
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 67/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 21. července 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, 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 pět jednajících, 

a to s ohledem na pozdější příchod omluveného pana Ing. Martina Havla.  

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys. 

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

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Zdeněk Šimeček; Ing. Josef Soukup.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany. 

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: 17:56 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

2018 – 2022 a zároveň čtrnácté 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 

nebyly.  



 

 

 

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 nikdo neomlouval, jako ani na část jednání 

RM (ke konci; limit času pro jednání). Pouze na začátek jednání se omluvil pan Ing. Martin 

Havel, který na jednání RM přišel záhy po jeho zahájení, a to v čase 16:06 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 „Výsledky hospodaření města Sedlčany 

za 1. pololetí 2021“ 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. 67/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 30. června 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí 2021 



 

 

 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti; zřízení věcného břemene 

datových kabelů na pozemcích města Sedlčany parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4 

v k. ú. a obci Sedlčany; připojení Bytového domu Mastník; Sedlčany, ulice Pod 

Potoky 

3.1.2 Návrh konečného vypořádání majetkoprávních vztahů; vybrané pozemky 

zatížené Krčínovou cyklostezkou v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.3 Bezúplatné využití vyspecifikované části veřejného prostranství na hlavním 

náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany (vystoupení hudební kapely The Drops) 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Domov s pečovatelskou službou Sedlčany, žádost smluvních uživatelů 

o další výměnu dříve přiděleného bytu v bytovém domě na adrese Sedlčany, ulice 

28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany 

 

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

3.3.1 Informace o podílovém spoluvlastnictví objektu Sedlčany č. p. 4 

s pozemkem a přilehlém pozemku 

3.3.2 Ocenění nemovitostí pro nápravu majetkoprávních vztahů; realizace 

pozemků přímým prodejem žadateli / výkup pozemků městem Sedlčany 

 

4. Různé 

4.1 Návrh úpravy rozpočtu; Žádost o posílení Fondu investic; případ Základní umělecké 

školy Sedlčany 

4.2 Platový výměr ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany 

4.3 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů 

4.4 Žádost o schválení (souhlas) čerpání prostředků z Fondu investic příspěvkové 

organizace; případ Mateřské školy Sedlčany 

4.5 Žádost Kynologického klubu Sedlčany na povolení a podporu uspořádání závodů 

4.6 Informace o sdělení; rozhovor s činovníkem Klubu ledního hokeje Sedlčany 

4.7 Oprava zpevněných ploch a odvodnění při objektu 2. ZŠ Sedlčany 

4.8 Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. – pořízení 

vybavení dílen 

4.9 Rozšíření Monitorovacího kamerového systému města Sedlčany; přijetí finanční 

podpory 

4.10 MAS Sedlčansko; informace o stavu projednávání usnesení Zastupitelstva města 

Sedlčany; žádost Městské knihovny Sedlčany 

4.11 Informace o stavu jednání mimosoudního vyrovnání se zhotovitelem díla 

(Rekonstrukce LAS Taverny) 

4.12 Informace o projednávání návrhu financování a realizace investičního záměru 

s právním zástupcem města Sedlčany; Nemocnice Sedlčany (provozovatel 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) 

4.13 Návrh na revizi platů ředitelů škol a školských zařízení (příspěvkové organizace 

zřízené městem Sedlčany) 

4.14 Informace o návrhu na připojení města Sedlčany ke specifické podpoře výkonu 

sociální práce 



 

 

4.15 Informace a Žádost o údržbu zeleně; akce ReGenerace, z. s. 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání jedenácté množiny 

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

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Systém svozu TKO ve městě Sedlčany od 1. ledna 2022; OZV města Sedlčany 

  

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 30. června 2021   

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

 

RM 66-1132/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 66-1133/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 66-1134/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 66-1135/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 66-1136/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 66-1137/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 66-1138/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 66-1139/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

Na jednání RM se v čase 16:06 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. Martin Havel. Od tohoto 

okamžiku byl počet jednání přítomných členů RM celkem pět. Od tohoto okamžiku 

až do ukončení jednání se počet jednajících členů RM nezměnil. 

 

RM 66-1140/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 66-1141/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 



 

 

RM 66-1142/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 66-1143/2018-2022 

Informace předány.  

Úkol splněn. 

 

RM 66-1144/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 66-1145/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 66-1146/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 66-1147/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 66-1148/2018-2022 

Úkoly související v průběžném plnění. 

 

RM 66-1149/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 66-1150/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 66-1151/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 66-1152/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 66-1153/2018-2022 

Informace předány.  

Úkol v plnění. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 30. června 2021 (RM č. 66/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1154/2018-2022. 

 

 



 

 

2. Hlavní program jednání RM  

V úvodním slovu problematikou provedl referující pan starosta, a to za účasti přizvaného hosta. 

 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí 2021 

K předložení výsledů hospodaření ke dni 30. června 2021 a k přednesení komentáře o stavu 

účtování byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu 

Sedlčany, kterou předsedající jednání RM přivítal a po úvodním slovu do projednávané 

problematiky ji vyzval k přednesení Zprávy, kterou jmenovaná sestavila a následně 

okomentovala. 

Základní přehled (tabulka údajů) je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu jednání RM (členové RM 

obdrželi již dříve). 

Vzhledem k této skutečnosti není většina údajů v Zápise na tomto místě uváděna (duplicitně). 

Referující přednesla Zprávu s patřičným komentářem, který byl zaměřen na  předpokládaný 

vývoj vybraných položek, a to s akcentem na některé nadlimitní / podlimitní údaje, se kterými 

je třeba se podrobněji obeznámit a vědět o jejich důvodnosti, a to nejen pro případné přijetí 

žádoucích opatření (např. vliv nouzového stavu na daňovou výtěžnost, zahájení plánovaných 

investičních akcí, prostředky na opravy společných zařízení a další).  

 

Dosažené příjmy: 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

61.640,85 tis. Kč, které představují 51,58 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

7.370,33 tis. Kč, které představují 42,43 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

absolutní částky 75,66 tis. Kč, která představuje 37,83 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 

40.968,95 tis. Kč, které představují 73,99 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2021) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. června 2021 ve výši 110.055,79 tis. Kč, což představuje 57,19 % plnění 

schváleného rozpočtu na rok 2021 (doposud byly schváleny a realizovány tři rozpočtová 

opatření). 

 

Dosažené výdaje:   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje 

ve výši 1.848,08 tis. Kč, které představují 60,59 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – 

dosažené výdaje ve výši 2.391,13 tis. Kč, které představují 22,63 % schváleného rozpočtu 

na rok 2021. 

  

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 

34.793,38 tis. Kč, které představují 44,60 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje 

ve výši 1.687,94 tis. Kč, které představují 33,31 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

   



 

 

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

3.858,16 tis. Kč, které představují 41,29 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 

37.881,43 tis. Kč, které představují 45,74 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2020) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. června 2021 ve výši 82.460,12 tis. Kč, což představuje 43,66 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2021.  

 

Paní Jitka Kadlecová mimo jiné komentář zaměřila na následující údaje, a to za účasti dalších 

diskutujících členů RM, zejména pana starosty: 

▪ k jednotlivým  daním a předpokladu; případné úpravy těchto položek; tyto doporučeny 

k provedení až později (předpoklad vyšší přesnosti údajů a sníženého rizika spekulací); 

▪ u položky s názvem „Městské slavnosti ROSA 2021“ je nízké čerpání – nebyly realizovány, 

a to ani s omezeným kulturním (společenským) programem;  

▪ k fakturaci na opravu MBF u objektu „bývalé ubytovny – Strojírenská ulice“, nyní „Bytový 

dům Strojírenská“; 

▪ k zadané a vyhotovované PD;  

▪ projekt „Rekonstrukce skateparku Sedlčany“ dokončen v omezeném a zadaném rozsahu 

(mnohé dřívější prvky nebyly instalovány (zvýšené náklady); 

▪ některé poskytnuté dotace (schválené RM / ZM; veřejnoprávní smlouvy uzavřeny až v měsíci 

červenci 2021 – zajišťování podpisu druhé smluvní strany; prostředky tak doposud nebyly 

vyplaceny – postoupeny na uvedený účet příjemce finanční podpory). 

 

Pan starosta Ing. Miroslav Hölzel, referující paní Jitce Kadlecové, poděkoval za průvodní slovo 

k jednotlivým položkám a za provedený komentář k vybraným subkapitolám, případně 

rozpočtovým položkám.  

Pan starosta celkově vývoj a plnění rozpočtu roku 2021, resp. výsledky hospodaření vyhodnotil 

pozitivně – jako kladné. Sdělil, že vývoj rozpočtu svědčí o správně nastavených parametrech. 

Celková daňová výtěžnost plnění je na 50 %. Rozdělení daňových příjmů podle kategorií daní 

cca odpovídá predikci daňových výnosů; výnosy DPH se naplnily v předpokládané výši. 

 

Diskuse: 

▪ daňové výnosy – stav příjmů oproti původnímu předpokladu výnosů MF ČR; 

▪ běžný provoz zajištěn; 

▪ nad vybranými statistickými údaji příjmů i výdajů; 

▪ na výdajové straně k plnění plánovaných investic – zatím není (předpokládá se, že plánované 

akce proběhnou ve druhé polovině roku, vazba na případné dotační tituly, výběrová řízení 

a smluvní ujednání);  

▪ návrh předmětu dalšího Rozpočtového opatření (důvodné navýšení o částku 440 tis. Kč na tzv. 

dláždění prostranství u objektu 2. ZŠ Sedlčany, je žádoucí učinit další práce navíc); 

▪ případné zařazení dalších akcí se spíše nedoporučuje (určitá nejistota nad tím, co přinese 

podzimní čas s ohledem na plnění státní pokladny; volby do PS Parlamentu ČR a další faktory 

ovlivňující hospodaření a daňovou výtěžnost prostředí – covid apod.); 

Zde proběhla obsáhlejší diskuse nad potřebami oprav a údržby potřebného majetku – 

společných zařízení, jehož udržitelnost ve stavu „k užívání“ je potřebná (nyní s vynaložením 

případně nižších prostředků).  

▪ nad výsledky z pohledu dlouhodobějšího vývoje (spíše lze hodnotit jako standard); 



 

 

▪ podnět pana MUDr. Karla Marka nad položkou „Ostatní příjmy“ (městu připadly 

z pozůstalostí – finanční prostředky občanů, kdy byly aplikovány tzv. soc. pohřby, Domov 

Sedlčany); (dále se zejména jedná o tzv. „přefakturaci“ pojistky, pojištění infrastrukturního 

majetku – pojistka 1. SčV, a. s.); v tomto ohledu, tedy upřesnění sklady této položky, paní Jitka 

Kadlecová, referující k této problematice, přislíbila členům RM zaslat rozbor – věcnou skladbu, 

a to v termínu na příští jednání RM; dále v této souvislosti byla podána informace o úhradách 

za provozování vodárny, resp. čerpadla vody v místní části Štileček, úhrada za spotřebu 

el. energie od zahrádkářů v ulici Strojírenské a další; největší položku skladby činí pojistka; 

pan starosta dále vysvětlil systém zajištění zásobování pitnou vodou místní část Štileček, kde se 

realizuje zásobování pitnou vodou specifickým systémem vyčleněným z provozu 1. SčV., a. s. 

(obecní vodovod ze studny bez zapojení 1. SčV. a. s., jiný systém respektován z minulosti; 

vybudovat řádný vodovod představuje neefektivní investici); 

▪ podnět pana Ing. Josefa Soukupa na zařazení dalších výdajových položek do rozpočtu města 

na tento rok (2021), a to zejména za účelem provedení případných nezbytných oprav a údržby 

vybraného majetku (společných zařízení), a to i formou investic pro případy odstranění již 

havarijního stavu (nynější včasnější vložení menšího množství finančních prostředků na opravy 

může v konečném důsledku znamenat úspory v rozpočtu); konstatoval, že i když došlo 

k určitým změnám a těžkostem jsou daňové výnosy mírně vyšší než vloni, což považuje 

za pozitivní, neboť tento stav otvírá městu další možnosti investic; zmíněn byl i vývoj cen 

stavebních hmot (prodražování investic); 

▪ pan starosta v reakci na výše uvedené se spíše kloní k opatrnosti (doporučuje zatím další akce 

do rozpočtu nezařazovat;  město má v rozpočtu cca 2 mil. Kč na spoluúčast k již 

schváleným akcím, resp. předpokládaným finančním podporám, přitom by bylo vhodné 

disponovat částkou dvojnásobnou; (nejistota předpokládané výše podpory „akce pro Centrum 

Petrklíč – pod palbou nedůstojných přístupů kontroly za účasti právního zástupce města, 

opakované zasílání již dříve dodaných listin vždy za jiným účelem)…; 

▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, sdělila, že rozdělit můžeme jen to, 

co máme v opatření schváleno, nikoli zůstatek (k rozdělení je jen cca 3,5 mil. Kč); 

▪ pan Ing. Martin Havel doporučuje obezřetnost; hlavními příjmy jsou zdroje z přerozdělení 

daní, za předpokladu, že bude vyšší daňová výtěžnost oproti plánované, potom tyto prostředky 

rozdělit lze (rezervy z daní); akce bychom stihli do konce roku (2021) udělat. 

 

Pan starosta všem diskutujícím za jejich příspěvky poděkoval.  

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 

a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 ve znění údajů za uplynulé období 

kalendářního roku (I. – VI. / 2021) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 

30. června 2021 ve výši 110.055,79 tis. Kč, což představuje 57,19 % plnění schváleného 

rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. června 2021 ve výši 82.460,12 tis. Kč, 

což představuje 43,66 % schváleného předpokladu rozpočtu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1155/2018-2022. 

 

 

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 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti; zřízení věcného břemene datových 

kabelů na pozemcích města Sedlčany parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4 v k. ú. a obci 

Sedlčany; připojení Bytového domu Mastník; Sedlčany, ulice Pod Potoky 

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 návrhu „Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti, která je navrhována uzavřít mezi společností CETIN, a. s., se sídlem 

Praha 9 – Libeň, Českomoravská 2510/19, a městem Sedlčany, jako vlastníkem budoucích 

zatížených nemovitostí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, tj. na pozemku parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě, tj. HDPE trubky, mikrotrubičkový systém, optické kabely („Komunikační 

vedení a zařízení“). Jedná se o připojení na novou optickou síť pro objekt Bytového domu 

Mastník v Sedlčanech, v lokalitě ulice Pod Potoky, který je v současné době ve výstavbě. 

Předpokládaná délka podzemního vedení je cca 6,5 m po pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč bez DPH. 

 

Diskuse:  

▪ nad rozsahem zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany; trasování vedení – mapové 

podklady s vyznačením trasy vedení a napojení na stávající rozvody (zdroj); 

▪ nad oceněním. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

mezi CETIN, a. s., se sídlem Praha 9 – Libeň, Českomoravská 2510/19 a městem Sedlčany, 

jako vlastníkem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 

Sedlčany parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem umístění 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. HDPE trubky, 

mikrotrubičkový systém, optické kabely (tj. „Komunikační vedení a zařízení“). Věcně se jedná 

o připojení na novou optickou síť pro Bytový dům Mastník v Sedlčanech, ulice Pod Potoky. 

Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč bez DPH.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1156/2018-2022. 
 

3.1.2 Návrh konečného vypořádání majetkoprávních vztahů; vybrané pozemky zatížené 

Krčínovou cyklostezkou 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 v souladu s dříve uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kterou 

dne 26. září 2017 uzavřela s městem Sedlčany společnost STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., 

se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, zvažovala vydat Zastupitelstvu 

města Sedlčany, a to ve prospěch konečného rozhodnutí o majetkoprávních vztazích, 

doporučení schválit uzavření Smlouvy kupní mezi městem Sedlčany a obchodní společností 

STROS-PEGA – LIFT, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, 

jejímž předmětem je prodej pozemků, které jsou nyní ve vlastnictví uvedené společnosti, 

tj. parc. č. 2555/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 94 m2 a parc. č 2555/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

manipulační plocha, o výměře 134 m2. Uvedené pozemky byly odděleny z původního pozemku 

parc. č. 2555/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem č. 2766-

467/2020 ze dne 28. září 2020, a to za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2. Celkem tedy výměra 

228 m2 x jednotková cena 20,00 Kč/m2 činí konečnou částku prodejní ceny ve výši 

4.560,00 Kč.  

 

Diskuse: 

▪ nad dřívějším smluvním závazkem a jeho naplněním; 

▪ smluvní parametry dříve naplněny; 

▪ nad nabídkou konečného řešení majetkoprávních vztahů ze strany smluvního partnera, která 

byla dohodnuta již dříve tehdejším starostou města Sedlčany s jednajícími osobami vlastníka 

(jinak možno řešit zatížení pozemků VB, což znamená další náklady); pro město Sedlčany 

výhodná nabídka.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 

26. září 2017 doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy kupní, 

jejímž předmětem je výkup pozemků parc. č. 2555/4, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 94 m2 a parc. č. 2555/3, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 134 m2, které byly odděleny 

z původního pozemku parc.č. 2555/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým 

plánem č. 2766-467/2020 ze dne 28. září 2020, a to za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2. Celkem 

výměra 228 m2 za kupní cenu 4.560,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1157/2018-2022. 
 

3.1.3 Bezúplatné využití vyspecifikované části veřejného prostranství na hlavním náměstí 

T. G. Masaryka, Sedlčany (vystoupení hudební kapely The Drops) 

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 pana Filipa Vavřičky ze dne 9. července 2021 

o pronájem veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to dne 1. srpna 

2021, kdy v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. se bude konat vystoupení hudební kapely 

The Drops, a to při příležitosti slavnostního otevření hotelu Vltavan, Sedlčany (nově 

zrekonstruovaný hotel).  V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné 

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

prostranství, se výše uvedená akce osvobozuje od místního poplatku.  



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad výtěžností (bezvýznamná částka poplatku – cca 150,00 Kč);  

▪ další aspekty (odpadové hospodářství – na své náklady zajistí pořadatel akce; bezpečnost – 

součinnost Městské policie Sedlčany lze poskytnout).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje využití vyspecifikované části veřejného prostranství 

na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to dne 1. srpna 2021 v čase od 13:00 hod. 

do 16:00 hod., kdy se bude na tomto místě konat vystoupení hudební kapely The Drops 

při příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného hotelu Vltavan, Sedlčany. V souladu 

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

se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se výše uvedená akce osvobozuje 

od místního poplatku.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1158/2018-2022. 
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Domov s pečovatelskou službou Sedlčany, žádost smluvních uživatelů o další 

výměnu dříve přiděleného bytu v bytovém domě na adrese Sedlčany, ulice 28. října 

č. p. 173, 264 01 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 návaznosti na své usnesení č. RM 40-710/2018-2022 ze dne 27. května 

2020, kterým schválila přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 6/2. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 264 01 

Sedlčany, zvažovala důvody pro vyhovění další změny, resp. nevyhovění žádosti na další 

(v pořadí již druhou) výměnu dříve přiděleného bytu s tím, že by žadatelé nově obývali byt 

velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 3/1.patro) na adrese téhož bytového domu (ulice 28. října 

č. p. 173 v Sedlčanech). 

 

Diskuse: 

▪ nyní dispozice bytu směrem do ulice 28. října; byt, o jehož přidělení žádají, je nově uvolněný 

byt s dispozicí (okna) směrem od ulice, tedy směrem k sídlišti v lokalitě Za Nemocnicí; 

▪ nad spojenými náklady na vrub města Sedlčany, resp. správce MBF (Městská teplárenská 

Sedlčany, spol. s r. o.); nově povrchové úpravy vnitřku obou bytů (vybílení); v bytě není 

bezbariérový sprchový kout; 

▪ zdroj určité nespokojenosti (v minulosti byl žadatelům již jednou byt vyměněn…); 

▪ další aspekty řešené problematiky (správce výměnu bytu nedoporučuje).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 40-710/2018-2022 ze dne 27. května 

2020, kterým schválila přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 6/2. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 264 01 



 

 

Sedlčany, stávajícím smluvním uživatelům, jejich žádost, a to na další (v pořadí již druhou) 

výměnu dříve přiděleného bytu na adrese téhož bytového domu, zamítá.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1159/2018-2022. 
 

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

 

3.3.1 Informace o podílovém spoluvlastnictví objektu Sedlčany č. p. 4 s pozemkem 

a přilehlém pozemku  

Pan starosta informoval o podílovém spoluvlastnictví města Sedlčany (spoluvlastnický podíl 

id. 1/4 nemovitostí) k níže uvedeným nemovitostem, které z určitého pohledu, resp. jejich části, 

tvoří jeden funkční celek: 

▫ pozemek parc. č. 74, jehož součástí je stavba č. p. 4, objekt k bydlení; výměra pozemku 488 

m2; druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří; 

▫ pozemek parc. č. 75; 

▫ stavba Sedlčany č. p. 4, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany. 

 

V uvedeném objektu byla ordinace MUDr. Olgy Burianové. 

 

Pro město Sedlčany je tento spoluvlastnický podíl zřejmě nepotřebný. 

 

Město Sedlčany se bude zabývat možnostmi nakládání s uvedeným podílem. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabývacím titulem města Sedlčany; 

▪ nad agendou neznámých vlastníků; 

▪ možnosti nakládání založené občanským zákoníkem. 

▪ nad stavebnětechnickým stavem budovy. 

 

Závěr: 

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

Pan starosta zjistí náležitosti k záměru prodeje u právního zástupce města Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3.2 Ocenění nemovitostí pro nápravu majetkoprávních vztahů; realizace pozemků 

přímým prodejem žadateli / výkup pozemků městem Sedlčany 

O stavu projednávání úkolu ze ZM, a to opakovaně, nyní s genezí informací a zjištěných 

skutečností, informoval pan starosta (aktualizace cen). 

Mezičasem proběhlo zjišťovací řízení u vybraného vzorku měst a obcí. Konzultována byla 

dobrá praxe a uplatnění cen v místě a čase obvyklých, resp. jejich zjištění, úloha a postavení 

obce. Odůvodnění prodejní ceny ze strany zastupitelů. 

Soukromý sektor (trh s nemovitostmi v tomto prostředí) obvyklé ceny „nezajímají“. 

Další jednání proběhla za účasti právního zástupce města Sedlčany. 

K jednání byl přizván soudní znalec z oboru ekonomika, oceňování nemovitostí, 

který má se zdejším regionem, resp. oceňováním nemovitostí cenou obvyklou bohaté 

zkušenosti. 



 

 

Tento pro některé obce z našeho regionu vyhotovil dokumenty, které jsou vodítkem pro prodej 

/ výkup nemovitostí, kde je jedním ze smluvních partnerů obec. Jedná se o nemovitosti, 

většinou pozemky, jejichž výsledná cena uplatňovaná na trhu a rovněž cena obvyklá většinou 

nepřesahuje cenu znaleckého posudku (rozumí se náklady na ocenění, nikoli cenu 

vyhláškovou).  

Tyto pozemky jsou většinou realizovány bez zjištění ceny tržní institutem výběrového řízení, 

s tím, že na ně nebyl, zejména s ohledem na hospodárnost, vyhotovován znalecký posudek 

cenou podle oceňovacího předpisu a tedy ani cenou obvyklou. 

Vyjádření k cenám obvyklým uvedeného spektra zájmových nemovitostí jmenovaný znalec 

provedl například pro obec Nechvalice. 

Takovéto vyjádření znalce lze zajistit na určitou dobu platnosti (aktuálnosti, např. na tři měsíce) 

i pro město Sedlčany, k čemuž je jmenovaný znalec ochoten svolit. 

Pan starosta uvedl příklady cen z prostředí obce Nechvalice, z nichž některé (resp. pozemky) 

lze porovnat i s naším prostředím, neboť části pozemků podléhající majetkoprávnímu 

vypořádání (návrhu realizace), jsou obdobného charakteru, využití i zatížení a bonity. 

Pan starosta sdělil, že s uvedeným znalcem proběhne další kolo jednání, a to v rámci přípravy 

Programu ZM. 

Na následujícím jednání RM se k uvedené problematice členové RM vrátí, a to za účelem 

projednání a nastavení systému ve městě Sedlčany a zároveň s cílem zajištění konečného 

rozhodnutí ZM k návrhu již projednaných realizací některých nepotřebných pozemků přímým 

prodejem z vlastnictví města Sedlčany žadatelům.  

Záležitost prodeje zbytkových pozemků se zatím jeví tak, že návrh prodejní ceny bude 

limitován částkou do 10 tis. Kč bez provedení – objednání ZP, přičemž prodejní cena bude 

vycházet ze zmíněného odborného a aktualizovaného vyjádření znalce k prodeji. 

V současné době s ohledem na přístup nadřízených orgánů a obavy volených zástupců o svoji 

bezúhonnost městu Sedlčany nikdo ceník nestanoví, neboť se město musí pohybovat v cenách 

obvyklých, resp. se s nimi vypořádat. Vyhodnotit jsou tedy potřebné všechny parametry 

pozemku (pozemků) určeného (určených) k realizaci, a to za účelem řádného odůvodnění 

prodejní ceny. 

Výše uvedeným vyjádřením byly vysloveny základní principy přístupu k realizaci tzv. 

zbytkových pozemků, které jsou většinou realizovány za účelem nápravy majetkoprávních 

vztahů, za účelem přístupu k nemovitostem, při upřesňování zaměření průběhu hranic, 

při sjednocení vlastnictví staveb nebo jejich částí s pozemky, na kterých se nacházejí.  

Jinak se všechny ostatní nemovitosti budou v případě nepotřebnosti realizovat po zjištění ceny 

obvyklé znaleckým posudkem (pokud se s takovými v místě obchoduje).  

 

Diskuse: 

▪ nad shora uvedenými údaji; 

▪ nad dalšími aspekty problematiky (odpovědnost a ochota výši prodejní ceny věcně a důsledně 

odůvodnit); 

▪ odpovědnost zastupitelů. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala výše uvedené informace na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 



 

 

4.1 Návrh úpravy rozpočtu; Žádost o posílení Fondu investic; případ Základní umělecké 

školy Sedlčany 

Identifikace žadatele:  

Základní umělecká škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; 

IČO 61904287. 

Písemnost původce:  

Písemnost ze dne 9. července 2021 byla doručena do podatelny, resp. přijata Městským úřadem 

Sedlčany dne 12. července 2021 a označena č. j.: MÚ-S/MST/14012/2021. 

Ředitelka subjektu, Mgr. Vladimíra Křenková, jménem příspěvkové organizace požádala 

zřizovatele o schválení úpravy rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021, a to na posílení 

služeb a oprav z důvodu potřeby inovace nových prostor bývalé tělocvičny (posilovny) 

situované v objektu administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 

Sedlčany. Finanční částky návrhu úpravy rozpočtu jsou převáděny předně z úspor cestovného 

a z úspor spotřebního materiálu. 

 

V nákladové položce s názvem „Spotřeba materiálu“ ze schválené výše 350 tis. Kč je 

navrhováno v položce ponechat pouze 290 tis. Kč (vliv pandemie). 

V nákladové položce s názvem „Spotřeba energie, tepla, vody“ ze schválené výše 190 tis. Kč 

je navrhováno v položce ponechat pouze 120 tis. Kč (vliv pandemie). 

V nákladové položce s názvem „Cestovné“ ze schválené výše 150 tis. Kč je navrhováno 

v položce ponechat pouze 50 tis. Kč (vliv pandemie). 

 

Tímto může být posílena: 

▫ nákladová položka s názvem „Opravy a udržování“ o částku ve výši 130 tis. Kč (z původní 

částky ve výši 101 tis. Kč na navrhovanou částku ve výši 231 tis. Kč;  

▫ nákladová položka s názvem „Ostatní služby“ o částku ve výši 100 tis. Kč (z původní částky 

ve výši 750 tis. Kč na navrhovanou částku ve výši 850 tis. Kč. 

 

Dále jmenovaná požádala o posílení Fondu investic příspěvkové organizace z prostředků Fondu 

rezerv částkou ve výši 354 400,00 Kč, a to po proúčtování již schváleného výsledku 

hospodaření příspěvkové organizace (žadatele) za rok 2020, vše v souladu s ustanovením § 30 

odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů. 

Prostředky Fondu investic budou použity v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) výše 

uvedeného zákona, a to na zakoupení hudebního nástroje (pianino). 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou předmětu žádosti. 

 

Usnesení (soubor): 

„Rada města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 / 2021 schváleného rozpočtu 

příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlčany (IČO 61904287), a to dle návrhu 

ředitelky subjektu ze dne 8. července 2021 (č. j.: MÚ-S/MST/14012/2021). Touto rozpočtovou 

změnou nedochází ke zvýšení ani snížení schváleného rozpočtu organizace na rok 2021, pouze 

ke změnám uvnitř rozpočtu s ohledem na důvodné potřeby příspěvkové organizace.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1160/2018-2022. 

 



 

 

„Rada města Sedlčany v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, vydává předchozí 

souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlčany (IČO 

61904287), a to dle návrhu ředitelky subjektu ze dne 8. července 2021 (č. j.: MÚ-

S/MST/14012/2021), a to k provedení převodu finančních prostředků z Fondu rezerv 

příspěvkové organizace do jejího Fondu investic, a to částkou ve výši 354 400,00 Kč, za účelem 

zakoupení nového hudebního nástroje (pianino).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1161/2018-2022. 

 

4.2 Platový výměr ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany 

Identifikace subjektu: Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, příspěvková organizace města 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 70999112. 

 

Identifikace osoby / funkce:  

Paní Zdeňka Malíčková, ředitelka příspěvkové organizace. 

 

Schvalovaný návrh písemnosti: 

Nový Platový výměr ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany navrhovaný s ohledem 

na dosaženou délku praxe (podle předpisu postup do 12. stupně). 

Platová třída 11; platový stupeň 12; plný pracovní úvazek. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala žádosti vyhovět a schválit návrh dokumentu, tj. nového Platového výměru 

(dokument – kopie je založena v působnosti pana místostarosty). 

Rozhodováno je na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 5 odst. 1) nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Aplikace nového Platového výměru je dnem 1. července 2021 (výplatní termín 12. den v měsíci 

za měsíc předchozí). 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje nový Platový výměr pro ředitelku Školní jídelny 2. Základní 

školy Sedlčany, paní Zdeňku Malíčkovou, a to dle předloženého návrhu s aplikací ode dne 

1. července 2021.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1162/2018-2022. 

 

4.3 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy pana Mg. Zdeňka Šimečka, 

místostarosty města Sedlčany, seznámena s došlou Žádostí o schválení daru knihovních 

dokumentů, která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 9. července 2021 a zaevidována 

byla pod č. j.: MÚ-S/MST/13872/2021. 

 

Identifikace žadatele: 



 

 

Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694. 

 

Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, požádala o schválení daru, který 

bude následně vložen do půjčovního procesu, aplikovaném v uvedeném subjektu. Jedná 

se o dar dokumentů, který Městská knihovna Sedlčany dále použije pro výkon hlavní činnosti 

dle Zřizovací listiny vydané městem Sedlčany.  

Dar je v celkové hodnotě 58.892,72 Kč (285 svazků; z toho 267 knih a 18 AV).  

Přílohou Žádosti je rovněž seznam těchto dokumentů. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem připraveného dokumentu; 

▪ další aspekty obvyklého procesu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, 

Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt použije 

pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 58.892,72 Kč 

(celkem 285 svazků, z toho 267 knih a 18 AV).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1163/2018-2022. 

 

4.4 Žádost o schválení (souhlas) čerpání prostředků z Fondu investic příspěvkové 

organizace; případ Mateřské školy Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy pana Mg. Zdeňka Šimečka, 

místostarosty města Sedlčany, seznámena s došlou Žádostí o schválení čerpání prostředků 

z Fondu investic příspěvkové organizace, a to pro případ žadatele Mateřské školy Sedlčany, 

která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 19. července 2021 a zaevidována byla 

pod č. j.: MÚ-S/MST/14523/2021. 

Identifikace žadatele: 

Mateřské škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, okr. 

Příbram; IČO 70999058.  

 

Ředitelka uvedeného subjektu požádala o schválení příslušným orgánem obce (RM) návrh 

na čerpání finančních prostředků z Fondu investic ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 31), 

a to na revitalizaci zahradního vybavení Centrálního pracoviště Mateřské školy Sedlčany 

na adrese Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany. 

Stávající zařízení, dříve instalované, je již značně opotřebené a poškozené a je tedy častým 

předmětem oprav. Výměna herních prvků (komponentů) byla doporučena bezpečnostním 

technikem při pravidelné revizi zahradního vybavení.  

 

Věcně se jedná o nákup a instalaci těchto hracích prvků (komponentů): 

▫ Prolézačka „Pejsek“ za 47 698,20 Kč; 

▫ Zahradní věž za 82 001,70 Kč; 

▫ Zahradní domeček za 41 164,20 Kč. 

Celková cena včetně dopravy a montáže činí 201 598,10 Kč.  

 

Diskuse: 



 

 

▪ nad výší čerpaných prostředků (potřebnost); 

▪ další aspekty obvyklého procesu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s navrhovaným využitím prostředků Investičního fondu 

příspěvkové organizace Mateřské škola Sedlčany, se sídlem Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 

Sedlčany; IČO 70999058 (č. j.: MÚ-S/MST/14523/2021), a to na nákup, dovoz a instalaci 

nových venkovních herních prvků a komponent (Prolézačka „Pejsek“; Zahradní věž; Zahradní 

domeček) pro Centrální pracoviště MŠ Sedlčany, Šafaříkova, v celkové ceně nabídky 

za 201 598,10 Kč, neboť stávající zařízení je značně opotřebené, poškozené a dále za přiměřené 

náklady neopravitelné.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1164/2018-2022. 

 

4.5 Žádost Kynologického klubu Sedlčany na povolení a podporu uspořádání závodů 

Žádost Kynologického klubu Sedlčany na podporu uspořádání závodů byla doručena 

na Městský úřad Sedlčany dne 19. července 2021; zaevidována byla pod č. j.: MÚ-

S/MST/14509/2021. 

Rovněž byla na Městský úřad Sedlčany doručena Žádost o poskytnutí sponzorského daru, která 

byla přijata téhož dne a zaevidována pod č. j.: MÚ-S/MST/14510/2021. 

 

Žadatel: Kynologický klub Sedlčany, ZKO Sedlčany č. 478. 

Kynologický klub Sedlčany, ZKO Sedlčany, v zastoupení místopředsedkyně klubu, požádal 

o povolení závodu O pohár města Sedlčany, který se bude konat dne 11. září 2021 v areálu 

kynologického cvičiště Sedlčany. 

Žadatel dále poprosil zástupce města Sedlčany o slavnostní zahájení závodu, které proběhne 

dne 11. září 2021 v čase od 8:30 hod. v areálu Kynologického klubu Sedlčany, ZKO Sedlčany. 

Místopředsedkyně klubu, jak je již výše uvedeno, rovněž požádala o poskytnutí sponzorského 

daru, například v podobě informačních letáků, brožur o městě Sedlčany či reklamních 

předmětů, které by pořadatelé použili jako součást odměny pro účastníky závodu. 

Každoročně se závodu účastní cca 20 – 30 závodníků. 

 

Diskuse: 

▪ nad místem (závod bude uspořádán, jak již uvedeno výše, v rámci areálu a blízkého okolí); 

▪ dar propagačních materiálů jako součást odměny z TIC lze zajistit (balíčky připraví 

pracovnice TIC); 

▪ účast zástupce města bude zajištěna (slavnostní zahájení). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany povoluje závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný Kynologickým 

klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany, který se uskuteční dne 

11. září 2021 v areálu Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí se sponzorskou podporou 

města Sedlčany propagačními předměty města a regionu, a to za podmínky dodržení všech 

bezpečnostních předpisů pořadatelem závodu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1165/2018-2022. 

 

4.6 Informace o sdělení; rozhovor s činovníkem Klubu ledního hokeje Sedlčany  



 

 

S ohledem na již vydané rozhodnutí RM ohledně žádosti na dřívější zajištění připravenosti hrací 

plochy (zahájení ledování) na Zimním stadionu Sedlčany oproti rokům minulým, které RM 

vzhledem na neúnosné náklady nemohla vyhovět (hospodárnost), kontaktoval v této věci pana 

místostarostu jeden z činovníků, který se nad rozhodnutím města podivoval. 

Dříve tedy prostřednictvím Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, žádal 

o zahájení zamrazení (zaledování) plochy a její připravenost k použití o deset dní dříve oproti 

předchozím sezónám.  

RM zkoumala využití plochy (zejména na oněch deset dní) a její výtěžnost na pokrytí nákladů 

města. 

Shledala, že žadatelé budou pouze trénovat v plánovaný čas a jinak plocha využita 

ke sportovním účelů (např. placené soustředění apod.) nebude, ovšem náklady půjdou 

za městem, resp. Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací, což je s ohledem 

na schválený rozpočet a nedostatek finančních prostředků (pandemie) problém čítající výdaj 

ve výši 100 tis. Kč. 

Rozhodnutí RM nelze prolomit (hospodárnost, smysluplnost). 

 

Diskuse: 

▪ nad nátlakem, a předloženými argumenty; 

▪ (ne)hospodárnost, nedůvodnost; 

▪ další aspekty (sportovci berou spíše jako samozřejmost; chtějí hrát a náklady s tím spojené – 

servis, nevnímají a je nezajímá; v tomto směru není lehká komunikace; ve městě Sedlčany je 

specifický model podpory – užívání lední plochy není Klubu zpoplatněno). 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Oprava zpevněných ploch a odvodnění při objektu 2. ZŠ Sedlčany 

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

Akce nezařazená do schváleného rozpočtu města Sedlčany je doporučena realizovat s využitím 

finančních prostředků původně určených na jinou schválenou akci s názvem „Oprava střechy 

2. ZŠ Sedlčany“ s předpokládanou hodnotou 1 250 tis. Kč, která byla kvůli nestabilitě cen 

materiálů na trhu odložena. Provedení opravy zpevněných ploch spadá do kategorie prací 

potřebných k odstranění havarijního stavu dlažeb ve dvoře základní školy a odstranění 

problémů s dešťovou vodou.  

Přílohou návrhu (dokumentem k projednání) je návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem, firmou 

S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany, jednající osoba Ing. Jiří 

Barták; IČO 25652362; DIČ CZ25652362. Tato firma předložila nabídku na provedení oprav 

zpevněných ploch za cenu 487.369,00 Kč bez DPH, tj. 589 716,49 Kč vč. DPH, a to ve lhůtě 

do dne 22. srpna 2021.    

 

Následuje výpis hlavních ustanovení z návrhu Smlouvy o dílo č. 21032. 

▪ PŘEDMĚT SMLOUVY (II) 

Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „Oprava zpevněných ploch a odvodnění 

při objektu 2. ZŠ Sedlčany“. 

Veškeré práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy, jsou přesně specifikovány 

v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy. 

▪ DOBA PROVEDENÍ DÍLA (III) 



 

 

Dílo v rozsahu specifikováno v článku II této smlouvy bude provedeno v době od 1. července 

2021 do 22. srpna 2021. 

V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti či plnění povinností ze smlouvy 

vyplývajících, se doba provedení díla prodlužuje o dobu prodlení objednatele.  

▪ ODMĚNA ZA DÍLO (IV) 

Odměna za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

v celkové výši 487 369,00 Kč bez DPH. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené 

výši. 

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury na základě skutečně provedených 

a odsouhlasených prací. Práce budou odsouhlaseny objednatelem buď ve stavebním deníku, 

nebo v protokole o převzetí prací. Toto platí do výše 90 % smluvní ceny za dílo. Zbylých 10 % 

bude splatných po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktur 

se stanovuje na 21 dní.  

Za nedodržení termínu určeného k úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den z prodlení.  

Za nedodržení termínu určeného k provedení díla, zaplatí zhotovitel pokutu 0,05 % z ceny díla 

za každý den prodlení. 

Případné rozšíření rozsahu díla, oproti článku II. této smlouvy, bude řešeno způsobem 

uvedeným v článku VI. 

Nezaplacení kterékoli faktury za provedené práce ve lhůtě splatnosti je pro zhotovitele 

důvodem k odstoupení od smlouvy. 

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn 

prodloužit dobu provedení díla, o kterou se objednatel s úhradou opozdil. Tím není dotčeno 

právo zhotovitele od smlouvy odstoupit.  

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy zhotovitel ukončí práce na díle a zakonzervuje dílo 

a materiál na náklady objednatele. 

▪ OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ (V) 

Za objednatele je oprávněn jednat se zhotovitelem 

- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslav Holzel, starosta města 

- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):  

Ing. Tomáš Langr, vedoucí Odboru investic.  

▪ ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA (VI) 

Zhotovitel provede dílo v požadované kvalitě a jakosti. 

Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny 

objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO a poruší-li 

předpisy a jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel škodu v plném 

rozsahu uhradí. 

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména zdůvodnění odchylek od PD a nezbytné 

vícepráce vyplývající z postupu výstavby apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního 

deníku podepisuje oprávněná osoba uvedená v článku V. této smlouvy. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně jednou za dva 

týdny a připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že s uvedeným zápisem souhlasí. 

Případné vícepráce jsou řešeny takto: 

a) nezbytné vícepráce – nutnost jejich provedení oznámí zhotovitel objednateli zápisem 

ve stavebním deníku. Pokud objednatel projeví s provedením takových víceprací souhlas, ať již 

výslovně zápisem do stavebního deníku, nebo tím, že shora uvedeným způsobem svoje 

stanovisko nejpozději do 14 dnů od zápisu zhotovitele neuvede, je zhotovitel oprávněn takové 



 

 

vícepráce provést za předpokladu, že dojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o ceně 

takových víceprací.  

Nedojde-li k dohodě o ceně takových víceprací, není zhotovitel povinen takové vícepráce 

provádět a brání-li neprovedení takových víceprací dalšímu provádění díla, je zhotovitel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. Zároveň má zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla 

o dobu, představující časový úsek od oznámení nezbytných víceprací objednateli (a to i formou 

zápisu do stavebního deníku) do uzavření dohody o ceně těchto víceprací.  

b) vícepráce požadované objednatelem – pokud objednatel písemně objedná provádění dalších 

víceprací nad rámec předmětu smlouvy, vykoná zhotovitel takové vícepráce v případě, že dojde 

s objednatelem k dohodě o výši ceny za takto objednané vícepráce.   

c) vícepráce doporučené zhotovitelem – je zhotovitel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí-

li objednatel s písemným návrhem objednatele (a to i ve formě zápisu do stavebního deníku). 

I v tomto případě je podmínkou provedení víceprací předchozí dohoda o jejich ceně.   

▪ PŘEDÁNÍ DÍLA A VADY DÍLA (VII) 

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II této 

smlouvy. 

Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis 

se soupisem případných nedodělků a vad s určením termínu jejich odstranění.  

Zápis podepíší obě smluvní strany. 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich 

dodržení trval nebo tuto nevhodnost nemohl odhalit. 

▪ ZÁRUKA (VIII) 

Zhotovitel poskytuje na jakost díla v rozsahu článku II této smlouvy počínaje od data předání 

díla záruku 60 měsíců. 

Na zabudované výrobky se vztahuje záruka daná výrobcem. 

▪ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU (IX) 

Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla 

podle míry zavinění. 

▪ ZRUŠENÍ SMLOUVY (X) 

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, uvedených v zákoně nebo 

sjednaných v této smlouvě.  

Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li pro to 

závažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10 000,00 Kč, odstoupí-li od smlouvy ještě před započetím provádění díla. Odstoupí-li 

z takových důvodů objednatel již po zahájení provádění díla, zaplatí vedle smluvní pokuty 

ve výši 10 000,00 Kč zhotoviteli též veškeré prokazatelně vynaložené náklady na částečně 

provedené dílo.  

Zhotovitel kromě zákonných či smluvených důvodů může odstoupit od smlouvy, má-li pro to 

závažné důvody. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze skutečně vykonané 

práce a spotřebovaný materiál. Zhotovitel je v takovém případě povinen na vlastní náklady 

zajistit konzervaci stavby v rozsahu odpovídající době nezbytné k zajištění náhradního 

zhotovitele a dále zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.  

Objednatel může od smlouvy též odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné 

práce i přes písemné upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k podstatnému prodlení 

při provádění prací. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze práce skutečně 

vykonané a spotřebovaný materiál.  

Objednatel je povinen převzít a zaplatit dokončené práce do doby odstoupení. 

▪ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (XI) 



 

 

Objednatel poskytne zhotoviteli vodu, el. proud a skladovací prostory pro potřeby stavby 

bezplatně. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo 

a potvrzené oběma smluvními stranami, s výjimkou změn smlouvy upravených přímo touto 

smlouvou (zejména vícepráce). 

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních a všechna mají platnost originálu. 

Objednatel prohlašuje, že předmět zakázky není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem původní cenové nabídky (původní nabídka byla jiná oproti stávající – 

aktualizace; byla nižší; nyní po provedení sondy do podloží (kaverna při kanalizaci – 

podemílání balastní vodou; dlažba na schodech;…);  

▪ s ohledem na skryté vady podloží, dodatečně s ohledem na zemní vlhkost a další zjištěné 

nedostatky stability terénu pan starosta návrh doporučuje RM odsouhlasit – je nanejvýš vhodné 

nejprve udělat sítě pod povrchem a pak následně povrch uzavřít a předat k užívání veřejnosti 

jako stabilní bezpečnou vrstvu; 

▪ nad konkurenčními nabídkami (PaedDr. Jaroslav Nádvorník – zajišťoval konkurenční nabídku 

u stavební firmy pana Voháňky; tento nemá kapacitu, resp. nedisponuje potřebnou technikou 

a technologií; pouze firma S-B, s. r. o.). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou cenovou nabídku a návrh Smlouvy o dílo 

se zhotovitelem stavebních prací s názvem „Oprava zpevněných ploch a odvodnění při objektu 

2. ZŠ Sedlčany“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění rozhoduje o výběru cenové nabídky 

subjektu S-B, s. r. o., IČO 25652362 v hodnotě díla 487 369,00 Kč bez DPH, tj. 589 716,49 Kč 

vč. DPH.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1166/2018-2022. 

 

4.8 Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. – pořízení 

vybavení dílen 

V rámci schválené dotace na realizaci akce je pořízení vybavení nově zřizovaných dílen. 

Vybavení těchto dílen bylo definováno provozovatelem Centra Petrklíč při přípravě žádosti 

o dotaci a nyní je upřesněno dle aktuální nabídky na trhu. Dle zpřesněného návrhu byli osloveni 

dodavatelé tohoto vybavení s žádostí o cenové nabídky.  

Do RM je tento návrh předkládán pro potřeby dokladování rozhodnutí o pořízení vybavení vůči 

poskytovateli dotace. 

Vybavení zahrnuje 12 ks stohovatelných stoliček (349,00 Kč/ks) a 4 ks konferenčních židlí (2x 

4 490,00 Kč/ks a 2x 4 990,00 Kč/ks), které byly vybrány od dodavatele IKEA Česká 

republika, s. r. o., IČO 27081052, za celkovou cenu 23 148,00 Kč (ceny vč. DPH). 

Dále jde o 8 ks svěráků, 1 ks pracovních schůdků od dodavatele AB-STORE, s. r. o.; IČO 

28459423, za cenu 22 989,00 Kč vč. DPH (k jednání RM přiložena cenová nabídka). 



 

 

Dále pracovní / kancelářský stůl 120 cm a konferenční stolek od dodavatele LBR Nalžovice; 

IČO 65592182, za cenu 6 655,00 Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: 

▪ vybavení (počty) vychází z vyhotovené PD nikoli z dodatečných požadavků; 

▪ předmět je součástí žádosti o podporu, finanční prostředky by neměly jít nad rozsah celkových 

nákladů (uznatelných). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložené nabídky na pořízení vybavení pro stavbu 

s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“ 

a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění rozhoduje o výběru dodavatelů tohoto vybavení 

následovně:  

▪ sedací nábytek od firmy IKEA Česká republika, s. r. o., IČO 27081052 za cenu 23 148,00 Kč 

vč. DPH,  

▪ pracovní vybavení od firmy AB-STORE, s. r. o., IČO 28459423 za cenu 22 989,00 Kč vč. 

DPH, 

▪ pracovní nábytek od dodavatele LBR Nalžovice, IČO 65592182 za cenu 6 655,00 Kč vč. 

DPH.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

objednáním vybavení.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1167/2018-2022. 

 

4.9 Rozšíření Monitorovacího kamerového systému města Sedlčany; přijetí finanční 

podpory 

V měsíci dubnu byla městem Sedlčany (sl. Ludmila Farová) zpracována žádost o poskytnutí 

dotace na rozšíření Městského monitorovacího kamerového systému o čtyři kamerové body 

(dva kamerové body do prostředí Městského sportovního areálu Taverny a dva do prostředí 

Městského stadionu TJ Tatran Sedlčany). Město případnou realizací projektu předpokládá 

zvýšení bezpečnosti v prostředí hojně veřejností a sportujícími užívaném. 

Celková požadovaná dotace ve výši 146 000,00 Kč. 

Vlastní zdroje ve výši 7 901,00 Kč. 

Náklady projektu celkem 153 901,00 Kč. 

Žádost byla schválena, ovšem pokrácena na částku podpory ve výši 99 318,00 Kč.  

Určité neuznatelné náklady (pokrytí rozpočtem města na rok 2021 částky 46 682,00 Kč). 

Zajištění spojení datovými kabely na vrub města.  

 

Diskuse: 

▪ nad přijetím podmínek podpory; 

▪ spoluúčast města zajištěna; 

▪ technicky zpracováno (prof. firma za účasti pana Václava Pištěka); realizace projektu 

proveditelná v rozpočtovém období 2021. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši podpory 

99 318,00 Kč na rozšíření Městského monitorovacího kamerového systému o čtyři 

monitorovací (kamerové) body, a za tímto účelem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 



 

 

o poskytnutí dotace a způsobu kontroly jejího využití, prostřednictvím které je uvedená dotace 

poskytována ve prospěch příjemce, města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1168/2018-2022. 

 

4.10 MAS Sedlčansko; informace o stavu projednávání usnesení Zastupitelstva města 

Sedlčany; žádost Městské knihovny Sedlčany 

Pan starosta informoval o dalším vývoji ve věci přistoupení města Sedlčany, a to v souladu 

s  rozhodnutím ZM, na podmínky a závazky partnerství v obecně prospěšné společnosti MAS 

Sedlčansko. 

Zastupitelstvu města Sedlčany, a to s ohledem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. r) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schválilo návrh 

na vstup města Sedlčany do Místního partnerství místní akční skupiny, čímž se město Sedlčany 

po procesním aktu stane partnerem MAS Sedlčansko, o. p. s., a to k datu sjednaném 

v Partnerské smlouvě (účinnost od 1. srpna 2021). Město Sedlčany bude zařazeno do zájmové 

skupiny veřejná správa / veřejný sektor. Město Sedlčany tímto rozhodnutím přistoupilo 

na podmínky a závazky partnerství v obecně prospěšné společnosti. 

Ve věci výše uvedené bude příští týden jednat tzv. plénum partnerů. 

Žádost o partnerství si rovněž podala i Městská knihovna Sedlčany. 

Pokud tento návrh jako zřizovatel schválíme (město Sedlčany; RM) potom mimo očekávaných 

pozitiv bude partnerství spojeno s výdajem 1 200 Kč/rok pro uvedený subjekt. 

Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, spatřuje ve výše uvedeném 

a žádaném partnerství, mimo jiné, další možnosti a cestu k prostředkům na podporu 

vykonávaných aktivit ve prospěch rozvoje občanské společnosti.  

Dále pan starosta sdělil, že plénum partnerů MAS Sedlčansko, o. p. s. bude projednávat i žádost 

obce Svatý Jan. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a jeho smyslem; 

▪ nad aktivitami Městské knihovny Sedlčany a případným naplněním očekávání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh paní Blanky Tauberové, ředitelky Městské knihovny 

Sedlčany, příspěvkové organizace zřízené městem Sedlčany, na vstup do Místního partnerství 

místní akční skupiny, čímž by se Městská knihovna Sedlčany, se sídlem Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694; stala partnerem MAS Sedlčansko, o. p. s., a to 

k datu sjednaném v případně uzavřené Partnerské smlouvě.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1169/2018-2022. 

 

4.11 Informace o stavu jednání mimosoudního vyrovnání se zhotovitelem díla 

(Rekonstrukce LAS Taverny) 

Pan starosta podal podrobnější informaci o plnění usnesení ZM dříve přijaté ve věci záměru 

mimosoudního vyrovnání se zhotovitelem díla „Rekonstrukce LAS Taverny“. 

Zhotovitelem byla společnost VYSSPA Sports Technology, s. r. o., se sídlem Skladová 2438/6, 

Východní Předměstí (Plzeň 2 - Slovany), 326 00 Plzeň; IČO 27967638. 

 



 

 

Posledním krokem byla další úprava textu smluvního ujednání, která byla provedena za účasti 

právního zástupce města Sedlčany. Úprava je ve stavu před odesláním adresátovi k dalšímu 

vyjádření (další „kolo“). 

Pan starosta vyslovil předpoklad, že v srpnu 2021 by měla být věc uzavřena. 

Nejdůležitější se jevil vlastní princip finančního vyrovnání, který RM již dříve odsouhlasila 

a nyní se tedy řeší text smluvního ujednání, a to opakovaně, vždy za účasti právního zástupce 

města Sedlčany, v souladu se zákony a technickými normami. Pan starosta sdělil, že hledáme 

určitou vyváženost finálního textu a soulad s předpisy (např. k VŘ / VZ, uzavřenou Smlouvou 

o dílo a dalšími záležitostmi a fakty děje – Stavební deník). 

 

Dále jsou s uvedeným zhotovitelem díla v jednání některé drobnější reklamační záležitosti 

nad uvedeným dílem, které se postupně daří odstraňovat ku prospěchu města Sedlčany a kvality 

díla i jeho užívání. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Informace o projednávání návrhu financování a realizace investičního záměru 

s právním zástupcem města Sedlčany; Nemocnice Sedlčany (provozovatel MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o.) 

Pan starosta podal přítomným členům RM informace o vývoji uvedeného případu (návrhu 

na provedení investice do majetku města podnikajícím subjektem – obchodní společností), 

a to za účelem posílení podnikání. 

V září roku 2020 byl podrobněji projednán záměr „přístavby“ objektu Nemocnice Sedlčany. 

Úkolem vedení města (Rady města Sedlčany) bylo zajistit, resp. zpracovat návrh smluvního 

ujednání na zajištění záměru, a to za účastí právního zástupce a s ohledem na všechny známé 

faktory problematiky vztahu veřejnoprávní korporace a obchodní společnosti s akcentem 

dodržení všech zákonných norem a případného využití možností. 

Prvotní návrh smluvního ujednání je zpracován. Při podrobnějším nastudování problematiky, 

a to především právní zástupce, upozornil na některé složitosti problému (stav a úroveň PD, 

hospodárnost, závazky, veřejná zakázka, dlouhodobost, volební období, osobní odpovědnost 

a další).  

Pan starosta poukázal na skutečnost, že investiční záměr je ve formě studie – čili představuje 

mnoho neznámých (potenciál víceprací, tedy i ceny díla a neúměrné závazky města). 

Záležitost projednávání byla v mezidobí ovlivněna pandemickou situací, vypracování dalších 

kroků nad uvedeným záměrem nebylo prioritou pandemického období.  

Pan starosta poukázal na problematiku projednávání investic s vedením provozovatele 

Nemocnice Sedlčany, jako i na skutečnosti ohledně projednávání a ochrany investice ze strany 

vlastníků (akcionářů). 

K dalšímu impulzu v jednáních došlo s ohledem na změnu pozice pana Ing. Filipa Zítka 

(rozumí se pozice ředitele). 

Intenzita směrem k rozhodnutí se zvyšuje.  

Do záležitosti dále se svými podněty (úpravou záměru) vstoupil MUDr. Sergej Jurčenko. 

Změna je však finančně náročnější oproti původnímu přednesenému investičnímu záměru před 

ZM. 



 

 

Dříve byla předpokládaná investice ve výši cca 27 mil. Kč bez DPH; nyní cca 50 mil. Kč s DPH. 

Umořování ve stávajícím modelu by představovalo dobu min. 25 let. 

Nájem ovšem primárně slouží k údržbě pronajímaného majetku. Provozovatel kromě toho má 

další požadavky a nároky (rekonstrukce elektroinstalace v užívaném objektu). Záležitost by 

přišla město Sedlčany na značné (neúměrné) finanční prostředky; rozpočet města na tuto 

záležitost (zátěž) v podstatě v současné době nemá, neboť musí plnit i jiné povinnosti a závazky 

vůči společným zařízením.  

Úkolem RM je vypořádání návrhu plnění přijatého usnesení o záměru, a to zejména ve vztahu 

k ZM (projednat a důkladně připravit závěr pro investora jako další výstup ZM). 

Nejpravděpodobnější z možností se jeví zatímní odložení rozhodování o záměru do příštího 

volebního období; v posledním roce volebního období není vhodné schválit takovouto investici 

se závazky na několik dalších volebních období. 

 

Pan starosta shora uvedené dal k úvaze a diskusi: 

▪ žádána podpora návrhu řešení od členů RM; 

▪ rozpočet záměr spolu s dalšími výdaji neunese; 

▪ nabídka „spoluúčasti“; vlastnictví; 

▪ závazky investora; zajištění investice; užívání; výtěžnost;  

▪ případné vyplacení části; 

▪ jiná finanční konstrukce realizace s vyšší mírou jistoty a zajištění majetku města i účelu 

užívání (výtěžnost); 

▪ převzetí do vlastnictví v době po odepsání investice; 

▪ další aspekty problematiky (reflexe změn, chování investorů v našem prostředí; ceny 

stavebních hmot; zkušenosti s výběrem dodavatelů stavebních děl; zájmy politik). 

 

Závěr: 

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

projednávána na úrovni vrcholových (volených) zástupců města, právního zástupce a investora. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Návrh na revizi platů ředitelů škol a školských zařízení (příspěvkové organizace 

zřízené městem Sedlčany) 

Pan starosta informoval o vývoji platů v resortu školství a finančních prostředků vkládaných 

na financování zejména základního školství z úrovně Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, potažmo z úrovně krajského zřízení. 

V rámci systému politiky (výše platů) jsou každým rokem rozdělovány vyšší objemy 

finančních prostředků. 

Z prostředí škol jsou popisovány případy disproporcí mezi platem ředitelů (do určité míry 

stanoví – ovlivňuje zřizovatel) a pedagogickými pracovníky, zejména těmi bez zařazení 

na některý ze stupňů vedení pracovního kolektivu (rozumí se učitel, třídní učitel, výchovný 

poradce, zástupce ředitele, ředitel apod.). 

Finanční prostředky se jeví jako potřebné účelně a spravedlivě přerozdělovat (spotřebovat), 

a to v prostředí škol. 

Vzhledem k výše uvedenému ředitelé základních škol navrhují provést revizi odměňování 

(vydaných Platových výměrů zřizovatelem). Tato by měla být provedena před koncem tohoto 

roku (kalendářního / školního). 

 

Diskuse: 

▪ nad stávajícím odměňováním ve školách; 



 

 

▪ výše nenárokových složek; 

▪ stávající prostředí. 

 

Závěr: 

RM vzala informace o stávající situaci v prostředí odměňování zaměstnanců škol na vědomí, 

a to bez přijetí specifického usnesení. Problematika s návrhem řešení bude po zajištění 

některých potřebných údajů k rozhodnutí zařazena na Program jednání RM. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Informace o návrhu na připojení města Sedlčany ke specifické podpoře výkonu 

sociální práce 

Pan starosta promluvil o určité nabídce společnosti vlastnící osobní automobil, která by tento 

poskytla do užívání subjektu Farní charita Starý Knín. 

Užívání automobilu by bylo subjektu, který působí v sociálních službách, poskytnuto 

vlastníkem dopravního prostředku zdarma, a to např. na dobu 4 let. 

Projekt by byl hrazen sponzorskými dary dalších subjektů (např. městem Sedlčany), a to formou 

zaplacení určité reklamy (reklamní plochy obrazové i textové) na používaném automobilu.    

 

Identifikace subjektu, který by případně osobní automobil užíval: 

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

 

Diskuse: 

▪ obsáhlé vysvětlení systému panem Ing. Martinem Havlem, jehož firma nabídku na zaplacení 

si reklamy v minulosti také obdržela; 

▪ město reklamu nežádá; 

▪ přímá podpora sociálních služeb bez třetí osoby se jeví jako vhodnější a z pohledu 

veřejnoprávní korporace transparentnější (určitá nejistota). 

 

Závěr: 

S ohledem na aplikaci „podivného“ systému se RM nebude touto nepřímou podporou zabývat. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.15 Informace a Žádost o údržbu zeleně; akce ReGenerace, z. s. 

Spolek Sedlčanská iniciativa ReGenerace, z. s. předložil RM informaci o termínu pořádaného 

benefičního koncertu. Událost se uskuteční v sobotu dne 28. srpna 2021 v čase od 12 hodin 

v areálu parku Na Červeném Hrádku u Sedlčan. 

Letos (2021) se uskuteční již pátý ročník. 

Jedná se o dobrovolnickou akci, jejíž výtěžek tentokráte bude určen na podporu činnosti Centra 

Petrklíč, z. s.  

V této souvislosti pořadatel požádal město Sedlčany o spolupráci, a to o úhradu nákladů 

na posekání a ekologickou likvidaci travního porostu na místě určení (lokalita, kde se akce 

uskuteční je vymezena mapovým listem přiloženým k Žádosti; cca 7271 m2). 

 

Diskuse:  

▪ nad podporou; realizace údržby travního porostu jako samostatná akce v rámci péče 

o veřejnou zeleň (rozumí se finanční pokrytí); vlastní objednání prací zajistí žadatel; 

▪ včasné zveřejnění akce na ÚD v souladu s příslušnou OZV – zajistí zástupce žadatele 

Ing. Aneta Šnellerová. 



 

 

  

Závěr: 

„Rada města Sedlčany schvaluje provedení úpravy zeleně (posekání, odklizení a likvidaci 

travního porostu), a to v prostoru Anglického parku Na Červeném Hrádku, který je vymezen 

mapovým listem, ve kterém se bude konat akce ReGenerace, z. s. (soubor hudební produkce, 

živé vystoupení hudebních skupin), a to na náklady města Sedlčany.“ 

Usnesení: nebylo definováno (navrhováno). 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání jedenácté množiny 

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

Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení Žádosti, celkem 1 ks 

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

„příspěvek“ (dar) v plné výši. 

Připomenuta je zde definovaná kategorie potřebných, která se pro rok 2021 ve srovnání 

s předchozím obdobím let nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se především o osaměle 

žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného příjmu než důchodu, pro které 

může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi užívaných dalších zpoplatněných 

služeb, souvisejících s jejich životní situací, zdravotním stavem a s užívanými službami 

spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), nejnižší úhrada (sazba) „poplatku 

za komunální odpad“ uvedená v Čl. 4 OZV (tj. 1.600,00 Kč/rok), problémem. Sleva není 

poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok. 

 

Rada města Sedlčany, posuzovala Žádost individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádosti vyhovět. Žadateli je doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar v max. 

výši 800,00 Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 

jak uvedeno výše, předložil 1 ks Žádosti.  

 

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 

18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky 

„sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 

nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně 

osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze 

na základě podané Žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 

údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 

sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva 

nebude poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok.“   

Na dnešním jednání byla předložena následující Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci 

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



 

 

dokumentu – Žádost předkládána dnes 21. července 2021 k rozhodnutí RM; přijata 1. července 

2021): 

- č. j.: MÚ-S/SOC/13432/2021. 

 

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

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

podmínky pro schválení daru byly splněny; Odborem sociálních věcí navrhován a schválen dar 

sazbou ve výši 800,00 Kč/rok 2021/nemovitost. Mezi darujícím a obdarovaným bude 

ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná Darovací smlouva, 

na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění. Celkem 1 x 800,00 Kč = 

800,00 Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2021: 

▪ dne 13. ledna 2021 se jedná o 20 případů x 800,00 Kč = 16.000,00 Kč; 

▪ dne 27. ledna 2021 se jedná o 33 případů x 800,00 Kč = 26.400,00 Kč; 

▪ dne 10. února 2021 se jedná o 12 případů x 800,00 Kč =   9.600,00 Kč; 

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

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

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

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

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

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

▪ dne 16. června 2021 se jedná o 1 případ x 800,00 Kč =      800,00 Kč; 

▪ dne 21. července 2021 se jedná o 1 případ x 800,00 Kč =     800,00 Kč. 

 

 

Celkem doposud na darech – v 88 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

70.400,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

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

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/SOC/13432/2021, Rada 

města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 

2021/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 

zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě 

uzavřené Darovací smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1170/2018-2022.  

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Systém svozu TKO ve městě Sedlčany od 1. ledna 2022; OZV města Sedlčany 

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal na plnění usnesení RM, kterým byly obchodní společnosti 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. (svozová společnost) zadány Radou města Sedlčany určité 

povinnosti, a to s ohledem na potřebu ustanovení (změny) systému svozu TKO ve městě 



 

 

Sedlčany s dopadem do právního prostředí, které je spoluvytvářeno předpisy na úrovni města 

(obecně závazná vyhláška). 

Usnesení, resp. jeho podstatnou část, které bylo RM přijato, jmenovaný tazatel přednesl.  

Toto v celém rozsahu zní (opis výroku usnesení zn. RM 60-1027/2018-2022): 

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

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

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

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

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

změnám spolu s návrhem nového funkčního a dlouhodobě udržitelného systému organizace 

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

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

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

Jelikož na Program jednání RM doposud tato problematika zařazena nebyla, tak se jmenovaný 

dotázal ve smyslu toho, zda proběhla alespoň potřebná jednání a zda jsou úkoly související 

plněny, případně proč nebylo doposud usnesení splněno?  

K problematice se vyjádřil pan starosta, který promluvil o genezi názorů na základě interních 

projednávání na úrovni vedení města a zástupců svozové firmy, resp. jednatele obchodní 

společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. a odpadového hospodáře, a to za účasti 

právního zástupce města. 

S ohledem na pozitivní prvky stávajícího systému, který je úspěšný z pohledu ceny, dále 

s ohledem na množství vytříděného odpadu a minimalizaci množství TKO, který je ukládán 

na skládce, je zpracováván návrh, který by nezasáhl do stávající logiky a vědomí „původců 

odpadu“ a jejich úrovně odpovědnosti i do dlouhodobé působnosti města v prostředí a svozové 

firmy (zaužívaný řád, výchova a další). 

Jako možná se jeví varianta s objemem nádob (platby za objem odpadu podle velikosti 

užívaných nádob). Odborníci na odpadové hospodářství se důvodně domnívají, že při poplatku 

tzv. „na hlavu“ nebude motivace ke snižování produkce odpadu, jeho třídění a konečným 

úsporám na objemu i hmotnosti, prakticky žádná. 

Při stanovení systému založeném na váze (hmotnosti), která by byla evidována při každém 

vysypání sběrné nádoby a identifikována s vlastníkem nádoby (SW), jsou rozpoznatelná určitá 

rizika tohoto systému, jako i náklady s jeho zavedením spojené, které musí v konečném 

důsledku město uhradit. I udržitelnost tohoto systému je spojována s vyššími náklady. K tomu 

se přidružuje určitá poruchovost techniky na realizaci tohoto systému a další negativní faktory 

technického zajištění (náhradní technika a řešení těchto případů svozu) i lidské (např. 

přemísťování a ukládání TKO do sběrných nádob jiných vlastníků). 

Pan starosta přislíbil na následující jednání RM připravit základní materiál k širší diskusi. 

 

Diskuse: 

▪ o obsahu a úrovně stávajícího poznání legislativní nabídky řešení; 

▪ informace z prostředí měst (zajištění); 

▪ nad dopadem do „občanského“ prostředí. 

 

Závěr: 

Návrh řešení je věcně připravován (tzn. systém a tomu odpovídající návrh předpisu).  

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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



 

 

Bez zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu). 

 

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 sedmému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 67/2018-2022), 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 68/2018-2022 se předpokládá dne 18. srpna 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 63-

1084/2018-2022, 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. 68/2018-2022; 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 „Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany 6. září 2021“.  

 

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  

Pan starosta dále avizoval změnu hlavního bodu Programu RM č. 69/2018-2022 a RM 70/2018-

2022 (hlavní programové body budou tzv. „prohozeny“).  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 17:56 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MBF – městský bytový fond 

MF ČR – Ministerstvo financí ČR 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

TKO – tuhý komunální odpad 

ÚD – úřední deska Městského úřadu Sedlčany 

VB – věcné břemeno k nemovitosti (pozemku / pozemkům)  

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 27. července 2021 

 


