM.
Návrh po konzultaci s vedením města Sedlčany připravila paní Jitka Kadlecová, vedoucí
Odboru ekonomického Městského úřadu Sedlčany.
Návrh RO č. 3 / 2021 obdrželi členové RM spolu s průvodním komentářem předem spolu
s ostatními dokumenty k dnešnímu jednání RM.
Rozpočtové opatření č. 3 / 2021 (skladba)
Příjmy
+ 307 tis. Kč (navýšení)
Nedaňové příjmy
Pronájem Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany – změna o 50 tis. Kč – znamená úpravu
překlepu výše nájmu vč. DPH; tento činí 423 tis. Kč nikoli 473 tis. Kč; tuto úpravu Odbor
ekonomický doporučuje vykompenzovat + 50 tis. Kč v položce rozpočtu s názvem „Ostatní
příjmy“, a to vzhledem k reflexi skutečnosti příjmů ve výši 294,87 tis. Kč za období 1-5 / 2021,
tj. 58,97 % ke SR / RO č. 1-2 /2021, čímž je vytvořen reálný předpoklad plnění do upravené
výše této položky v částce 550 tis. Kč.
+ 307 tis. Kč (navýšení)
Dotace, půjčky, rezervy
Dotace MPSV ČR – dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních
službách, v případě města Sedlčany se jedná o zaměstnance Pečovatelské služby Sedlčany,
v souvislosti s epidemií COVID-19 + 307 tis. Kč.
Výdaje
+ 1 123 tis. Kč (navýšení)
Služby obyvatelstvu
+ 776 tis. Kč (navýšení)
3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 776 tis. Kč
3.4.d) ZP, GP, nájmy, výkupy pozemků, nemovitostí – přesun 25 tis. Kč z položky označené
heslem „Majetkové vypořádání pozemků Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany“
na položku s označením „Výkup pozemků a nemovitostí“; v dubnu vykoupen pozemek v areálu
bývalé Skládky TKO Kosova Hora“.
3.4.e) Veřejná prostranství, dětská hřiště, městský mobiliář + 100 tis. Kč; vzhledem k čerpání
prostředků na údržbu dětských hřišť a oprav městského mobiliáře za období 1-5 / 2021 vyšší
než 50 % je navrhována úprava, tj. navýšení + 50 tis. Kč na dětská hřiště – opravy, údržba; dále
navýšení + 50 tis. Kč oprava městského mobiliáře.
3.4. f) Investice a další akce charakteru stavebních úprav, oprav, údržby majetku města,
představuje navýšení o částku + 676 tis. Kč.
Centrum Petrklíč + 1 486 tis. Kč; SR byl navrhován ve výši spoluúčasti města, úprava
je navrhována již na celkové předpokládané náklady stavby, zařízení prostoru nábytkem,
vybavení dílen.

Oprava střechy objektu 2. ZŠ – snížení o částku ve výši 1 250 tis. Kč, akce nebude v letošním
roce (2021) realizována (nestálost cen, nabídka – VŘ).
Akce „Výměna zámkové dlažby dvůr 2. ZŠ“ představuje zařazení do rozpočtu nové akce
v hodnotě díla + 440 tis. Kč.
Sociální věci, zdravotnictví
+ 347 tis. Kč (navýšení)
Pečovatelská služba Sedlčany
+ 307 tis. Kč; navýšení rozpočtu města Sedlčany o částku
dotace na vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance v sociálních službách při výkonu
povolání v období epidemie COVID-19.
Příspěvky občanským sdružením, zájmovým organizacím v sociální oblasti + 40 tis. Kč.
Rekapitulace:
Příjmy
SR vč. RO č. 1-3 / 2021 v částce 192 442 tis. Kč
Výdaje
SR vč. RO č. 1-3 / 2021 v částce 188 872 tis. Kč
SR vč. zápočtu RO č. 1-3 / 2021 v částce příjmy – výdaje tvoří přebytek ve výši + 3 570 tis. Kč.
Diskuse:
▪ nad objasněním položek návrhu RO č. 3/ 2021;
▪ problematika cen stavebních hmot (zrušená zakázka, přehodnocení);
▪ bez dalšího věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 3 / 2021, a to v plném
rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je
zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 307,0 tis. Kč a zvýšení výdajů
rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 1 123,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě
budou činit celkem 192 442,0 tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 188 872,0 tis. Kč. Rozpočet
po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany
bude přebytkový částkou + 3 570,0 tis. Kč.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 66-1142/2018-2022.
4.2 Provoz Zimního stadionu Sedlčany; žádost o změnu termínu zahájení sportovní
sezóny 2021 / 2022; druhé projednávání
Informace zajištěné k uvedené žádosti, které byly předloženy a diskutovány na minulém
jednání RM 65 pan místostarosta dále doplnil o další zjištěné skutečnosti vyplývající
z provozního prostředí střediska „Zimní stadion Sedlčany“, které byly RM žádány.
Materiál k jednání tedy věcně doplnil o další údaje pan Pavel Bednář, vedoucí Sportovních
areálů Sedlčany, příspěvkové organizace.
Diskuse:
▪ podrobněji nad návrhem a jeho finančním vyhodnocením (dopadem na rozpočet města –
znamená zvýšení výdajů);
▪ nad možnostmi řešení sportovní přípravy (pronájem ledové plochy jinde; levnější);
▪ využití a obsazenost sportoviště.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany s ohledem na vyhodnocení nákladů a výnosů předpokládaného provozu
Zimního stadionu Sedlčany v letním období s negativním dopadem do výdajové strany

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 zamítá žádost o dřívější zahájení zimní
sezóny na uvedeném sportovišti. Termín připravenosti sportoviště na sportovní sezónu 2021 /
2022 je shodný jako v roce 2020.“
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 66-1143/2018-2022.
4.3 Informace o výsledcích výběrového řízení (všeobecný praktický lékař pro lokalitu
Sedlčany)
Informace o výsledcích ukončeného (opakovaného) výběrového řízení na obsazení pozice
všeobecného praktického lékaře podal pan starosta:
▫ dne 21. května 2021 ukončen příjem přihlášek zájemců o výkon a provozování ordinace
všeobecného praktického lékaře pro místo Sedlčany;
▫ do vyhlášeného výběrového řízení se nikdo nepřihlásil (bylo již v pořadí třetí řízení);
▫ souhlas k přerušení činnosti ordinace byl vydán; (zdravotní karty pacientů – klientů přebírají
lékaři; rozvoz karet zdravotní dokumentace – zbývá cca 500 ks);
▫ do září zástupce smluvního nájemce uhradí smluvní nájemné; k dispozici je zdravotní
dokumentace.
Pan starosta okomentoval stávající situaci ve zdravotnictví s ohledem na poptávaný výkon
činnosti praktického lékaře v lokalitě.
Pan starosta vyslovil návrh na oslovení Středočeského kraje (Krajského úřadu Středočeského
kraje) s požadavkem na vypsání nového VŘ, což je jediná faktická a legální možnost obce,
co lze bez případných negativních následků ze strany komunálního politika na úrovni obce
učinit.
Další diskuse:
▪ nad podmínkami vypsání dalšího VŘ;
▪ systém „primární“ zdravotní péče; stávající systém trpí nedostatkem lékařů; problematika
nastaveného vzdělávání; splnění podmínek výkonu praxe; hodnota práce;
▪ dlouhodobější nezájem o výkon činnosti v regionu (stav obsazenosti ve městě Sedlčany; počty
praktických lékařů ve výkonu; udržitelnost služby);
▪ kompetence a úloha systému veřejného zdravotního pojištění a krajského zřízení.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat
Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání
opakovaného výběrového řízení na obsazení místa všeobecného praktického lékaře pro místo
poskytování zdravotních služeb ve městě 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 66-1144/2018-2022.
4.4 Podpora založení lesního porostu; Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje (S-1561/OŽP/2021)
Pan starosta, referující k této problematice, jednající členy RM seznámil s obsahem
předloženého návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje, sestavené podle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“.

Smlouva je původcem dokumentu (Krajský úřad Středočeského kraje) označena rozlišovacím
znakem S-1561/OŽP/2021.
Smluvním partnerem města Sedlčany, respektive poskytovatelem dotace je Středočeský kraj,
se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5, zastoupený Mgr. Janou Skopalíkovou, radní
pro oblast životního prostředí a zemědělství; IČO 70891095; DIČ CZ70891095.
Smlouva je sestavena na základě ustanovení § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále v textu
uváděno jen jako „zákon č. 250/2000 Sb.“).
Účelem smluvního ujednání je poskytnutí veřejné finanční podpory na akci Finanční příspěvky
na hospodaření v lesích, které jsou specifikovány v žádosti Příjemce ze dne 22. června 2020,
evidované pod registračním číslem 154/2020 (č. j. 086269/2020/KUSK).
Dotace je poskytována v souladu s programem Zásady pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití (dále
„Zásady“). Programový dokument na období 2015-2020 byl schválen Zastupitelstvem
Středočeského kraje usnesením č. 098-14/2014/ZK ze dne 8. prosince 2014.
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a čl. 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozhodnutím Evropské komise
o schválení dotačního rámce ze dne 20. listopadu 2013 č. SA 36748 (2013/N), kterým je
schváleno poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014-2020.
Dotace na hospodaření v lesích je na základě zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, poskytována prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
a na poskytnutí dotace se vztahují ustanovení dotčených zákonů.
Poskytovatel přiznává v souladu se schválenými Zásadami Příjemci na akci dotaci ve výši
6 598,00 Kč (slovy: šesttisícpětsetdevadesátosm), z toho na dotační titul:
• P – Zřizování nových oplocenek při obnově melioračními a zpevňujícími dřevinami:
6 598,00 Kč (slovy: šesttisícpětsetdevadesátosm).
Finančně podpořené dotační tituly jsou specifikovány dle jednotek prostorového rozdělení lesa
v příloze č. 1 smluvního ujednání. Výše dotace je kalkulována na základě fixních sazeb
stanovených Zásadami pro jednotlivé úkony a je poskytována zpětně na období 12 kalendářních
měsíců, které bezprostředně předcházejí termínu ukončení prací v žádosti.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 320/2001 Sb. “), veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
Příjemce dotaci přijímá a současně prohlašuje, že akci zrealizoval dle podmínek stanovených
v této smlouvě a ve schválených Zásadách. Množství a kvalita provedených činností a jejich
soulad se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které upravující
hospodaření v lesích, byly potvrzeny odborným lesním hospodářem.
Žádost o poskytnutí příspěvku byla podána až po realizaci akce. Podání žádosti je zároveň
považováno za splnění podmínky předložení finančního vypořádání dotace. Za doklad
prokazující finanční vypořádání dotace je považována povinná tabulková příloha žádosti, která
je specifikována v podmínkách Zásad.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje podle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“,

označenou S-1561/OŽP/2021, kterou je poskytována dotace ve prospěch města Sedlčany
v částce 6 598,00 Kč na zřizování nových oplocenek při obnově krajiny (porostu) melioračními
a zpevňujícími dřevinami.“
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 66-1145/2018-2022.
4.5 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo; akce „Podpora infrastruktury pro neformální
vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. – stavební úpravy“
S ohledem na vývoj investiční akce v průběhu realizace pan starosta předložil k projednání
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, dříve uzavřené mezi investorem (město Sedlčany)
a dodavatelem (zhotovitelem) díla S-B, s. r. o., IČO 25652362, DIČ: CZ25652362, se sídlem
Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany, která byla sestavena podle ustanovení § 2586
a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
Z obsahu návrhu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (vybraná část textu):
▫ Smluvní strany uzavřely dne 10. listopadu 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem jsou stavební práce na objektu Centra Petrklíč v Sedlčanech, spočívající v opravě
a úpravě části stávajících prostor 1. NP a 2. NP, sociálního zázemí, kdy dotčené prostory 1. NP
budou upraveny na bezbariérový přístup a bezbariérové WC a dojde k úpravě sociálního zázemí
v 2. NP objektu, a to v souladu s projektovou dokumentací „Podpora infrastruktury
pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. – stavební úpravy“ vypracovanou
projektantem pro pozemní stavby, se sídlem Votice, IČO 86566890 (dále jen „Dílo“) .
▫ Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč,
z. s. – stavební úpravy“.
▫ Zakázka, jejíž realizace je předmětem této Smlouvy, je financována ze strany objednatele
z veřejných rozpočtů, a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
z projektu „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“
s registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013246.
▫ Tento Dodatek smluvní strany uzavírají z toho důvodu, že se v průběhu realizace Díla vyskytla
potřeba provedení dodatečných prací, které nebyly předpokládány při přípravě projektové
dokumentace a jsou buď:
- nezbytné pro řádné dokončení Díla nebo
- s předmětem Díla nesouvisí a je vhodné je provést v souvislosti s Dílem (dále jen
„vícepráce“).
▫ Smluvní strany se dále dohodly, že na Díle nebudou provedeny další práce, kterých není třeba
(dále jen „méněpráce“).
▫ Podrobný rozpis víceprací a méněprací je uveden v položkovém rozpočtu, který je jako příloha
č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Položkovým rozpočtem k tomuto
Dodatku č. 1 se mění a doplňuje položkový rozpočet, který je dle čl. 6 odst. 1 Smlouvy jako
příloha č. 2 součástí Smlouvy, a to v rozsahu víceprací a méněprací v něm uvedených.
▫ V návaznosti na dohodu smluvních stran o změně rozsahu prací dle Smlouvy, uvedených
v čl. II tohoto Dodatku, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle čl. 6, odst. 3
Smlouvy, a to v souladu s čl. 6 odst. 4, písm. a) Smlouvy následovně:
- Cena díla se zvyšuje o částku 102.190,90 Kč bez DPH, sazba DPH ke dni podpisu
Dodatku č. 1 ke Smlouvě činí 21 %, zvýšení ceny díla dle tohoto Dodatku včetně
DPH činí 123.651,00 Kč.

-

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 1.368.374,87 Kč bez
DPH a 1.655.733,59 Kč včetně DPH 21 %.
- Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy tímto Dodatkem č. 1
se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 222 odst. 4 i odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to z následujících
důvodů:
• položka č. 5 – Komunikace: původní štěrkový povrch bude nahrazen
dlážděním u bezbariérového vstupu pro snazší bezbariérový provoz; s touto
položkou nebylo v PD počítáno, neboť nebyla předpokládána nutnost
vyměnit část vodovodní přípojky, což terén naruší;
• položka č. 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní: méněpráce,
jejichž provedení není třeba;
• položka č. 99 – Staveništní přesun hmot: méněpráce, jejichž provedení není
třeba;
• položka č. F0811 – Vodovod vnitřní: práce nebyly zahrnuty v PD,
neboť byly trubky skryté pod podlahou, při přípravě PD nebylo možné zjistit
stav a vedení vodovodního vedení (vodovod je litinový, nevhodně
umístěný). S ohledem na technický stav vodovodního vedení a jeho
nevhodné umístění je nezbytná jeho výměna;
• položka č. F0812 – Kanalizace vnitřní: práce nebyly zahrnuty v PD,
neboť byly trubky skryté pod podlahou, při přípravě PD nebylo možné zjistit
stav a vedení kanalizace. S ohledem na technický stav kanalizačního vedení
je nezbytná jeho výměna;
• položka č. F0851 – Elektroinstalace: při zpracování PD nebyly známy
změny v rozmístění vnitřního vybavení místností, vyvstaly požadavky
na doplnění slaboproudých rozvodů (internet) ze strany uživatelů;
• položka č. 733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí: vyvstala potřeba
upravit vedení topení pod stropem kvůli zjevné kolizi s instalovaným
podhledem; s položkou tedy nemohlo být počítáno v PD;
• položka č. 735 – Otopná tělesa: při demontáži litinových otopných těles
za účelem provedení stavebních prací byl zjištěn jejich nevyhovující
technický stav; vedle toho se jeví zpětná instalace do průchozího koridoru
jako nebezpečná pro průchozí nezletilé děti, s položkou tedy nemohlo být
počítáno v PD;
• položka č. 766 – Konstrukce truhlářské: méněpráce, jejichž provedení není
třeba;
• položka č. 783 – Dokončovací práce – nátěry: méněpráce, jejichž provedení
není třeba;
• položka č. VN – Vedlejší náklady: vedlejší náklady vzniklé v souvislosti
s výše uvedenými položkami.
▫ Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku č. 1, zůstávají tímto
dodatkem nedotčena.
▫ Objednatel uveřejní tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
▫ Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom stejnopise.
▫ Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Sedlčany č. RM 66-1146/2018-2022
ze dne 30. června 2021 (dnes).

▫ Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s ním, neboť
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
Diskuse:
▪ nad změnovými položkami (podrobná; odůvodnění);
▪ (ne)uznatelnost nákladů s ohledem na podporu;
▪ nad projevy politické zlovůle;
▪ návrh Dodatku vypracovala Mgr. Monika Drábková.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to s vybraným
zhotovitelem akce S-B, s. r. o., IČO 25652362, DIČ: CZ25652362, se sídlem Sedlčany, Husova
č. p. 332, 264 01 Sedlčany, který byl sestaven podle ustanovení § 2586 a následných zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a to na změny předmětu
díla pod názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. –
stavební úpravy“, které představují po zápočtu více a méněprací zvýšení konečné ceny díla
včetně DPH o částku 123.651,00 Kč. Konečná cena díla činí 1.368.374,87 Kč bez DPH, což je
1.655.733,59 Kč včetně DPH ve výši 21 %.“
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 66-1146/2018-2022.
4.6 Poskytnutí dotace Spolku divadelních ochotníků Sedlčany
Pan starosta RM seznámil s obsahem žádosti Spolku divadelních ochotníků Sedlčany, se sídlem
Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 42728002, o finanční podporu (dotaci)
za účelem vydání brožury, která by měla mapovat posledních třicet let činnosti tohoto spolku.
Spolek předpokládá brožuru vydat k příležitosti 180. výročí od realizace prvního představení
tohoto Spolku pro veřejnost.
RM v rámci možností rozpočtu zvažovala žadateli poskytnout částku ve výši 10 tis. Kč.
Diskuse:
▪ nad podporou a smyslem;
▪ význam pro kulturnost prostředí.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany na základě podané žádosti schvaluje poskytnutí finanční podpory
Spolku divadelních ochotníků Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01
Sedlčany, IČO 42728002, ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu města Sedlčany roku 2021,
a to za účelem vydání brožury, která bude mapovat posledních třicet let činnosti tohoto spolku
a je připravována k vydání v rámci připomenutí již 180. výročí realizace prvního představení
pro veřejnost.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů
RM, jeden člen RM nebyl přítomen hlasování).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 66-1147/2018-2022.
4.7 Životní situace; zajištění slušného pohřbení (sociální pohřeb)
Členové RM obdrželi základní informace k životní situaci a jejím řešení z pohledu občana
(třetích subjektů) a z právního postavení veřejnoprávní korporace (města).
Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu žádná
fyzická nebo právnická osoba pohřbení zemřelého nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého

do 1 týdne od zjištění úmrtí, je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí osoby
došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku.
Oznámení (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona o pohřebnictví) o potřebě zajištění
sociálního pohřbu podávají nejčastěji poskytovatelé zdravotních či sociálních služeb nebo
pohřební služby, podat ji mohou i jiné fyzické či právnické osoby.
Definovány byly určité podmínky a postup pro řešení životní situace. Odbor sociálních věcí
Městského úřadu Sedlčany obdrží oznámení o potřebě zajištění sociálního pohřbu, nejčastěji
od poskytovatele zdravotních či sociálních služeb (Nemocnice Sedlčany; Domov Sedlčany,
respektive od jejich provozovatelů) nebo od pohřební služby. Přílohou oznámení je povinně
List o prohlídce zemřelého, část označená „B2“. Oznámení by mělo obsahovat: jméno a
příjmení zemřelého, datum narození a datum úmrtí zemřelého, místo úmrtí zemřelého, adresu
bydliště, údaj o státní příslušnosti zemřelého, přesné určení času komu/kdy/kontaktní adresa
osoby bylo oznámení o úmrtí učiněno (osobě blízké). Oznámit úmrtí může fyzická či právnická
osoba, přičemž je povinna přitom rovněž předat List o prohlídce zemřelého, část označenou
„B2“, která náleží osobě zajišťující pohřbení.
Povinnost informovat o úmrtí osoby blízké zemřelého nepřísluší obci, ale je v kompetenci
lékaře provádějícího prohlídku těla zemřelého. Ten oslovuje Policii ČR v případě, že se jedná
o zemřelého neznámé totožnosti nebo není-li mu známa osoba blízká zemřelému nebo nebylo
možné osobu blízkou o úmrtí vyrozumět. Policie ČR pak osoby blízké vyhledá a informaci o
úmrtí zemřelého jim předá. Výjimku tvoří lidské pozůstatky osob, u nichž nebyla zjištěna
totožnost, nebo jsou cizími státními příslušníky, a které mohou být pohřbeny pouze uložením
do hrobu nebo hrobky. V případě, že příslušným lékařem, Policií České republiky ani sociálním
pracovníkem Odboru sociálních věcí není zjištěna vhodná osoba, která by byla ochotna vypravit
pohřeb, je po uplynutí lhůty 96 hodin od oznámení úmrtí vypraven sociální pohřeb na náklady
města Sedlčany.
Způsob zahájení řešení životní situace se uskutečňuje odesláním oznámením o potřebě
vypravení pohřbu zaslanou společně s Listem o prohlídce zemřelého, část „B2“ a informací o
osobách blízkých a způsobu jejich vyrozumění o úmrtí zemřelého, a to na adresu Městského
úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01
Sedlčany (vhodná forma).
Institucí, která životní situaci řeší (sociální pohřeb) je město Sedlčany, respektive vždy ta obec,
na jejímž území k úmrtí došlo.
V současné době uvedenou kompetenci řeší paní Bc. Jana Vaverková.
Pro tuto životní situaci Městský úřad Sedlčany nemá k dispozici žádné formuláře.
Žádné poplatky, a tedy ani způsob jejich úhrady není stanoven.
Sociální pohřby se řeší až na výjimky (cizinec, nezjištěná totožnost) po uplynutí 96 hodinové
lhůty od oznámení úmrtí.
K vyřizování lze využít elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu (zveřejněno
na www stránkách města).
Při vyřizování sociálního pohřbu, který zajišťuje slušné pohřbení se postupuje podle zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 297/2012 Sb.,
ze dne 5. září 2012, o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování
a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého
dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky.
Souvisejícím právním předpisem je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Opravné prostředky pro řízení o slušném pohřbení nejsou definovány a neuplatňují se (pouze
případné soudní řízení apod.). V případě nedodržení povinností nejsou uplatňovány žádné
sankce.
Sociální pohřeb je zpravidla tzv. bezobřadový pohřeb.
Vypravuje-li pohřeb obec, zajistí uložení lidských ostatků v souladu s platnými předpisy
(určené místo).
Doklady zemřelého, jako je např. občanský průkaz si obvykle ponechá matrika obecního úřadu
v místě úmrtí, je možné jej odevzdat i na matriku obecního úřadu v místě trvalého pobytu
zemřelého. Průkaz zdravotní pojišťovny je třeba odevzdat na příslušnou pobočku pojišťovny.
Řidičský průkaz odevzdat na dopravní inspektorát. Cestovní pas se odevzdává na oddělení pasů.
Pro vyřízení pozůstalosti a dědictví platí, že matrika obecního úřadu zašle příslušnému
obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud pověří
vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře.
Pozn.: toto není povinností obce (jako vypravitele sociálního pohřbu)
Pro případy města Sedlčany a výběru vhodné pohřební služby k zajištění slušného pohřbu
vypracovala paní Mgr. Monika Drábková, právní zástupkyně města Sedlčany tzv. Příkazní
smlouvu (vzorovou), která byla členům RM poskytnuta k prostudování a připomínkování. Tato
byla podrobně projednána.
Její text zde není uváděn, a to z důvodu, že je přílohou k materiálům členům RM odeslaným
k dnešnímu jednání (součástí spisu). K dispozici je na Sekretariátu MěÚ Sedlčany a bude
prakticky používána Odborem sociálních věcí (součástí spisové dokumentace).
Smlouva bude aplikována k jednotlivým pohřbům (životním situacím).
Diskuse:
▪ podrobná nad komentářem a problematikou smluvního ujednání;
▪ nad výběrem poskytovatele služby.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje vzorovou Příkazní smlouvu, která bude Městským úřadem
Sedlčany, Odborem sociálních věcí, aplikována pro případy zajištění slušného pohřbení
zemřelých, prostřednictvím právního nástroje, kterým je tzv. sociální pohřeb s postupem
v životní situaci uplatňovaným podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění
pozdějších předpisů. Smlouva bude uzavírána s vhodně vybranou pohřební službou.“
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 66-1148/2018-2022.
V čase 16:55 hod. se na jednání RM dostavil pan Ing. Josef Soukup. Od tohoto okamžiku byl
počet jednání přítomných členů RM celkem sedm, a to až do okamžiku ukončení jednání
66. schůze Rady města Sedlčany ve volebním období 2018-2022.
4.8 Vyjádření solidarity a poskytnutí finančního daru na obnovu poškozeného majetku
Pan starosta konstatoval, že dne 24. června 2021 se ve večerních hodinách vyskytly,
a to zejména na jihu Moravy, velmi silné bouře, z nichž některé byly tzv. supercely. Supercela,
která postupovala z Horního Rakouska přes Břeclavsko a Hodonínsko dále do Zlínského kraje,
byla přibližně v čase 19:10 hod. – 19:45 hod. provázena silným tornádem, které způsobovalo
při povrchu značné škody v pásu dlouhém 26 km a širokém až 700 m.
Pan starosta v rámci zákonných limitů města Sedlčany definoval některé možnosti podpory,
které je v silách a možnostech rozpočtu města Sedlčany poskytnout.

Diskuse:
▪ nad návrhem výše podpory;
▪ nad dřívější podporou regionu v jiné oblasti (výroba, zaměstnanost, využití lidských zdrojů
a další);
▪ nad formou podpory a technikou provedení;
▪ další záležitosti problematiky (přímá podpora obce; přes krajské zřízení; další nabídky).
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí daru v zákonem o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.)
stanovené maximální možné výši 20 tis. Kč, určeného na likvidaci škod způsobených vyšší
mocí (přírodní katastrofa způsobená tornádem), a to odesláním příslušné částky
na transparentní účet č. 6013183309/0800 ve prospěch obce Hrušky, se sídlem U zbrojnice
č. p. 100, 691 56 Hrušky (IČO 00283185), okres Břeclav.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 66-1149/2018-2022.
4.9 Zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2020
Kronikářka města Sedlčany, Mgr. Ladislava Beranová, předložila pro jednání RM „Zápis
do Kroniky města Sedlčany za rok 2020“. Zápis je předkládán RM ke schválení. Zápis je rovněž
pro zájemce k dispozici na Městském úřadu Sedlčany; dostupný k prostudování např. v hlavní
zasedací místnosti Radnice města Sedlčany nebo na jiném vhodném místě.
Komentář:
Pokud by byly definovány připomínky k zápisu událostí, text Zápisu se neupravuje, ale realizují
se v Zápisu dalšího roku (2021) tzv. doplnění.
Pan starosta vzpomenul další zvláštnosti, které jsou doporučeny v metodice (psaní kronik).
Diskuse:
▪ nad provedeným zápisem;
▪ nad způsobem a formou prostudování pro RM; formy a způsoby zápisu.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
provedený zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2020, který provedla Mgr. Ladislava
Beranová, kronikářka města Sedlčany a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města,
jeho podepsáním.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 66-1150/2018-2022.
4.10 Zajištění kontinuity vedení Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku
RM obdržela informace o odchodu pana Petra Kuthana, vedoucího Odboru majetku Městského
úřadu Sedlčany, do starobního důchodu, a to dnem 30. června 2021, resp. dne 1. července 2021
bude uvedená pracovní pozice uvolněna.
Pan vedoucí byl k jednání RM přizván. Pan starosta spolu s místostarostou města Sedlčany
jmenovanému poděkovali za dlouhodobě kvalitně odváděnou práci ve prospěch města jako
subjektu práva a ve prospěch jeho občanů, a to ze zastávané pozice.

S ohledem na významný vliv a důsledky tzv. „skryté reformy“ státní správy, respektive
omezení kompetencí spojeného modelu státní správy a samosprávy v oblasti správy věcí
veřejných (nový stavební zákon) s dopadem do prostředí města Sedlčany (Městského úřadu
Sedlčany) bylo RM doporučeno prozatímně pověřit vedením Odboru majetku stávající
referentku, paní Bc. Lenku Havlovou, DiS.
Diskuse:
▪ nad budoucím a perspektivnějším konečným řešením (návrat z výkonu MD / RD);
▪ určité úspory.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany s ohledem na vývoj personální situace na Městském úřadu Sedlčany
a předpokládané dopady připravované rekodifikace stavebního práva do prostředí systemizace
pracovních pozic Městského úřadu Sedlčany schvaluje pověřit vedením Odboru majetku paní
Bc. Lenku Havlovou, DiS., a to s účinností dne 1. července 2021.
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 66-1151/2018-2022.
4.11 Návrh prodejní ceny publikace města Sedlčany
Předložen k projednání RM byl návrh na tisk Příručky pro Městskou policii Sedlčany (2. vydání
publikace).
Kalkulace nákladové ceny na tisk 1 ks brožury (kompletace z již nakoupeného zboží).
tisk čb. formát A4
tisk barva formát
A4
papír 80 g
laminovací kapsa

bez DPH vč. DPH
ks
0,19
0,23
0,89
1,08
0,17
33,9

0,2
41,01

199
6
104
1

∑ bez DPH
∑ vč. DPH
37,81
45,77
5,34
6,48
17,68
33,9
94,73

20,80
41,01
114,06

Doporučená prodejní cena je 120,0 Kč
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje prodejní cenu publikace vydávané městem Sedlčany
(Příručka pro Městskou policii Sedlčany; 2. vydání) v částce 120,00 Kč/ks. Příručka je
dostupná veřejnosti na Turistickém informačním centru Sedlčany (administrativní budova
na adrese objektu náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 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 66-1152/2018-2022.
4.12 Bezúplatné poskytování vybrané služby (výkonu) Pečovatelskou službou Sedlčany
RM byla seznámena s kalkulací poskytované služby tisku rozmnoženin týdenního jídelního
lístku.
Obědy, které Pečovatelská služba Sedlčany rozváží, se objednávají a vaří v Domově Sedlčany.

Ve prospěch umožnění rozhodnutí o objednání druhu jídla je odběratelům služby poskytován
jídelníček, který sestavuje výrobce a který Pečovatelská služba Sedlčany přijímá a dále
distribuuje mezi zájemce z řad klientů.
Podle ceníku, který RM dříve schválila k využití na poskytování služby rozmnoženin
pro veřejnost na recepci Městského úřadu Sedlčany je cena jednostranného černobílého tisku
kalkulována částkou 2 Kč za formát A4.
Diskuse:
▪ nad praktickým způsobem vyúčtování poskytované služby (čas výkonu);
▪ některé vybrané aspekty kalkulace;
▪ nad prvky organizace práce Pečovatelské služby Sedlčany.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje bezúplatné poskytování služby rozmnoženin
jídelních lístků, které jsou poskytovány klientům Pečovatelské služby Sedlčany,
v postavení odběratelů dovážky obědů na místo určení, zpravidla do jejich
a to s účinností dne 1. srpna 2021.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 66-1153/2018-2022.

týdenních
kteří jsou
příbytků,
šest členů

5. Diskuse
Bez zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu).
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor):
▪ pan Ing. Josef Soukup se pana starosty dotázal na projednaný obsah Programu dnešního
jednání RM, a to v době, kdy nebyl dnes na jednání přítomen.
Pan starosta o výše uvedeném a zaznamenaném jednání RM tazatele informoval; rekapitulace
projednaného Programu.
▪ pan Ing. Josef Soukup opakovaně upozornil na neutěšený stav schodiště při podchodu
(průchodu) objektem (veřejné prostranství) směrem z ulice 28. října do prostředí sídliště
Za Nemocnicí.
Závěr.
Pan starosta bude zadanou opravu urgovat u Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (nové
kamenné obložení protiskluzné).
Rada města Sedlčany vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▪ pan Ing. František Hodys poděkoval za instalované zařízení na prokysličování vody v nádrži
Na Potůčku (Sedlčany); dále požádal o podporu při zajištění a následnou péči o vodní flóru
v této nádrži (udržitelnost prostředí).
Pan starosta vyjádřil podporu vysloveným myšlenkám na osazení vodních rostlin (např.
lekníny), a to nákupem rostlin z rozpočtu města Sedlčany. Pochválil tamní občany za jejich
přístup, který zvyšuje míru kulturnosti a kultivovanosti životního prostředí lokality a utužuje
dobré sousedské vztahy. Přístup s citem a láskou nemůže nic nahradit.
Závěr: Rada města Sedlčany vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.

Hlasování: bezpředmětné.
▪ pan Ing. Jiří Burian sdělil informace o reálném nebezpečí zániku lokální železniční dráhy
Olbramovice – Sedlčany, jejíž udržitelnost je v jistém nebezpečí, a to i s ohledem na aktivity
města Votice (130 let dráhy). Při nádraží v Olbramovicích bude Středočeský kraj budovat,
a to zřejmě již příští rok, parkoviště.
Posíleny mají být autobusové spoje Sedlčany – Votice (deset linek). Lokálka se tak snadno
může stát nevyužitelná a bezvýznamná. Veřejnou dopravu, resp. její rozsah a působnost zadává
Středočeský kraj (jeho rozpočet; 100 % vlakových spojů). Přesunutí podpory veřejné železniční
dopravy na město Sedlčany by znamenalo významný posun v pravidlech financování
(neudržitelnost rozpočtem města).
Vytvoření manuálu, podle kterého obce budou doplácet na veřejnou dopravní obslužnost
(základní a ostatní), tj. i na autobusové spojení a podíl na vlakové dopravě).
Středočeský kraj záležitost postaví jako finanční problém.
Závěr:
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
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 šestému zasedání Rady města Sedlčany
(RM č. 66/2018-2022), možnost diskutovat ukončil.
Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný
přístup k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM.
Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením i závěrům
nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.
V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů nikdo
neomluvil (jednání RM se předpokládá dne 21. července 2021 v čase od 16:00 hod.).
Následné jednání RM bude svoláno podle schváleného Plánu jednání RM na 2. pololetí roku
2021 (Plán schválen na jednání RM 63 dne 19. května 2021, výrokem usnesení zn. RM 631084/2018-2022, které zní: „Rada města Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích
dní, a to spolu s definovaným hlavním bodem programu jednání Rady města Sedlčany na druhé
pololetí roku 2021, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany na uvedené časové období.“), tedy v souladu se schváleným Harmonogramem
jednání (RM č. 67/2018-2022; místo konání jednání RM: administrativní budova I, Sedlčany,
náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy; na Programu
problematika hlavního bodu jednání „Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí
2021“. Na toto jednání RM bude připravena Zpráva k hlavnímu bodu Programu RM.
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 18:21 hod.
Přílohy k Zápisu:
1. Prezenční listina (1 list)

2. Zpráva Odboru školství a památkové péče pro Radu města Sedlčany a školská zařízení
zřizovaná městem Sedlčany ve školním roce 2020 / 2021 (bez uvedeného počtu listů)
3. Seznam nájemců (bez uvedeného počtu listů)
Některé použité zkratky v textu Zápisu:
IZS – Integrovaný záchranný systém Středočeského kraje
ORP – obec s rozšířenou působností Sedlčany
PD – projektová dokumentace
RM – Rada města Sedlčany
MŠ – mateřská škola
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 6. července 2021

