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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 16/2018-2022 
(anonymizovaný a upravený) 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

6. září 2021 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

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

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:06 hod. zahájil 16. veřejné 

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

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

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

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

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

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

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

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

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 17. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 13 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

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

Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. března 2021 a zpráva z kontroly usnesení 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 7. června 2021 (volební období 2018 – 

2022)“ Programu ZM, se dostavil zastupitel Ing. Pavel Švagr, CSc. spolu s JUDr., 

Mgr. Rostislavem Hefkou, a to v čase 17:12 hod.; následně se dostavil Ing. Martin Severa, a to 

v čase 17:14 hod., v době projednávání bodu „3.“ s názvem „Zpráva z jednání Rady města 

Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 8. června – 6. září 2021)“ a dále v čase 

17:50 hod. při projednávání bodu „5.4“ s názvem „Vydržení vlastnického práva do vlastnictví 

žadatele k pozemku parc. č. 660/11 v k. ú. Oříkov a obci Sedlčany“ se do jednacího sálu 

dostavil PaedDr. Jaroslav Nádvorník. 

Ovšem v průběhu zasedání ZM v čase 18:59 hod. jednání s omluvou trvale opustil 

(po projednání bodu „8.“ s názvem „Žádost o zanesení znaku a vlajky města Sedlčany 

do databáze Registru komunálních symbolů“) pan Ing. Jiří Burian. 

 

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

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

- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 18:59 hod. 

 

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

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

úsek na občerstvení. 

 

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

- Ing. Petr Stoupa; 

- MUDr. Vladimír Zámostný; 

- Ing. Blanka Vilasová; 

- MUDr. Andrea Chromcová. 

 

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

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

- JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, dostavil se v čase 17:12 hod.;  

- Ing. Martin Severa, dostavil se v čase 17:14 hod.; 

- PaedDr. Jaroslav Nádvorník, dostavil se v čase 17:50 hod.; 

- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 18:59 hod. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Mgr. Libor Novotný; 

▪ Ing. Jiří Burian. 

 

Návrhová komise: 

▪ JUDr. Filip Růzha, předseda; 

▪ Ing. Josef Soukup, člen; 

▪ Paní Barbora Kelichová, členka. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

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

 

Přizvaní hosté: 

- Bc. Lenka Havlová, DiS., pověřená vedením Odboru majetku, Městský úřad Sedlčany; 

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

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

- Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí; 

- Ing. Stanislav Dvořák, odborný referent Odboru životního prostředí, problematika 

odpadového hospodářství. 

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

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

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:06 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 19:24 hod. 

 

Proti Zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 7. června 2021) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

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

Jednacího řádu ZM.  
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II. Veřejně oznámený Program 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

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

 

Program zasedání:  

 

1. Zahájení 

 

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

8. března 2021 a zpráva z kontroly usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze 

dne 7. června 2021 (volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

 2.2 Návrh usnesení 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 7. června 2021 

– 6. září 2021) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5 / 2021 rozpočtu města Sedlčany (návrh) 

 4.1 Důvodová zpráva 

 4.2 Rozpočtové opatření č. 5 / 2021 (vlastní dokument) 

 4.3 Návrh usnesení 

 

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

5.1 Ocenění nepotřebných pozemků pro účely realizace; postup pro zjištění a 

stanovení ceny v místě a čase obvyklé; parametry pro sjednání kupní ceny 

pozemků 

 Přílohy: 5.1.1 Důvodová zpráva 

5.1.2 Opis usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 91 ze dne 

19. prosince 2011 

5.1.3 Odborné vyjádření č. 115 – 9 / 2021 k ceně nemovitostí 

obvyklé v místě a čase  

   5.1.4 Návrh schvalovaného dokumentu 

   5.1.5 Návrh usnesení   

5.2 Návrh konečného vypořádání majetkoprávních vztahů; vybrané pozemky 

zatížené Krčínovou cyklostezkou v k. ú. a obci Sedlčany  

 Přílohy: 5.2.1 Důvodová zpráva  

   5.2.2 Grafické podklady 

   5.2.3 Návrh usnesení 

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

prodejem žadateli 

  Přílohy: 5.3.1 Důvodová zpráva  

   5.3.2 Grafické podklady  

   5.3.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.3.4 Návrh usnesení 

5.4 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 660/11 

v k. ú. Oříkov a obci Sedlčany   

 Přílohy: 5.4.1 Důvodová zpráva  

   5.4.2 Grafické podklady 

   5.4.3 Stanovisko právního zástupce města   
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   5.4.4 Návrh usnesení 

5.5 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 948/5 

v k. ú. a obci Sedlčany 

 Přílohy: 5.5.1 Důvodová zpráva  

   5.5.2 Grafické podklady 

   5.5.3 Stanovisko právního zástupce města   

   5.5.4 Návrh usnesení 

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

Sedlčany  

 Přílohy: 5.6.1 Důvodová zpráva  

   5.6.2 Grafické podklady 

   5.6.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.6.4 Návrh usnesení 

5.7 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 2981/91 v k. ú. a obci 

Sedlčany 

 Přílohy: 5.7.1 Důvodová zpráva  

   5.7.2 Grafické podklady (GP) 

   5.7.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.7.4 Návrh usnesení 

5.8 Návrh realizace pozemků parc. č. st. 333 s budovou, parc. č. 439/11 a parc. č. 

439/12 v k. ú. a obci Kosova Hora 

 Přílohy: 5.8.1 Důvodová zpráva  

   5.8.2 Grafické podklady  

   5.8.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.8.4 Návrh usnesení 

6. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství  

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 2/2021) 

 6.2 Návrh textu OZV č. 2/2021 

 6.3 Stálá stanoviště sběrných nádob  

 6.4 Umístění zvláštních sběrných nádob ke shromažďování oděvů a textilu 

 6.5 Návrh usnesení 

 

7. Varianty zpoplatnění výkonu služby; návrhy OZV města Sedlčany č. 3/2021 (směsný 

komunální odpad)  

Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva (k návrhům OZV č. 3/2021) 

 7.2 Návrh OZV č. 3/2021 (varianta V1) 

 7.3 Návrh OZV č. 3/2021 (varianta V2) 

 7.4 Sazebník  

 7.5 Návrh usnesení 

 

8. Žádost o zanesení znaku a vlajky města Sedlčany do databáze Registru komunálních symbolů 

Přílohy: 8.1 Znak města Sedlčany 

 8.2 Vlajka města Sedlčany 

 8.3 Slovní vyjádření znaku města Sedlčany  

 8.4 Slovní vyjádření vlajky města Sedlčany 

 8.5 Odůvodnění použitých figur ve znaku a na vlajce města Sedlčany 

 8.6 Průvodní dopis 

 8.7 Návrh usnesení 
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9. Aktualizace Zřizovací listiny Městské knihovny Sedlčany; Dodatek č. 1  

Přílohy: 9.1 Důvodová zpráva  

 9.2 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině (konsolidované znění)  

 9.3 Návrh usnesení (soubor samostatných usnesení) 

 

10. Diskuse 

 10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 10.2 Diskuse přítomných občanů 

 

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

12. Závěr 

 

Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu s Čl. 

VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva 

města Sedlčany po třech hodinách jednání.)  

 

Přílohy (k Pozvánce / Programu):  

1. Opatření k nápravě chyb a nedostatků (Informace o vypořádání nedostatků uvedených 

ve Zprávě o kontrole hospodaření města Sedlčany za rok 2020, tj. ke třetí části výroku 

usnesení ZM č. 225/2018-2022) 

2. Pohledávky města Sedlčany 

▪ Přehled pohledávek města Sedlčany 

▪ Systém evidence a vymáhání pohledávek 

 

Výše uvedený Program 16. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 27. srpna 2021;  

dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: MÚ-S/SEK/16754/2021). 

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

dne 27. srpna 2021 (pátek) pomocí zřízeného bezpečného úložiště pro výkon veřejné funkce. 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

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

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

a působnosti. 

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

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

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

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

k dispozici. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

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

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

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

Zápisy, resp. anonymizovaná Usnesení zveřejněna). 
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K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 68-1173/2018-2022, které 

ve svém výroku zní:  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený 

Program jednání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 6. září 2021 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

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

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

a to na základě usnesení zn. RM 68-1172/2018-2022, jehož výrok zní: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 6. září 2021 v čase 

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

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:06 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

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

přítomné veřejnosti. 

 

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

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

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

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

zasedání ZM. 

 

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

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

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

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

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

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

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

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

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

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

přestávka. 

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

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

všech členů ZM.  

 

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

námitek a připomínek.    
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Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle Prezenční listiny předsedající konstatoval, že dnešnímu 

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 13 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

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

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

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

(usnesení).“ 

 

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

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

ve vztahu k zák. o obcích). 

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

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

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

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

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

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

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 

 

 

Poznámka: 

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

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

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

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

 

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

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 16. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byl navržen pan Mgr. Libor Novotný a pan Ing. Jiří Burian. 

 

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

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

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

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

Předsedající vyzval všechny zastupitele (i ty oslovené uvedenou funkcí) ke schválení 

návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji pana Mgr. Libora Novotného a pana 

Ing. Jiřího Buriana.“  

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

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Mgr. Libor Novotný 

a pan Ing. Jiří Burian, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 

 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  
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Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 16. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, který 

s návrhem vyslovil souhlas.  

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

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

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

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

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan JUDr. Filip Růzha, předseda; pan Ing. Josef Soukup, člen a paní Barbora Kelichová, 

členka.“ 

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

složení návrhové komise. 

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

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

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

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

16. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan JUDr. Filip Růzha, předseda; 

pan Ing. Josef Soukup, člen a paní Barbora Kelichová, členka.“   

               

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

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

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 16. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

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

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

 

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

zasedání ZM a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání 
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ZM byli všichni občané města i další oprávnění a také množina hostů). Program veřejného 

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

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

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

a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

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

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

zásahem. 

 

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

„Společně s Pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály Programu dnešního 

jednání. Zeptám se, jestli jsou návrhy, případně připomínky ke změně Programu?“ 

   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající dnešnímu veřejnému zasedání 

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

návrhu Programu dnešního zasedání ZM, případně jeho úpravu.  

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

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

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 16. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

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

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 13 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 13; 

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

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém znění, byl schválen hlasy 

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

v uvedeném počtu 13.“ 

  

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

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

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

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

nebyly známy.) 

 

Schválený Program 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

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

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení. Program nebyl v jeho průběhu upraven.) 

 

1. Zahájení 

 



 10 

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

8. března 2021 a zpráva z kontroly usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze 

dne 7. června 2021 (volební období 2018 – 2022) 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 7. června 2021 

– 6. září 2021) 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5 / 2021 rozpočtu města Sedlčany (návrh) 

  

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

5.1 Ocenění nepotřebných pozemků pro účely realizace; postup pro zjištění a 

stanovení ceny v místě a čase obvyklé; parametry pro sjednání kupní ceny 

pozemků 

   

5.2 Návrh konečného vypořádání majetkoprávních vztahů; vybrané pozemky 

zatížené Krčínovou cyklostezkou v k. ú. a obci Sedlčany  

  

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

prodejem žadateli 

  

5.4 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 660/11 

v k. ú. Oříkov a obci Sedlčany   

  

5.5 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 948/5 

v k. ú. a obci Sedlčany 

  

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

Sedlčany  

  

5.7 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 2981/91 v k. ú. a obci 

Sedlčany 

  

5.8 Návrh realizace pozemků parc. č. st. 333 s budovou, parc. č. 439/11 a parc. č. 

439/12 v k. ú. a obci Kosova Hora 

  

6. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství  

 

7. Varianty zpoplatnění výkonu služby; návrhy OZV města Sedlčany č. 3/2021 (směsný 

komunální odpad)  

 

8. Žádost o zanesení znaku a vlajky města Sedlčany do databáze Registru komunálních symbolů 

 

9. Aktualizace Zřizovací listiny Městské knihovny Sedlčany; Dodatek č. 1  

 

10. Diskuse 

 10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 10.2 Diskuse přítomných občanů 

 

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 
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12. Závěr 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

již zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu šestnáctému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků a veřejnosti 

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

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

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

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

a to ke každému bodu Programu, bude vedena zvlášť (samostatně).“ 

 

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zdárný průběh 

jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

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

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

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

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

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

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

 

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

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

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

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

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

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, resp. doplňující kontrola ze 14. zasedání ZM 

a kompletní kontrola přijatých usnesení z 15. zasedání ZM). Slovo předávám panu 

místostarostovi.“ 
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2. Doplňující zpráva z kontroly usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ze dne 8. března 2021 a zpráva z kontroly usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 7. června 2021 (volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

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

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dobrý den vám přeji, hezké odpoledne. Jak říkal pan starosta, dalším bodem je doplňující 

zpráva z kontroly usnesení ze čtrnáctého zasedání a zpráva z kontroly usnesení z patnáctého 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Podrobná zpráva byla zaslána jako součást materiálů.“ 

 

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

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí s příspěvkem; přednesu návrh usnesení.“  

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:12 hod. společně dostavili zastupitelé pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc. a pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných 

zastupitelů na veřejném zasedání ZM celkem 15. (Zastupitelský sbor města Sedlčany pro toto 

volební období 2018 – 2022 čítá 21 členů.) 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o doplňující kontrole 

usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. března 2021 a kontrole plnění 

usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 7. června 2021, 

předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

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

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) na 16. 

zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 1. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 234/2018-2022.  

 

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

 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 7. června 

2021 – 6. září 2021) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další bod Programu ZM je Zpráva z jednání RM. Jednání Rady města Sedlčany se konalo 

celkem 5×, a to ve dnech 16. června, 30. června, 21. července, 18. srpna a 1. září. Podrobná 
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zpráva byla opět zaslána jako součást materiálů. Doplním pouze, že na Programu jednání RM 

dne 1. září 2021 bylo hlavním bodem téma „Stavební akce města roku 2021“; zprávu přednesl 

Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic.“ 

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:14 hod. dostavil zastupitel, pan Ing. Martin Severa. 

Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů na veřejném zasedání ZM celkem 16. 

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

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin občanů. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali informace dále komentovat. 

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

 

Usnesení: 

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

Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 

Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 8. června až 6. září 2021, ve kterém se v termínu, 

a to 16. června, 30. června, 21. července, 18. srpna a 1. září 2021, konala řádná zasedání tohoto 

orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 235/2018-2022. 

 

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

 

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

zpět slovo, rovněž referujícímu poděkoval za přednesené informace a pokračoval 

v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání ZM).  

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5 / 2021 rozpočtu města Sedlčany (návrh) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Přistoupím k projednání dalšího bodu dnešního Programu, a to je Rozpočtové opatření číslo 

5. Jak jste se mohli seznámit v materiálech, tak toto Rozpočtové opatření č. 5 / 2021 je pouze 

v jedné položce, a to ve výdajích, představující navýšení investiční akce – Sportovní areál Luční 

ulice o 2 157 000,- Kč. Odůvodnění je v materiálech rovněž uvedeno. Předpokládali jsme, 

že ta akce bude, tak, jak avizovali původně zhotovitelé, dokončená dříve, ale bohužel jarní 

lockdown a problémy s covidem odsunuly realizaci až do tohoto období a je velmi 

pravděpodobné, že padesátiprocentní dotace na tuto stavbu, a to jsou právě ty 2 157 000,- Kč, 

nebude příjmem letošního rozpočtu, ale s největší pravděpodobností až rozpočtu příštího roku 

(2022). Takže nenavrhujeme zároveň do příjmů a i do výdajů tuto částku, ale pouze do výdajů 

a čerpáme tedy z rezervy, kterou zastupitelstvo v minulosti odhlasovalo. A pokud takto 

rozpočtové opatření bude přijato, tak příjmy dosahují celkové částky 193 322 000 Kč, výdaje 

192 355 000 Kč a zůstává tedy ještě přebytek, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 967 000 Kč. 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.  
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Tak do rozpravy se nikdo nehlásí. Přečtu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin občanů. 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali informace dále komentovat. 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje navrhované rozpočtové opatření č. 5/2021, 

a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto 

opatření je zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 2 157 tis. Kč. Příjmy 

rozpočtu města Sedlčany nejsou tímto RO č. 5 /2021 dotčeny, činí celkem 193 322  tis. Kč. 

Výdaje budou činit celkem 192 355 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve 

schváleného rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový částkou + 967 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 236/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Předám zase slovo panu místostarostovi k majetkoprávním záležitostem dnešního Programu 

ZM.“  

 

 

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Rada města Sedlčany předkládá celkem 8 bodů k projednání na dnešním jednání ZM uvedené 

problematiky.“  

 

5.1 Ocenění nepotřebných pozemků pro účely realizace; postup pro zjištění a stanovení 

ceny v místě a čase obvyklé; parametry pro sjednání kupní ceny pozemků 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„První bod – „Ocenění nepotřebných pozemků pro účely realizace; postup pro zjištění 

a stanovení ceny v místě a čase obvyklé; parametry pro sjednání kupní ceny pozemků“. 

Bylo vypracováno odborné vyjádření znalce Ing. Jiřího Janů k ceně nemovitostí obvyklé 

v místě a čase. Zahrnuje pozemky menšího významu, jejichž cena nepřesahuje částku 

10 000,-  Kč, u převodu pozemků s cenou nad 10 000,- Kč, které obvykle nelze zařadit 

do některé z uvedených kategorií, by se postupovalo dle znaleckého posudku. Jinak to odborné 

vyjádření popisuje 7 kategorií pozemků a jsou detailně popsány v materiálech, které zastupitelé 

obdrželi. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Dobrý podvečer, jenom pár poznámek. Nevím, jestli se to, co teď řeknu, dá brát jako 

protinávrh. Možná by se to svým způsobem dalo brát jako protinávrh, ale možná se na tom 

shodneme, tak až na závěr podle debaty. Já začnu tím vlastním schvalovaným dokumentem, 
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který se tedy jmenuje Postup pro zajištění ocenění, tzn. tou Přílohou označenou 5.1.4, jestli 

mohu. Já bych měl takový pragmatický návrh, který spočívá v tom, že to usnesení, tak jak je 

teď připraveno, tak mně přijde poměrně komplikované a možná by se dalo zjednodušit. 

Kdybych to říkal složitě, tak mě potom opravte, ale nejdřív k tomu materiálu. V čl. 3, bod 7, 

tzn. až za bodem 7 je text - … „přípustné jsou další úpravy ceny v místě a čase obvyklé 

za předpokladu řádného odůvodnění“…. Já bych v tomto kontextu navrhl, aby u toho „áčka“, 

kde lze pro všechny soubory pozemků cenu v místě čase obvyklou, a to pro posouzení 

jednotlivých případů snížit nebo zvýšit v limitech odchylky o ± 25 %, tak v rámci 

jednoznačnosti si myslím, že zastupitelstvo by mělo schválit ceny pozemků, ty jsou v tom 

usnesení jasně dány. A já tam nevidím důvod, na základě kterých by potom byla debata o tom 

- 25 %. Přijde mi to, že by to pro zastupitelstvo mohlo vyvolávat poměrně častou debatu, 

proč 15 %, proč 16 %, jaké je zdůvodnění... Čili, já bych tady navrhl, aby ceny, které schválíme, 

a myslím si, že je dobře, že zastupitelstvo je schválí, vždyť jsme se o tom již bavili na minulém 

jednání. Myslím si, že RM v tomto směru odvedla kus dobré práce tak, aby ty ceny byly jako 

minimální, tzn., aby tam to minimum bylo jasné a v nějakých jednotlivých případech bylo 

možné ze strany RM zvýšit tu cenu o těch + 25 %. To by mi nevadilo, čili moje první úprava je 

v rámci projasnění snížit nebo vyškrtnout možné snížení a nechat tam pouze zvýšení (+ 25%). 

Bod „c“ – cenu pozemků v osadách lze obecně zvýhodnit. A tady jenom formulační úprava 

- cenu pozemků v osadách po posouzení jednotlivých případů lze snížit až o 25 %, čili tady 

jenom formulační úprava toho textu, která nemění absolutně žádný smysl. Spíš jenom vyhodit 

slovo lze obecně zvýhodnit. Mě to přijde, že to je nadbytečné. Podstatná úprava je v tom čl. 4, 

kde nechávat vypracovávat znalecký posudek nad 10 000,- Kč, je v kontextu těch cen, tak jak 

je odsouhlasujeme…, to mi přijde relativně strašně malá částka. Osobně bych se klonil k tomu, 

kdybychom mohli tu cenu pro povinný znalecký posudek stanovit nad 20 000,- Kč a do těch 

20 000,- Kč by se prostě postupovalo v těch cenách, které zastupitelstvo schválí. Myslím si, 

že nechávat dělat znalecký posudek, to určitě taky něco stojí, i když cenu toho znaleckého 

posudku platí kupující, tak jak je to tady uvedeno, tak si nemyslím, že dává smysl v částce 

nad 10 000,- Kč, už přímo při částce 11 000,- Kč, atd., zatěžovat toho kupujícího znaleckým 

posudkem. Přijde mi, že s ohledem na tu cenotvorbu nebo na ty ceny, které tady schvalujeme, 

tak těch 10 000,- Kč není nikterak dramatická částka. Navrhoval bych, aby v případě ceny vyšší 

než 20 000,- Kč jsme schválili povinnost toho znaleckého posudku a znovu říkám, důvod je 

administrativní, ekonomický a myslím si, že i ty potenciální kupující by tohle mohli ocenit 

a z hlediska zastupitelstva neděláme určitě nic špatného, protože opravdu v dnešní úrovni 

ta hladina těch 10 000,- Kč není dramatická. To jsou všechny úpravy toho schvalovaného 

dokumentu.  

Ale v rámci toho bych ještě navrhl úpravu usnesení, protože tak, jak to usnesení v tuhle chvíli 

zní, tak mi přijde, že je relativně komplikované a myslím si, že by se dalo poměrně 

jednoduchým způsobem zjednodušit. To zjednodušení by spočívalo v tom, že… já to přečtu. 

Mám to tady, když tak jednou vytištěno, tak bych to mohl předat.  

Návrh usnesení – bylo by za a) zastupitelstvo města ne revokuje usnesení, ale ruší to původní 

usnesení, protože pokud chceme revokovat usnesení, tak bychom museli do toho usnesení 

přímo dát konkrétní částky, a ty tady v návrhu usnesení nejsou uvedeny. Takže z toho důvodu 

já navrhuji, že zastupitelstvo města Sedlčany ruší usnesení zastupitelstva města Sedlčany číslo 

91 ze dne 19. prosince 2011, kterým byly stanoveny prodejní ceny pozemků ve vlastnictví 

města Sedlčany, čili to je část a), část b) – Zastupitelstvo města schvaluje prodejní ceny 

pozemků ve vlastnictví města Sedlčany a za účelem stanovení této ceny pro realizaci přímým 

prodejem cenou v místě a čase obvyklou, pak rovněž postup pro zajištění jejich ocenění 

uvedené v příloze tohoto usnesení, tzn. schválit tu přílohu a udělat odkaz, že tím schvalujeme 

ceny, které jsou v té příloze a rovnou i ten postup, čili zase si myslím, že asi nic dramaticky 

komplikované. A pokud se shodneme na těch úpravách, které jsem navrhl v tom textu, tak tady 
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by byla asi možná úplně tečka. A bod c) by byl – zastupitelstvo města pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, zajištěním aplikace schváleného usnesení, myslím si, 

že to je úplně dostačující. Ten text, který je v tom usnesení dál vlastně nic neříká, protože stejně 

není možné postupovat jinak, než, když je to zastupitelstvem schválené, čili tam, aby pan 

starosta zajistil aplikaci schváleného postupu v prostředí organizace práce výkonu samosprávy 

města Sedlčany, to mi přijde příliš komplikované. Myslím si, že stačí, zastupitelstvo města 

pověřuje starostu zajištěním aplikace schváleného usnesení. A teď je otázka, jestli by to bylo 

bráno jako můj protinávrh, nebo jestli se konsenzuálně na některých těch úpravách shodneme, 

což si myslím, že je teď o diskusi. Pro mě je podstatné debatovat o té hranici posudku 

10 000,- Kč nebo 20 000,- Kč, znovu říkám 20 000,- Kč, z důvodů administrativní 

jednoduchosti, ale i ekonomických úspor pro potenciálního kupujícího. Pak jenom formulační 

úprava u těch osad, ta nemění vůbec nic. A dávám k návrhu, jestli prostě dává smysl debatovat 

o možnosti snížení nebo zvýšení limitů v jednotlivých odchylkách ±25 %.  Osobně se kloním 

k tomu ten limit -25 % vyškrtnout a v odůvodněných případech nechat limit +25 %. Nejde o nic, 

protože se stejně bavíme o hranici do 20 000,- Kč, nad 20 000,- Kč je znalecký posudek a ten 

už bude stanoven. Řekl jsem to rozumně? Rozumíme si?“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Určitě. Já s tímto návrhem nemám problém, myslím si, že těch 20 000,- Kč je rozumný návrh, 

jinak těch 25 % plus nebo mínus, tak takto to určil soudní znalec. Ještě pan starosta se hlásil 

do rozpravy, tam předám slovo.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Možná to vezmu úplně odzadu, od toho usnesení. Tam v podstatě je to úprava 

formulace, nijak to nemění význam toho, co schvalujeme, takže mě to vůbec nevadí, pokud tam 

bude takovéto zjednodušení a já už jsem si tady sám taky poznamenal, že musíme zrušit, 

když revokujeme bez nějakého dalšího postupu nebo prostě změny znění, takže pokud 

souhlasím za a) ruší, za b) schvaluje. Jestli k tomu nebude výhrada, tak, abychom to v této 

podobě pak přečetli a za c) pověřuje starostu zajištěním usnesení, tak jasně, stejně za to 

zodpovídá starosta, to tak je. Ta částka 10 000,- nebo 20 000,- Kč…, my jsme se samozřejmě 

bavili v RM v podstatě nejvíce o těchto dvou částkách 10 000,- Kč, 20 000,- Kč nebo něco mezi 

tím. Pak jsme se přiklonili k té nižší, abychom nevyvolávali pocit, že chceme zase co nejvíce 

prodejů realizovat bez znaleckých posudků, ale jenom uvítám, když ten proces takto 

zjednodušíme. A stejně do těch 20 000,- Kč vycházíme z toho odborného vyjádření, 

které myslím nám všem ukazuje, jak se tady ty ceny i v porovnání s okolím pohybují, takže to 

je asi v pořádku. Potom u osad, tam to zjednodušení, že cenu snížit o 25 %, tak to je zase takto 

formulačně možná lepší terminologie, tam jsem rád, že zatím není diskuse, že ta cena by měla 

být stejná jako ve městě. Skutečně si myslím, že lukrativnost pozemku v Oříkově nebo kdekoliv 

jinde je jiná než přímo v Sedlčanech, takže to je vhodné opatření. U toho, jestli pouze zvýšit 

nebo snížit o 25 %, ve finále tu konečnou cenu stejně vždycky schvaluje zastupitelstvo. My tam 

třeba i ve veřejném zájmu pak můžeme prodat něco, co má hodnotu v místě čase obvyklém, 

třeba 100 000,- Kč, tak můžeme aplikovat třeba za 1,- Kč nebo za 10 000,- Kč. Tady je spíše 

míněno, že mohou nastat, já si nemyslím, že by to bylo jako ze strany Odboru majetku nějak 

pravidelně aplikováno, ale že je tam nějaká anomálie, která prostě umožní ten obvyklý parametr 

navrhnout z nějakého důvodu, např. zatížení sítěmi nebo cokoliv dalšího možného, případně 

zvýšit nebo snížit. Tady bych se osobně skoro domníval, že to plus minus tam zůstat může, 

protože ve finále stejně rozhodne zastupitelstvo. Hlásí se pan JUDr. Hefka.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 
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„Myslím si, že ten návrh O.K. Pokud se týká toho snížení a zvýšení, tak si musíme uvědomit, 

že by to jednak nepokrylo případ, který jste teď říkal, že se ze 100 000,- Kč dostaneme 

na korunu nebo na 10 000,- Kč, stejně bychom překročili těch 25 %, který tam jsou. To není 

tenhle případ, ten je v nějakém zvláštním zřeteli, když chceme prodat něco, co neseme už léta, 

když jsme chtěli narovnat stavy. Tady budeme reagovat na nějakou tu situaci zatížení sítí, menší 

lukrativnost, a právě proto si myslím, když budeme snižovat, tak vlastně bychom to snižovali 

jenom do té částky 20 000,- Kč, protože od 20 000,- Kč by stejně měl být znalecký posudek. 

V tu chvíli znalecký posudek by tohle měl zohlednit a my se vlastně vyhneme tomu, zda máme 

jít s cenou níže nebo výše a vlastně znalecký posudek nám vždycky přesně řekne částku, 

za kterou bychom to měli prodat. Takže to snížení nám vlastně usnadní ty případy jenom 

do těch 20 000 Kč. Když si vezmete, že tam je snížení o 25 % tak jenom to, kolik bychom tam 

získali 25 % z 20 000,- Kč, tak to je 5 000,- Kč a budeme se tady handrkovat o 5 000,- Kč 

a dohadovat a ještě tím ztrácet a lidi si budou ve městě ukazovat, že nám to prodal o tu tisícovku 

levněji. Jde o to, jestli nám to za těch 5 000,- Kč stojí. Tím, že my to snížení zamezíme do těch 

20 000,- Kč a od 20 000,- Kč, kdy je znalecký posudek, tak nám vždycky určí cenu a ten 

znalecký posudek může za 20 000,- Kč být. Kdyby to byl pozemek za 21 000,- Kč, a on řekne, 

že tu cenu nemá…, znalecký posudek nám řekne – ten pozemek má cenu 15 000,- Kč, tak v tu 

chvíli to narovná tu situaci. Takže jediné, co vlastně by nám řešilo to snižování, je o té částce 

do 20 000,- Kč, která bude marginální ve srovnání ve všem… Myslím si, že tím předejdeme 

prostě problémům, naopak zdražení tam můžeme nechat u nějakých těch lukrativnějších. A toto 

odůvodníme snáze, jako že jsme to prodali za víc, než jsme mohli, ale to snížení už se hůře 

odůvodňuje. Vždycky to odůvodní znalecký posudek od 20 000,- Kč, proto si myslím, že to 

snížení tam je dobré vypustit v tuto chvíli.  

Chtěl jsem se zeptat na všechny ty ostatní prodeje, co tady máme vlastně v těch dalších bodech 

Programu, protože jsem koukal, že někde byl nasazený znalecký posudek na 3 900,- Kč. Minule 

jsem říkal, že samozřejmě znalecký posudek je nejlepší cesta nebo nejlepší způsob, jak to 

prodáte, protože vždycky máte tu správnou cenu, ale taky jsem k tomu dodal, že znalecký 

posudek samozřejmě musí být od nějaké částky, protože pak nemá smysl, aby znalecký posudek 

byl na ten pozemek za 3 900,- Kč, protože ten znalecký posudek…, nevím za kolik jste je 

nechali pořizovat. Nepředpokládám, že by ten znalec šel prostě hodně pod cenou, byť ta cena 

byla prostě takhle. Trošku se bojím, že ten znalecký posudek vyšel na stejnou cenu, za jakou se 

pak bude prodávat oceněný pozemek, byť to tedy nejsou naše náklady, tedy v těchto případech 

to budou náklady těch, co kupují. Proto si myslím, že je dobré, zvednout částku, jak říkal tady 

kolega Švagr od těch 20 000,- Kč, protože od 20 000,- Kč nám to určí cenu úplně vždycky, 

že svým způsobem bychom mohli říci, že jsme z obliga, ale do těch 20 000,- Kč máme nějaká 

stanovená kritéria, podle kterých se lidé mohou nějakým způsobem řídit, a ten znalecký 

posudek při cenách, kdy si myslím že minimálně vyjde na 5 000,- Kč, když si ho budou 

zařizovat kupující, pokud to nebude přes město, které to bude potom přefakturovávat a které 

bude mít lepší ceny, tak si myslím, že těch 10 000,- Kč by byla skutečně malá částka. Toto je 

odůvodnění, proč tam vypustit to slovo snížení, že do 20 000,- Kč je to nepatrná částka a akorát 

to bude dělat rozbroje ve městě. Takto tu máme přesná kritéria a zdražení si vždycky 

odůvodníme a od 20 000,- Kč máme znalecký posudek, takže si myslím, že to je úplně v pohodě 

tímto způsobem.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Možná ještě jeden dovětek. Ten argument, že mohou být případy, kdy z důvodu veřejného 

zájmu se ta cena může lišit, to ale může být. Pokud děláme pravidla, tak vzniká obecně otázka, 

jestli by v těchto pravidlech neměla být věta, že zastupitelstvo si může vyhradit změnu té 

prodejní ceny z důvodů veřejného zájmu, protože pak si zastupitelstvo může vyhradit cenu 

směrem nahoru i cenu směrem dolů a nemusí být limitováno vůbec těmi 25 procenty a mohou 
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být takové případy, kdy bude z důvodu veřejného zájmu opravdu potřeba udělat slevu větší než 

těch 25 %. Když už to děláme, tak můžeme klidně stanovit pravidla a dát si tam takovéto obecné 

ustanovení a rovnou si ta pravidla schválit. Stejně nakonec podle těchto pravidel bude rada 

zastupitelstvu provádět návrhy, bude oceňovat, a pokud tam bude potřeba někde tuto věc využít, 

tak bych navrhoval to tam zakomponovat možná hned k bodu a). Tam bych navrhoval taky 

zvýšit o těch 25 % a dát tam obecnou formulaci na konci věty, že si zastupitelstvo může vyhradit 

z důvodu veřejného zájmu a pak můžeme opravdu debatovat o snížení, klidně i větší než těch 

25 %.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Možná s dovolením zareaguji na pana Ing. Pavla Švagra, CSc., my tam ještě máme v odst. 4 

toho čl. 4 sousloví, že „o výši konečné kupní nebo prodejní ceny vždy rozhoduje Zastupitelstvo 

města Sedlčany“, tak, jestli tam ještě třeba nedeklarovat, že stejně, tak i v případě veřejného 

zájmu nebo nějakým podobným způsobem, abychom to tam měli zachyceno.  

Konečné slovo má vždycky ZM. A ještě ke slovům  JUDr., Mgr. Rostislava Hefky, proč jsme 

nechali dělat posudky na malé pozemky. Netušili jsme, jestli ZM přijme tento návrh RM 

a samozřejmě ti zájemci o koupi to chtějí nějakým způsobem a z nějakých důvodů řešit, takže 

souhlasili i s touto variantou, že uhradí znalecký posudek a i jsme to chtěli mít jako jakýsi 

argument, že ty ceny jsou skutečně takové, jaké nám ukázalo i to odborné vyjádření. Jenom 

jsme si to ještě ověřovali znaleckým posudkem s kulatým razítkem. Jednalo se o několik málo 

případů. Pokud zastupitelstvo dnes tento postup takto odsouhlasí, tak už v těchto případech 

znalecké posudky nebudeme vyžadovat, pokud by nenastala nějaká mimořádná situace, že by 

bylo vhodné to posoudit znaleckým posudkem. 

Kdo se další hlásí do rozpravy, protože teď tady zazněly nějaké návrhy a já to beru tak, 

že nakonec přijímám ty argumenty s nesnižováním ceny, bavíme se o prodejích do 20 000,- Kč, 

tak to není prostě nic marginálního.  

Další do rozpravy, ale k tomu, co tady zaznělo, jestli dojdeme k nějakému finálnímu konsenzu, 

jak bylo řečeno, abychom nemuseli hlasovat o protinávrzích. Řízení o projednávání předám 

místostarostovi, který má tento bod, jako osoba referující.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže se zdá, že se nikdo nahlásí. Prosím pana Ing. Pavla Švagra, CSc., zda by mohl přečíst 

návrh změnového usnesení?“  

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Usnesení je rozčleněno na 3 části: 

Bod a) Zastupitelstvo města ruší usnesení zastupitelstva města číslo 91 ze dne 19. prosince 

2011, kterým byly s účinností ode dne 1. ledna 2012 stanoveny prodejní ceny pozemků 

ve vlastnictví města Sedlčany.  

Bod b) Zastupitelstvo města schvaluje minimální prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města 

Sedlčany a za účelem stanovení této ceny pro realizace přímým prodejem cenou v místě a čase 

obvyklou, pak rovněž postup pro zajištění jejich ocenění uvedený v Příloze tohoto usnesení, 
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tzn., že do přílohy tohoto usnesení by se dala ta dnešní příloha 5.1.4., akorát s tím, že by 

nezačínala „postup pro zajištění ocenění“, ale správně by bylo „prodejní ceny pozemků a postup 

pro zajištění“, což váže na to usnesení, abychom schválili ty ceny a současně i ten postup 

pro zajištění ocenění.  

Bod c) Zastupitelstvo města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

zajištěním aplikace schváleného usnesení, čili smysl toho usnesení je v principu stejný, jak byl 

navržen, akorát je zjednodušen.  

Potom v příloze se upravuje – v případě ceny vyšší než 20 000,- Kč; z 10 000,- Kč se upravuje 

na 20 000,- Kč a v bodě 7 c) – cenu pozemků v osadách lze po posouzení jednotlivých případů 

snížit proti ceně pozemků v městské zástavbě Sedlčany až o 25 %, to zůstává, tak jak to je 

a v bodě a) je – pro všechny soubory pozemků lze cenu v místě a čase obvyklou, a to po 

posouzení jednotlivých případů, zvýšit v limitech odchylky od výše uvedených cen +25 %. 

Všechno ostatní zůstává stejné, tak jak bylo navrženo.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže, kdo souhlasí s tímto usnesením?“  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany: 

a) ruší usnesení ZM č. 91 ze dne 19. prosince 2011, kterým byly s účinností ode dne 1. ledna 

2012 stanoveny prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města Sedlčany. 

b) schvaluje minimální prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, a za účelem 

stanovení těchto cen pro realizace přímým prodejem cenou v místě a čase obvyklou pak rovněž 

postup pro zajištění jejich ocenění uvedený v Příloze tohoto usnesení.  

c) pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, zajištěním aplikace schváleného 

usnesení.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 237/2018-2022. 

   

5.2 Návrh konečného vypořádání majetkoprávních vztahů; vybrané pozemky zatížené 

Krčínovou cyklostezkou v k. ú. a obci Sedlčany  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak druhý majetkový bod je konečné vypořádání majetkoprávních vztahů, vybrané pozemky 

zatížené Krčínovou cyklostezkou. Tady se jedná o výkup pozemků parc. č. 2555/3 o výměře 

134 m² a parc. č. 2555/4 o výměře 94 m², od společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o. 

za jednotkovou cenu 20,- Kč/m2 a celková kupní cena je 4 560,- Kč. Pozemky se nachází 

pod Krčínovou cyklostezkou, tam kde končí zahrádky u přehrady. 

Zahájil bych rozpravu zastupitelů k tomuto bodu.  

Zdá se, že se nikdo do rozpravy nehlásí, přednesu návrh usnesení.“ 

 

Přihlásit se do rozpravy zastupitelů nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje výkup pozemků parc. č. 2555/3, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 134 m2 a parc. č. 2555/4, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 94 m2, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou ve vlastnictví obchodní společnosti STROS-PEGA LIFT 

– F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01  Sedlčany, a to za jednotkovou 

cenu 20,- Kč/m2, což při výměře pozemků 228 m2 představuje celkovou kupní cenu 4 560,- Kč. 

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

podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 238/2018-2022. 

  

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

prodejem žadateli 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zde se jedná o prodej pozemku parc. č. 89/28, výměra toho pozemku je 26 m², a to žadateli, 

za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, celková kupní cena 3 900,- Kč. Cena byla určena znaleckým 

posudkem, jak tady říkal pan starosta, že žadatel o ty pozemky stál a nevěděl, kdy by bylo 

možné je koupit, tak souhlasil se znaleckým posudkem.  

Zahajuji rozpravu zastupitelů k tomuto bodu Programu.  

Takže nikdo se nehlásí, přednesu návrh usnesení.“ 

 

Přihlásit se do rozpravy zastupitelů nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 89/28, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 26 m2, v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to panu žadateli, trvale bytem Sedlčany, 

za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 150,- Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 3 900,- Kč.  

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

podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 239/2018-2022. 
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5.4 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 660/11 v k. ú. 

Oříkov a obci Sedlčany   

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Jedná se o vydržení pozemku parc. č. 660/11 o výměře 67 m², který byl oddělen z pozemku 

parc. č. 660/1 v Oříkově, a to žadateli. V Příloze jste k tomuto bodu Programu obdrželi 

stanovisko paní Mgr. Moniky Drábkové, právní zástupkyně města Sedlčany, že v případě 

soudního sporu by byl žadatel úspěšnou stranou. Zahájil bych rozpravu k tomuto bodu. Opět se 

zdá, že se nikdo do otevřené rozpravy nehlásí.“  

 

Přihlásit se do rozpravy zastupitelů nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:50 hod. dostavil zastupitel, pan PaedDr. Jaroslav 

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

celkem 17. Tento počet přítomných zastupitelů se změnil až odchodem dříve omluveného pana 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje převod vlastnického práva (vydržení pozemku) nově 

odděleného pozemku parc. č. 660/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 67 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický 

plán č. 216-43/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem 

Sedlčany, místní část Oříkov č. p. 3, 264 01 Sedlčany.  

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

podpisem Souhlasného prohlášení.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 240/2018-2022. 

  

5.5 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 948/5 v k. ú. 

a obci Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další bod tohoto bloku je obdobný případ jako v předchozím bodě. Opět se jedná o vydržení 

pozemku, tentokráte parc. č. 948/5, výměra je 28 m². Tento pozemek byl oddělen z pozemku 

parc. č. 948/1 a o vydržení vlastnického práva zažádala FO. Pozemek se nachází v lokalitě 

Sedlčany, Na Potůčku. Opět je doloženo stanovisko Mgr. Moniky Drábkové.  

Zahájil bych rozpravu k tomuto bodu Programu ZM. Nikdo se nehlásí.  

Takže přednesu návrh usnesení.“  

 

Přihlásit se do rozpravy zastupitelů nikdo z přítomných nevyužil. 
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Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje převod vlastnického práva (vydržení pozemku) nově 

odděleného pozemku parc. č. 948/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace o výměře 28 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 2810-66/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, trvale 

bytem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 654, 264 01 Sedlčany.  

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

podpisem Souhlasného prohlášení.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 241/2018-2022. 

  

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

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Prodej pozemku parc. č. 814/7 (výměra pozemku je 90 m²), a to manželům za jednotkovou 

cenu 150,- Kč/m2; celková kupní cena je 13 500,- Kč. Cena je opět stanovena znaleckým 

posudkem. Pozemek se nachází v lokalitě Sedlčany, Pod Cihelným vrchem.  

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan JUDr. Filip Růzha.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji, chtěl bych se jenom ubezpečit, protože jsem to v materiálech neviděl, jak se 

v Důvodové zprávě hovoří o tom, že tam bylo odděleno těch 13 m², tak to je ta samá špička 

toho pozemku, tzn., ta část přes kterou vede komunikace? Přes tento pozemek jsou dopravně 

přístupné přilehlé zahrádky v zadní části lokality? … Dobře, nevím, jestli jsem to nepřehlédl, 

ale v materiálech jsem měl jenom tento kompletní obrázek...“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Je to tak, aby byl zajištěn přístup tam k těm ostatním zahrádkám. 

Ještě se někdo hlásí do rozpravy?“  

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelů již nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku 

trvalý travní porost, o výměře 90 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2817-

14/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to manželům, za jednotkovou cenu 

stanovenou Znaleckým posudkem ve výši 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13 500,- Kč. 

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

podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 242/2018-2022. 

  

5.7 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 2981/91 v k. ú. a obci Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

Prodej pozemku parc. č. 2981/91 o výměře 538 m², který byl oddělen z pozemku 

parc. č. 2981/30, a to do vlastnictví společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák 

za jednotkovou cenu 200,- Kč/m2; celková kupní cena je 107 600,- Kč, která byla opět určena 

znaleckým posudkem. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji za slovo. Jenom dvě poznámky.  

Za prvé. Ve stávajícím územním plánu po konsolidovaném znění je tento pozemek veden jako 

místní komunikace nebo po něm má být vedena místní komunikace, je tam vymezen ten koridor 

s tím, že to vlastně kopíruje tu původní polní cestu, mělo by to vést k jakémusi plánovanému 

obchvatu v zásadách územního rozvoje. Jedna věc, zda tohle bylo zváženo s tím, že se vlastně 

zbavíme části komunikace. 

Za druhé. Posudek v tomto není úplně přesný, protože jednak to tedy není „plocha výroby 

a skladování“, ale je to „místní komunikace“. A dále přiléhající plocha není „výroba 

a skladování“, ale je to plocha označená jako „smíšená komerční“, to co už vlastně žadatel 

koupil. Na druhou stranu znalec měl v tomto poměrně jasné srovnání na stanovení té ceny 

200,- Kč/m2, pokud jsem mohl zjistit ze sbírky listin, byla toto i cena, za kterou od soukromého 

vlastníka uvedená společnost koupila ten vedlejší, větší pozemek o velikosti několika 1 000 m²; 

tedy proti ceně nic nenamítám, jenom v podstatě fakticky doplňuji, že některé skutečnosti tady 

nesedí.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ve znaleckém posudku?“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Ano, přesně tak, v posudku.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jestli mohu, v závěru jste říkal, že celkovou cenu nezpochybňujete?“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Určitě nezpochybňuji, protože koneckonců je to znalecký posudek s doložkou, takže si to ani 

nemohu nebo nechci dovolit zpochybnit, a jak říkám, ta srovnávací hodnota vedlejšího 

pozemku, tak ta cena byla za metr úplně stejná. Jenom v podstatě do budoucna, jednak ta věc 
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samotného toho prodeje, jestli to chceme prodat, když je to vymezeno jako místní komunikace. 

Nevím, jestli to nemá být řešeno ve Změně číslo 2 ÚPD města Sedlčany a druhá věc, že tam to 

nebylo úplně přesné, ale říkám, že k ceně pro realizaci, si myslím, nelze nic namítat, spíše 

do budoucna...“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě poznámku k té obecní cestě. V podstatě tam už došlo v minulosti s výstavbou objektu 

Hasičské zbrojnice Sedlčany a s potřebou výkupu pozemků pro tento objekt k dohodě s panem 

Pokorným (bývalým vlastníkem), resp. měl podmínku, že jak nyní vede Hasičská ulice, tak, 

aby na ni dále navazovala tato cesta, takže, kde končí ta cesta, tak tam je vlastně stavební parcela 

pana Pokorného, respektive jeho právních nástupců (dědiců). Díky tomu, aby se mohla postavit 

hasičárna, tak se tam udělal tento vstřícný krok směrem k vlastníkovi, a ta cesta nebo možnost 

nějakého budoucího propojení tohoto území tam ztrácí smysl to právě takto využít. Pokud 

v místě bude připravována a realizována nějaká další výstavba, kromě toho záměru pana 

Třešňáka, tak samozřejmě se bude muset udělat nějaká území studie a řešit parcelaci celého 

toho území nějakým jiným vhodným způsobem.“ 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě někdo se hlásí do rozpravy?“  

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelů již nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 

tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2981/91, druhem orná půda, o výměře 538 m2, který byl 

nově oddělen z původního pozemku parc. č. 2981/30, druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2828-56/2021), a to společnosti ATLANTIK PRODUKT 

Třešňák, s. r. o., se sídlem Praha, Libušská 395/229, 142 00 Praha 4 – Libuš, za jednotkovou 

cenu stanovenou Znaleckým posudkem ve výši 200,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

107 600,- Kč. 

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

podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 243/2018-2022. 

  

5.8 Návrh realizace pozemků parc. č. st. 333 s budovou, parc. č. 439/11 a parc. č. 439/12 

v k. ú. a obci Kosova Hora 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Poslední majetkový bod dnešního Programu ZM. Předmětem je prodej objektu „Vodárna 

a vodojem Kosova Hora“, včetně pozemků, na kterých se nachází, jedná se o tři pozemky v obci 

Kosova Hora za celkovou kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 607 040,- Kč.  

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jenom takový laický dotaz… Jenom by mě blíže zajímalo, zda v tuto chvíli tento majetek 

město nevyužívá a ten objekt naopak pro zásobování pitnou vodou využívá obec Kosova 

Hora?“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

Cca z 95 % jej potřebuje a využívá obec Kosova Hora, zhruba z pěti procent je využíván 

pro zásobování pitnou vodou lokalitu Červený Hrádek.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jasně, ono stejně pokud vím, tak místně je to tak, že přístup je tam zajištěn po soukromé cestě 

prostřednictvím služebnosti, a ta cesta je nyní zahrazena, pokud vím aktuálně, takže bude asi 

dobré přehodit problém na obec Kosova Hora, nevím, jestli mají klíče od té brány nebo ne, 

to není důležité. Spíš ta možnost napojit se na to, pokud by nám někdy „vyschla“ Želivka, nebo 

ten Švihov? Budeme pořád mít možnost, které se nezbavujeme, jenom prostě prodáváme 

ten vodohospodářský objekt, resp. navrhujeme jej prodat. Takto tomu rozumím, trubky tam 

zůstanou i pro Červený Hrádek?“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Je to tak a ještě mohu doplnit, že objekt je v žalostném stavu a bude potřebovat větší investici 

na rekonstrukci a na údržbu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě, jestli mohu doplnit z toho technického hlediska. Není známo, že by byl s dostupností 

objektu nějaký problém, pokud jsem se tam byl podívat, vždy byl dopravně dostupný. Areál je 

uzamčen, ale to už je pozemek, který je kolem toho objektu, který je oplocen a jakési ochranné 

pásmo vodojemu. Klíče má k dispozici společnost 1. SčV, a. s., protože jej spravuje. A pokud 

se týká zásobování pitnou vodou, tak Kosova Hora je vlastně zásobována z Přivaděče pitné 

vody Kosova Hora, přičemž přímo z tohoto hlavního potrubí je vyhotovena odbočka 

pro Kosovu Horu. A jinak Sedlčany už jsou zásobovány rourou toho přivaděče, čili ne přes 

Kosovu Horu a i část Kosovy Hory je zásobována směrem od Sedlčan, a to je to území kolem 

sila, teď ta nová rozvojová stavební zóna. A jinak ten původní starý spodní Červený Hrádek, 

tak tam došlo k rozhodnutí, že zatím zůstane napojen na Kosovu Horu, protože technicky 

to není úplně jednoduché a vyvolalo by to nějaké investice. Oboustranně se jeví jako zbytečné, 

takže obec Kosova Hora si toto plně uvědomuje. Myslím si, že se k nám budou chovat vždycky 

vstřícně, protože jsou závislí na našem Přivaděči pitné vody Benešov – Sedlčany.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jenom se chci zeptat, to je ten samý objekt, o kterém jsme se tady již bavili?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Ne, toto je objekt Vodojemu nad vsí, nahoře na kopci. A my jsme se bavili o staré úpravně 

vody dole u potoka Mastníka.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě se někdo hlásí do rozpravy?  

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelů již nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej objektu „Vodárna a vodojem Kosova Hora“, 

který se nachází na pozemcích parc. č. st. 333, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 491 m2, parc. č. 439/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 184 m2 a parc. č. 439/12, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha, o výměře 640 m2, a to včetně těchto pozemků, které jsou ve vlastnictví města 

Sedlčany, obci Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora č. p. 45, 262 91  Kosova Hora, za celkovou 

kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou Znaleckým posudkem ve výši 607 040,- Kč. 

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

podpisem Kupní smlouvy.“    

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 244/2018-2022. 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Děkuji, předám slovo za účelem projednání dalších bodů Programu ZM panu starostovi.“  

 

 

6. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu je návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 2/2021 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška, kterou jste v návrhu 

dostali a v důvodové zprávě je popsáno proč – je to v podstatě aktualizace stávající, dosud 

platné vyhlášky – aktualizace podle nového zákona o odpadech, který je platný od 1. ledna 2021 

a nejpozději od 1. ledna 2022 musíme mít tuto vyhlášku schválenu, resp. účinnou novou 

vyhlášku. Tato vyhláška v podstatě deklaruje to, co se vlastně s odpadem v Sedlčanech 

odehrává, do jakých nádob se ukládá, jak se sváží, na jakých místech jsou svozové nádoby 

apod., takže spíš zahajuji rozpravu k tomuto návrhu vyhlášky.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Já bych se jen chtěl zeptat na ty sazby/cenu/finále v porovnání s dnešním stavem – tam jsou 

dvě navržené varianty?“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ne, ne, teď se bavíme o systému svozu – tento předpis je jenom technikálie, kterou město musí 

mít, aby určilo místa, kam se odpady shromažďují, jak funguje sběrný dvůr, kam lze jaký typ 

a druh odpadu ukládat a další.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„K vyhlášce v podstatě nic, protože je právě vysoce technická. Jenom bych byl rád, kdyby tady 

zaznělo a mohlo se s tím do budoucna nějak počítat – když jsme u toho místa, kde jsou 

soustředěny kontejnery, jak na ten komunální odpad, tak na tříděný odpad pod kostelem (u těch 

paneláků) – já bych se velmi přimluvil za to, jestli by se nedalo do nějakého střednědobého 

plánu zařadit vybudovat na tomto místě kontejnery podzemní, protože přece jenom je to takové 

nedůstojné, když je u zdi významné památky gotického kostela atd. – prostě je tam 10 kusů 

kontejnerů, valí se tam odpadky. Tak jestli by se nedalo počítat s nějakou budoucí kultivací. 

Jinak k vyhlášce, jak říkám, nic, je to mimo, jenom k tématu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jasně, logická připomínka. Je to otázka zejména peněz – vybudovat podzemní úložiště je 

poměrně drahá záležitost a rozumím tomu, že někdy v lepších časech by se o tom zastupitelstvo 

mohlo bavit, ale je to záležitost toho, pro jaké priority se zastupitelstvo rozhodne. Tak, jestli se 

do rozpravy nikdo další nehlásí, tak já přednesu návrh usnesení“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelů již nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

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

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou se zároveň nabytím 

účinnosti této vyhlášky ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2012, o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Sedlčany, dříve schválená 

usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM č. 174 dne 26. listopadu 2012.“    

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 245/2018-2022. 

 

 

7. Varianty zpoplatnění výkonu služby; návrhy OZV města Sedlčany č. 3/2021 (směsný 

komunální odpad)  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Pak je tady druhá záležitost, která rovněž vyplývá z novely zákona o odpadech a jak je 

poměrně podrobně popsáno v Důvodové zprávě – my dnes používáme poplatek z nemovitosti, 

zjednodušeně řečeno, podle starého zákona o odpadech, který toto umožňoval a tenkrát jsme se 

pro to rozhodli, protože ten poplatek umožňuje lidem, pokud čím více třídí, tak tím méně jim 

zůstává komunálního odpadu a vlastně tím pádem platit méně za odpad je pro město 

samozřejmě příznivá záležitost, potažmo pro občany, protože čím méně tun odpadu uložíme 

na skládce, tak tím méně platíme za skládkovné.  

Tento nový zákon všechny možnosti zpoplatnění shrnuje v zákonu o místních poplatcích a jsou 

tam dva zásadní rozdíly – buď poplatek na hlavu, to je poměrně jednoduchý systém poplatků, 

ale mohou to zkomplikovat potom samozřejmě různé úlevy, případně rozhodnutí, jakým 

způsobem se vypořádat s občany, kteří tady trvale žijí, ale dlouhodobě tu vlastně nebydlí, 

ale mají tady trvalý pobyt, protože zákon se v tomto zaměřuje na trvalé bydliště – pak je tam 

varianta druhá, a to je podle množství odpadu a opět jako máme dosud v podstatě z nemovitosti, 

a to buď podle skutečně zváženého odpadu (kolik ten člověk nebo ta domácnost vyprodukuje), 

nebo kolik objemu toho odpadu vyprodukuje, což je zdánlivě nejjednodušší / nejspravedlivější 

systém, nicméně na to je potřeba poměrně drahé vybavení svozové techniky, vůbec potom 

organizování toho svozu, registrace… Upřímně řečeno, v tuto dobu na toto nejsme 

technologicky připraveni.“ 

  

„A u toho svozu z nemovitostí pak je ještě další možnost, a to podle kapacity soustředěných 

nádob tzn. zjednodušeně řečeno, jak velkou popelnici nebo kontejner si objednám… A to je ten 

systém, který jsme měli doposud, ale my jsme v té minulé vyhlášce si vlastně ty ceny určovali 

sami. Tady musíme akceptovat to, že je ze zákona dané maximum 1,- Kč za litr objemu toho 

odpadu a ten zákon umožňuje sice potom různou frekvenci svozů, ale ta musí být úměrná té 

základní ceně z té svozové nádoby, takže když vezmu klasickou popelnici 110 l – my dosud 

máme roční poplatek 2.300,- Kč a je tam 52 svozů v roce, to znamená každý týden a pak by se 

dal zvolit čtrnáctidenní svoz, který byl o něco levnější, ale ne o polovinu. Dnes je to tak, že je 

základní, tedy ta „stodesítka“ – 52 svozů, pokud bude 26 svozů, tak to musí být 50 % ceny. 

A pak samozřejmě stejně tak i pokud jsou některé objekty vyváženy 1× za měsíc, čili vlastně 

12× do roka, tak tam je to zase přesně poměr tohoto čísla. Tento způsob je administrativně / 

evidenčně trochu komplikovanější. Na druhou stranu se nejblíž podobá tomu, co je zavedeno 

nyní a na což jsou i občané zvyklí. Ještě je potřeba říci jednu důležitou věc – poplatek na hlavu 

a poplatek z kapacity soustředěných shromažďovacích prostředků lze vybírat na ten daný 

kalendářní rok. Pokud jsou to způsoby za váhu nebo objem odpadu, tak lze poplatek vybírat 

s ročním zpožděním až podle skutečně doloženého množství, což je samozřejmě také problém, 

který by velmi zkomplikoval sestavování rozpočtu příštího roku. My jsme vám předložili 

písemné podklady v obou variantách, které považujeme za realizovatelné, a to jak poplatek 

na hlavu, tak z kapacity shromažďovacích nádob. A abyste měli možnost si sami utvořit názor, 

který způsob je podle vás vhodnější / lepší a rádi bychom znali váš názor do příští středy 15. září 

2021, kdy máme jednání Rady města Sedlčany a tam bychom potřebovali sestavit dvě vyhlášky 

a hlasovalo by se tedy potom následně v dalším zastupitelstvu, které předpokládám, že budeme 

svolávat 4. října – ne z důvodu této vyhlášky, ale že se nám nahromadilo 90 žádostí do Změny 

č. 2 územního plánu a některé ty žádosti jsou zcela evidentně neprůchodné – buď s ohledem 

na lokality, kde je bonita zemědělské půdy, že to neprojde nebo se jedná o úplně odloučené 

místo od intravilánu obce, tak jsme zvolili tento postup, že všechny žádosti projedná 

zastupitelstvo a o každé rozhodne, zda souhlasí a schvaluje tuto žádost a půjde do dalšího kola 

na krajský úřad k posouzení hlavně z pohledu životního prostředí, ale to jsem tedy odběhl. Tak 

abychom měli dostatečnou myšlenkovou přípravu na tu diskusi o té nebo oné variantě, tak proto 

ty materiály už dnes. Samozřejmě je možnost položit / zaslat jakýkoli dotaz, pokud budeme 

vědět tady, zodpovíme nebo i v průběhu toho času se na nás můžete obrátit.“ 
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„Ještě jedna věc – jestli jste se dívali do těch tabulek, tady jsou třeba celkové předpokládané 

vybrané finanční prostředky – pokud by to bylo třeba za ten systém z kapacity těch 

soustředných nádob, tak jestli 45 haléřů za litr nebo 50 nebo 55?... A pro zajímavost jenom 

za rok 2020 zaplatilo město celkem za likvidaci odpadů 8.150.000,- Kč. Z toho se za poplatky 

za svoz komunálního odpadu vybraly 3.480.000,- Kč; 1.270.000,- Kč jsou příjmy od EKO-

KOMU za vytříděné komodity tříděného odpadu, takže příjmy dohromady tvoří 4.750.000,- Kč 

a zbývající 3.400.000,- Kč už dnes platí město ze svého rozpočtu. Tolik jenom tedy 

pro představu a myslím si, že je to služba občanům a ti většinou přijímají, že je nějakým 

způsobem zpoplatněna a dále si myslím, že v dnešní době funguje dobře a docela na úrovni. 

Bohužel nová legislativa nám ten systém trošku rozbíjí a musíme zvolit vhodnou variantu. 

Narovinu řeknu, když jsme to v RM začali diskutovat už v prvním pololetí, tak byl takový 

názor: „No tak, co se dá dělat, tak uděláme poplatek na hlavu, bude to jednodušší, a jak se říká 

padni komu padni“. Ale čím dál více to rozebíráme a rozpracováváme, tak se postupně 

přikláníme k výběru poplatku pole kapacity nádoby a musím říci, že v RM jsme se ještě rovněž 

neshodli – ještě se pořád ty myšlenky nějakým způsobem tříbí. Spíše se ale myšlenkově 

v poslední době posouváme k tomu systému cena z nemovitosti (kapacita nádoby). Občané jsou 

na to naučeni – v podstatě občanů v bytovkách se to ani tolik nedotkne, že se tím nebudou tolik 

zabývat, protože akorát v rámci těch služeb, které za SVJ platí, tak se trošku změní celková 

částka a budou mít jiný klíč na rozpočítání na jednotlivého poplatníka. U těch domkařů tam 

samozřejmě k nějaké změně dojde, ale zase pořád je možnost asi u většiny lidí „utíkat“ k tomu 

třeba méně četnějšímu svozu a tím samozřejmě ušetřit. Je otázka, kolik těch nemovitostí zůstává 

u toho, že topí pevnými palivy, takže přes zimu asi ten týdenní svoz je tam nutný. Pořád tam 

máme ale tu variantu sezónního svozu, že přes zimu každý týden a přes léto jednou za 14 dní. 

A zase ti obyvatelé rodinných domků užívají ještě další možnost – to je svoz bioodpadu. Ten 

se samostatně neúčtuje, je dotován z rozpočtu města a částečně se na tom podílí příjmy 

z poplatků za svoz TKO. Tak rozprava k tomuto – ale dnes nerozhodujeme, dnes si to jenom 

myšlenkově rovnáme.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„K tomuto nemám zatím obsahově nic, protože nevíme, jaká ta varianta bude vhodná, 

ale trošičku do toho promlouvá moje matematická dušička. Chtěl bych poprosit, jestli by to 

bylo možné, protože toto by byl krásný případ udělat fakt nějakou excelovskou tabulku, která 

by dokázala interaktivně měnit výpočty podle toho, jaké jsou tam zadány vstupy, aby my jsme 

si to dokázali porovnat, jaká – která varianta vychází při kolika eko-lidech, a tu kterou 

použijeme a tímto způsobem si tam zadávat vstupní informace a ona by nám na závěr ukazovala 

co je výhodnější a co není. Myslím si, že ten Excel by šel připravit velice snadno a naši 

„pracovníci ICT“ by to určitě bez problémů zvládli. Takže kdybyste nám to rozeslali, tak my 

bychom si třeba mohli pohrát, sami to pochopit a vnořit se do této problematiky. Děkuji, že jste 

nám to trošku přiblížil, protože přiznávám, že prokousat se těmi materiály nebylo příliš snadné 

až vlastně tím, jak jste tomu dnes dal tu „omáčku“, tak se to dalo trošičku pobrat, co se tím 

a čím myslí. Takže jestli by to technicky šlo (když po nás chcete nějaká stanoviska), že byste 

nám dopředu poslali nějaké ty tabulky v tom Excelu – když bych si např. zadal predikci 

i do budoucna, jak se třeba bude vyvíjet počet obyvatel v Sedlčanech, tak pak mohu vidět ten 

výsledný závěr porovnání varianta 1 / varianta 2. Myslím, si, že by nám to pomohlo, abychom 

se tím mohli prokousat a potom nějakým způsobem zase dát zpětnou vazbu, kterou po nás 

chcete.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„My si s tím stejným způsobem, jak říkáte, hrajeme už delší dobu, takže máme 

podklady v nějakých pracovních verzích připraveny. Spíš teď položím otázku panu tajemníkovi 

nebo vedoucímu ICT – máme pondělí, do kdy jsme schopni něco podobného dát k dispozici?“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček: 

„Zítra nebo ještě dnes.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dříve než jsem očekával, takže zítra můžeme přeposlat.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Osobně teda excelovskou tabulku nepotřebuji, ale to téma je extrémně složité a spíše jenom 

jestli jsem to pochopil správně – takže dvě metody – první metoda je poplatek na hlavu, 

maximum 1.200,- Kč na osobu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Takže v podmínkách Sedlčan by to znamenalo revoluci, protože my to tak neděláme. 

Na rovinu říkám, nejsem zastánce revoluce, čili pro mě tahle varianta není akceptovatelná, 

takže já excelovskou tabulku na osobu nepotřebuji. Bavíme se o metodické filozofii varianta 1 

nebo varianta 2 – to je to klíčové. Takže fajn, to je varianta 1.  

Varianta 2 je tedy poplatek za kapacitu – ten se blíží dnešnímu stavu, který tedy v Sedlčanech 

(já se omlouvám, že to opakuji, jen abych si to ujasnil, protože to je fakt pro mě složité), tak to 

je poplatek za kapacitu a tam se tedy říká, že poplatek za kapacitu může být maximálně koruna 

za litr. Čili 1.200,- Kč za osobu nebo koruna za litr, výborně. Já jsem osobně zastánce té debaty 

o poplatku za kapacitu, protože se blíží tomu dnešnímu systému a neznamená to revoluci ani 

ve výkaznictví, ani v softwaru a blíží se to tomu dnešnímu modelu. Za sebe, co se týká výběru 

toho poplatku, tak si myslím, že ten model, kdy se platí dopředu, je správný a debatovat 

o výběru následně – vzrostou nám neplatiči, budeme to mít extrémně složité, takže z tohoto 

pohledu mi praktické důvody říkají, že pokud to město bude doplácet v horizontu finanční 

částky…, jestli dneska jsou to 3.000.000,- Kč, pak do 5.000.000,- Kč nebo plus minus nějaká 

takováto částka i v novém systému, tak je to z hlediska rozpočtu ufinancovatelné. To je pro mě 

zase ten další parametr, kolik do toho město chce dát těch finančních prostředků, protože pak 

se dostáváme k té tabulce. Tam ještě druhá část / druhá stránka – roční poplatek za vývoz 

při ceně, a to je jenom podklad pro tu kalkulaci? Rozhodující je toto – toto je jenom podkladový 

materiál nebo si to mám taky nějak studovat? Toto, co teď tady pan kolega pouští – z tohoto je 

udělaný výpočet pro tu předchozí stránku jedna?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jestli mohu, vrátím se jenom o tu myšlenku zpátky. Částka 1.200,- Kč je maximum na občana, 

což stanoví (umožňuje) zákon, když jsem si to modeloval jen tak sám, včetně nějakých úlev 

pro děti, důchodce, různé kategorie, tak si myslím, že nějaké asi maximum (výše poplatku) by 

mohlo být asi kolem sedmi stovek na hlavu. A ta druhá věc – co tady kolega promítá, tak tam 

je jenom vidět rozdíl. Pokud bychom zvolili 45 haléřů na litr nebo 50 nebo 55 při tom základu 

tzn. 50 haléřů krát 110 l a krát 52 svozů a dostaneme tu výslednou cenu toho ročního poplatku.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 
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„Omlouvám se, to je v té tabulce předtím? Když to pustíte ještě o tu stránku…Toto je 

rozhodující pro mě? Tato stránka z hlediska toho matematického propočtu?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Z toho je rozhodující toto, protože tady z toho vychází ta skutečnost, co lidé budou platit.“ 

(Poznámka: Jedná se o rozbor výsledku výpočtů uvedený v sumární a dílčí tabulce). 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A to je těch 45 / 50 / 55 haléřů – to je to, co bylo řečeno dál, takže na toto se mám hlavně dívat 

na tuto tabulku. Takže toto je ta matematika, která prostě říká, že… A teď ještě, když se jde 

dolů, tak to musí být poměrné, čili nemůže být zvolen ten model toho dnešního. Tak to je další 

klíčový parametr daný tedy zákonem…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„To je parametr daný zákonem, takže přes to neuhneme.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Takže v podstatě vy jste předmodelovali nějaké kalkulace 45 / 50 / 55 haléřů, přičemž u té 

kalkulace 45 haléřů ve standardu dochází oproti současnému stavu o zdražení o dvě stovky, 

jestli tomu správně rozumím. S tím, že takto je to plus minus, akorát tam, kde jsou ty svozy 1× 

za 2 týdny, tak tam se klesá na 1.200,- Kč a jde to trošku o pár stovek dolů. Je to tak? Rozumím 

tomu správně v té tabulce?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Naprosto.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A pak, aby to nebylo tak dramatické, tak pak je možnost ještě volit variantu… Ještě takto – 

při té variantě 45 haléřů – 2.506,- Kč, kdybychom debatovali o této variantě, tak ta dotace 

ve výsledku výběru poplatku představuje znovu plus minus ty 3.000.000 Kč?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„V tuto chvíli bude prakticky stejná. Ovšem musíme předpokládat, že ta úleva, kterou máme 

nyní za to, že ukládáme za stejnou cenu na skládku, tak o tu postupně rychle přijdeme během 

několika let. Můj pohled na věc je, abychom nevyvolávali revoluci, ale zase se zachovali trošku 

hospodárně, tak asi těch 50 haléřů by mohlo být odpovídající, zvedá nám to celkovou částku 

vybranou od lidí zhruba o 400.000,- Kč, ale dramaticky se to projevuje jenom u té kategorie 

občanů, kteří mají popelnici 110 litrů a mají týdenní svoz a u všech ostatních se to rozmělní, že 

to u některých ani nepoznají.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A víme poměr z toho celkového počtu popelnic, kolik je jich v této kategorii 2.300,- Kč? Kolik 

je to z celkového počtu svozů nebo z celkového počtu poplatníků, kolik je jich v téhle té 

kategorii 1× týdně? Já bych totiž nepotřeboval excelovskou tabulku pro tu filozofii…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jestli se nemýlím, je to asi 720 nebo 750 – ano, je to ta tabulka předtím.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 
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„Výborně a tohle to v „ks“ – to je úplně celek, který my tam máme? No tak ano, takže pak těch 

699 ks nádob je absolutně tedy rozhodující číslo z hlediska těch nákladů – rozumím tomu 

správně? To je nejmasovější množství sběrných nádob?  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Při zachování stavu stávajícího.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Zřejmě toto je trend – těch 699 ks sběrných nádob – je dlouhodobý trend, a po nějakou dobu, 

možná v horizontu příštích dvou / tří / čtyř let ještě bude tato situace dominantní, takže pak by 

stálo za úvahu nastavit ten systém tak, aby třeba první dva roky to bylo za 45 haléřů…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ale museli bychom pokaždé schvalovat novou obecně závaznou vyhlášku.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Anebo jenom cenu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tím pádem i celou vyhlášku – my nemůžeme…“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A co?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Akorát to má problém – nevím, jestli by to šlo udělat bez nových… Protože poplatník podle 

zákona je povinen se přihlásit do 15 dnů od zavedení systému, takže my stejně teď každého 

poplatníka budeme obtěžovat dotazníkem, aby vyplnil ty požadované povinné údaje, takže ono 

měnit to potom každé dva roky, tak je to takové zase zbytečné zatěžovat tím ty lidi.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Sdělím nyní jenom svůj prvotní názor, který pro mě tedy osobně, pokud město je schopno tuto 

záležitost ufinancovat teď v nějaké nejbližší budoucnosti, kde došlo k nějakému dramatickému 

otřesu z hlediska financí, tak mně osobně se zdá ta kategorie 45 haléřů rozumná, protože dojde 

z 2.300,- Kč ke zvýšení na 2.506,- Kč v uvažované kategorii. Ti, co mají půlku, tak klesají 

z 1.600,- Kč na 1.287,- Kč, jinými slovy ten, kdo nepotřebuje popelnici každý den, tak klesá 

oproti současnému stavu a ten, kdo potřebuje popelnici každý den, tak mu jí stejně o 10 % 

zdražujeme, no a hotovo. Takže teoreticky ta filozofie, jak k tomu přistupovat – já ji tam 

nějakým způsobem vidím. Když se bavíme o padesátníku tak zdražujeme z 2.300,- Kč 

na 2.785,- Kč, ale v principu ten, kdo dneska popelnici tak často nepotřebuje, tak z 1.600,- Kč 

se v principu pohybuje na 1.430,- Kč, čili jakoby motivace, aby tam více třídil, dramaticky 

oproti současnému stavu u něj není, zatímco ten, kdo dneska třídí, tak tam vidí tu motivaci 

z 1.600,- Kč, kde jde výrazně dolů – ten ušetří. Takže za mě osobně říkám, osobně jsem 

za poplatek za kapacitu nádoby – to je nedělat revoluci, ale mít poplatek za kapacitu, ponechat 

platbu dopředu, tak jak je dneska, aby Sedlčanské technické služby, s. r. o., když se věc ukáže 

jinak, tak aby třeba měli rok na přípravu nějakého jiného modelu a pokud by bylo potřeba tak 

si říci, že se to za dva roky třeba zrevokuje naše rozhodnutí a do té doby, aby Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. byly připraveny. Nyní by rozhodnutí platilo od 1. ledna příštího roku 

ne? No, takže to stejně nemáme čas dělat nějakou revoluci, protože za 3 měsíce do konce roku 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. svozová vozidla nezajistí, to není výtka, ale prostě nevím, 
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mají spoustu starostí a určitě budou dělat spoustu jiných aktivit. Pravidelně tady pan 

JUDr. Hefka bude říkat, že na hřbitově jsou plné kontejnery, tak to tady budeme zase jako řešit 

(takže v dobrém)… Takže osobně bych byl pro ponechání tohoto systému a bavíme se akorát 

o tom, jestli 45 nebo 50 nebo něco mezitím (47 / 48 haléřů), aby to bylo nějakým způsobem 

rozumné, takže můj názor, toliko za mne.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za názor.“ 

 

Pan Ing. František Hodys: 

„Ono to takto vypadá dobře, jednoduše, ale my jsme momentálně teď měli mezitím svozem 

každotýdenním a tím čtrnáctidenním pokles ceny na 70 % tím, že jsme si to mohli zvolit sami. 

Ale teď to bude poloviční a tam se dá očekávat, že bude prudký přesun, nebo nevím, jestli 

prudký, ale bude přesun právě k těm svozům, které nebudou každotýdenní. To jsem jenom chtěl 

připomenout, abychom nad tím také přemýšleli, že to je jeden z aspektů, který bychom v té 

hlavě měli mít, až budeme nad tím uvažovat. Tak děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za doplnění.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, že je to prostě nesmírně komplexní systém s mnoha vstupy 

a mnoha výstupy a čím méně toho změníme oproti tomu, co funguje, tak tím lépe si myslím, 

že to bude fungovat i do budoucna, takže se osobně hlásím také. A pokud se nám nenabízí 

nějaký velký, opravdu znatelný, benefit z těch jiných systémů, které jsou dostupné a nevěděli 

bychom to s nějakou velkou mírou pravděpodobnosti, tak zůstat respektive přiklonit se k té 

platbě za objem jakoby „z nemovitosti“, protože když bychom řešili ty kapitační platby, když 

jsem si to představil, tak jednak, jak jsme se bavili s panem Ing. Soukupem – ti, kdo to dnes 

platí prostřednictvím SVJ by se tedy přihlašovali sami – všechny ty byty – ani si nechci 

představovat tu administrativu se zpracováváním, vymáháním atd. – to by bylo úplně špatně. 

Plus jestli by někomu nestálo za to místo té administrativy nebo vyřizování a prokazování 

osvobození se tady raději odhlásit od trvalého pobytu a zase bychom přišli o více dalších 

obyvatel, takže to za mě ne. Naopak ten poplatek za objem smysl v tomhle směru dává. Co se 

týká toho, co já jsem se díval, tak moje referenční obce a města, na které se vždy koukám, čili 

Líbeznice, Říčany, Dolní Břežany, Litomyšl a pro jistotu ani Votice, to zatím ještě podle nového 

zákona neupravili, ale už je, kde se když tak inspirovat i na tu cenu i na ten objem. Našel jsem 

několik měst, kde to tak je, takže asi máme i nějaké srovnání. Mně totiž přišla ta lhůta pro to 

vyjádření do toho příštího týdne poměrně krátká vzhledem k tomu, že jinde je to také v procesu 

řešení, ale ještě se to nedá úplně jako obkreslit, ale nějaké příklady už jsou, takže to asi problém 

nebude. Ale myslím si, jak říkal pan inženýr Hodys – to je právě ta další z těch neznámých, 

my vlastně i když tu cenu stanovíme, tak nevíme, kolik těch lidí se nám přesune z jedné 

kategorie do druhé – do té třeba nižší. A to, co jsem se chtěl jenom zeptat – i v tomto případě, 

když jakoby „zachováváme“ stávající systém, tak budeme muset po všech chtít, aby se 

přihlásili, aby vyplnili nějaký ten dotazník? Nevím, abych pravdu řekl – nejsem si úplně jist, 

jak to funguje teď, ale já jenom vím, že jdu, koupím si známku a tím to pro mě končí, takže teď 

nad to ještě přibude alespoň jednou tedy ta registrace?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ať zvolíme jakoukoliv variantu, tak bude ohlašovací povinnost pro poplatníka, bohužel tomu 

se nevyhneme. Ale samozřejmě pokud se rozhodneme pro tuto variantu z nemovitosti, tak 



 34 

občané vědí, co budou vyplňovat, protože to znají a pohybují se v tom, akorát se trošku změní 

ta základní sazba.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ono to fakt ale není takto jednoduché. To, co tady říkal kolega Ing. Švagr, že 1.200,- Kč je 

revoluce, v pohodě – proto jsem chtěl ten Excel, abych si tam mohl házet i ty vstupy, protože 

vy jste třeba řekl, že jste propočítali 700,- Kč a ono by to mohlo být třeba ještě o něco méně.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel 

„Ano, my jsme to zkoušeli – ono to může být 500,- Kč na osobu, třeba.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„To je přesně ono. A teď si zase vezměte, že když nám to tímto způsobem bude klesat, tak český 

člověk dělá pro korunu hrozné věci a teď se může stát, že ti lidé začnou padat do té nižší 

kategorie jenom z toho důvodu, že třeba začnou topit něčím, čím by neměli, což už tedy není 

taková krize, ale pak začnou vyvážet do cizích popelnic – vezměte si, jak popelnice u paneláků 

musí být zamčeny nebo něco dalšího – začnete objíždět … – prostě pro korunu fakt dělá český 

člověk cokoliv a tímto způsobem začne nežádoucí jev, který nechceme. Na druhou stranu ta 

fixní platba, která kdyby byla citlivě stanovena, byť vy říkáte revoluce, ona by to nemusela být 

revoluce, ale citlivě a dobře stanovená cena – fixní platba – zamezíte právě tomuto jevu, protože 

ten člověk nemá důvod, aby tu popelnici / odpad začal přesouvat někam jinam, protože ví, 

že má zaplaceno úplně stejně jako ten soused a nám se zjednoduší administrativa a svým 

způsobem, když přijde na správnou výši poplatku, pak i toto rozpočítávání 45 / 50 / 48 / 51 

haléřů a tato diskuse… Takže svým způsobem i ta druhá metoda má něco do sebe a není tak 

jednoduché říci, že teď 1.200,- Kč, že to je hodně – ano, je to hodně. Proto ten Excel by nám 

měl právě ukázat a měli bychom se zamyslet i nad nějakými těmi dalšími způsoby, jak se budou 

ti lidé chovat, protože skutečně to není tak jednoduché, že zůstanou úplně u stejného chování, 

jaké je tam teď. Takže jenom odsoudit tu druhou metodu, že teď se nám zdá, že využitím jiné 

možnosti způsobíme revoluci a že ti lidé na toto budou reagovat… Ponechal bych záležitost 

hlubší úvaze, na tom, abychom si věc dobře promysleli a vyzkoušeli, že třeba s nějakou tou 

částkou 500,- / 450,- Kč nám to vynese stejnou částku (doplatek), ale pak máme naprostou 

jistotu, že ten člověk ví, kolik zaplatil a nemá důvod cokoliv řešit, protože ví, že soused platí 

úplně stejně, všichni platí stejně a nemá cenu nějak laborovat s popelnicemi, schovávat to, 

přenášet odpady a tímto způsobem… se chovat. Takže to můj názor, že to není tak jednoduché 

zvolit vhodnou variantu zpoplatnění.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„To souhlasím a přesně tady ta rozprava zastupitelů kopíruje diskusi vedenou na jednání RM, 

v podstatě 2 měsíce trvající, a chce to si s tím trošku pohrát, trošku se nad tím zamyslet 

a vyzkoušet si ty jednotlivé modely. My vám ty podklady pošleme, kdo se bude chtít tomu 

věnovat, tak samozřejmě může a zvažujme, přistupujme k tomu velice zodpovědně – sedlčanští 

občané si zaslouží, aby to bylo dobře a spravedlivě uděláno, protože patříme mezi nejlepší 

města v republice v třídění odpadu – i pan inženýr Dvořák z Odboru životního prostředí 

pokyvuje, protože ty věci dobře zná a dokonce i naše varianta, která je dosud platná, tak byla 

jedním z takových modelů pro poslance při tvorbě tohoto zákona nebo pro odborníky, 

kteří to pro ně připravují, že je potřeba nějaký takovýto model zachovat, aby město Sedlčany 

v tom figurovalo. Bylo by nyní špatné rozbít to, co se tady lidé naučili, co funguje a v čem jsme 

dobří, takže musí se to posoudit opravdu citlivě.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 
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„Jenom technická – když si spočítáte, že tam máte tu popelnici každý týden – 2.300,- Kč, 

když to budou 3 lidé, kteří tam žijí (odkládají odpad do jedné popelnice), např. 700,- Kč 

na osobu jste říkali – možná, že by to mohlo být méně, tak je to zase 2.100,- Kč. Opravdu 

nastavit systém není tak jednoduché tímto způsobem, proto si myslím, že přednastavená 

Excelová tabulka, jako pomocný program pro modelové výpočty může pomoci. Zastupitelé, 

jestliže by ji měli k dispozici, by si s ní mohli vyhrát a nastavovat si ta kritéria podle své úvahy 

a potřeby, a pak bychom mohli zvolit optimální řešení, protože je škoda jednu z metod bez 

modelového výpočtu rovnou odsoudit, když nám model může ukázat další možnosti. Tímto se 

nám nebudou generovat jiné jevy, které v tomto městě nechceme.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Chtěl jsem jenom sdělit, že nikdy nic nebude jednoduchého a oba systémy mají určitě svoje 

výhody a nevýhody. Na konci to bude o diskusi, ale jenom jsem chtěl reagovat na to, co říkal 

pan kolega Růzha – ten přechod do jiné kategorie – tomu rozumím, ale pro mě ten přechod 

do jiné kategorie znamená dopad do městské kasy a pokud ten dopad bude únosný, tzn. znova, 

jestli dneska je to plus minus 3,5 milionu Kč a budeme se bavit o tom dopadu plus minus 

o 1.000.000,- Kč víc nebo nějaké takové hodnotě, tak by mě osobně ten dopad vůbec 

nevzrušoval, protože si nejsem jist, zda se umí v tuto chvíli namodelovat úplně přesně chování 

občanů a myslím, že to nebudeme umět přesně udělat ani v jedné ani druhé metodě, takže 

můžeme modelovat cokoliv, ale na konci to bude stejně o nějaké shodě zastupitelů. Také bych 

nechtěl, aby někdo dával odpad potom do igelitových pytlů a ty někde vyhazoval vedle 

ve škarpě, čili to je důvod pro to, abychom nedělali tu revoluci, ale ani tu cenovou revoluci, 

protože lidé jsou různí a může to mít potom vliv na chování takové, že si opravdu objednám 

popelnici napolovic, ušetřím, výborně a pak to tedy budu někam házet ne sousedovi, ale někam 

tamhle do škarpy. Čili to je možná další z těch důvodů, třeba k té hranici někde 46 / 47 haléřů 

nebo něco takového a postupně třeba každoročně najít způsob nějakého upgradu třeba v čase, 

co já vím…, ale už jsem mluvil dost. Osobně tedy už žádný názor dávat písemně nebudu. Toto, 

co jsem řekl, to je můj názor, děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Máme zaznamenáno. Tak další do rozpravy na toto téma? Nikdo se nehlásí. Já tedy přednesu 

návrh usnesení, který je víceméně úkolem pro zastupitele, abychom skutečně na jednání RM 

mohli připravit seriózní varianty a nebyli pak překvapeni na příštím zasedání ZM, že rozprava 

se bude vyvíjet úplně jiným způsobem.“ 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá každému jednotlivému členu Zastupitelstva města 

Sedlčany, a to v termínu nejpozději do dne 15. září 2021, zaslat starostovi města Sedlčany své 

vyjádření ohledně preferencí varianty úhrady nákladů spojených se soustřeďováním, sběrem 

a likvidací odpadů, ze kterého bude zřejmé, kterou zákonem definovanou variantu preferuje, 

zda poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo poplatek za odkládání 
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komunálního odpadu z nemovité věci při stanovení výše poplatku podle kapacity 

soustřeďovacích prostředků. 

Zastupitelstvo města Sedlčany podle výsledků vyjádření jednotlivých zastupitelů města 

Sedlčany (s většinovou preferencí jedné z variant), ukládá Radě města Sedlčany vypracovat 

a pro konečné projednání Zastupitelstvu města Sedlčany předložit návrh obecně závazné 

vyhlášky města Sedlčany ohledně problematiky zpoplatnění nákladů spojených 

se soustřeďováním, sběrem a likvidací odpadů na rok 2022 a následné, a to tak, aby účinnost 

tohoto předpisu byla nejpozději od 1. ledna 2022 a předpokládaná výtěžnost poplatků 

minimálně na úrovni roku 2020.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 246/2018-2022. 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jenom poznámku pro pana tajemníka, aby do dnešního zápisu napsal, že jsem zadaný úkol 

splnil již nyní na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Děkuji.“ 

 

 

8. Žádost o zanesení znaku a vlajky města Sedlčany do databáze Registru komunálních 

symbolů 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Další projednávanou záležitostí je registrace komunálních symbolů v databázi Registru 

komunálních symbolů a podání žádosti o zanesení vlajky a znaku města do této databáze. Máte 

tam celou záležitost velmi podrobně popsánu a my jsme se tomu věnovali už v minulosti tak, 

aby naše symboly byly správně užívány, ve správné formě a variantě. Nicméně neměli jsme 

zatím toto zaregistrováno Podvýborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do toho 

„registru“, tak myslím si, že to není nic proti ničemu, aby k tomuto došlo a nebylo nám případně 

někde vytýkáno, že se této problematice nevěnujeme. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu 

Programu. Nikdo se nehlásí?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Já jsem se chtěl jenom technicky zeptat – to usnesení zní tak: „Podání žádosti o udělení práva 

městu Sedlčany užívat… My to právo dneska nemáme? Já jsem to vnímal tak, že to je jenom 

do databáze, ale to právo užívání asi dneska máme ne?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Oficiální požehnání nemáme, ale nemyslím si…“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A ten Podvýbor nám k tomu musí dát oficiální požehnání?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„A to je to, co mně vždy v minulosti vadilo, že by nám to někdo musel schvalovat, ale ten 

formalismus…“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Omlouvám se, já to vnímám jenom tak, že to je databáze, kterou oni vedou. Ale jenom 

formálně – to usnesení zní: „… schvaluje podání žádosti o udělení práva městu…“ – to mně 
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zní divně. Já rozumím té druhé části zanesení do databáze Registru, ale mně jde jenom o to 

právo, jak je to právně zase správně. To by znamenalo, že jsme to dosud používali v rozporu, 

a to určitě nemůžeme říci, takže v tuto chvíli si nemyslím, že my bychom měli schvalovat 

podání žádosti o udělení práva, tak jak je to formulováno. Formulačně bych osobně říkal: 

„…schvaluje podání žádosti o zanesení městských symbolů do databáze Registru komunálních 

symbolů…“, ale to právo poprosím jenom o vyjádření. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak asi je to spíše na právní posouzení této formulace. Já si tak úplně toto netroufám, 

ale existují nějaké podklady a pokyny právě z toho Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, takže 

v té formulaci, jestli jsme se toho drželi…“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Mám na věc následný názor. To právo toto město má od doby, kdy tady to celé území, a hlavně 

město patřilo do majetku Rožmberků – ty ho udělovali, ne žádná Sněmovna. Pokud dobře vím 

z minulosti – já bych souhlasil s tím, že ano, pojďme to dát někam jim do databáze – nechť 

jsme uváděni takto i v heraldice v různých dokumentech a Sněmovna, pokud vím, tak vždycky 

schvalovala obcím prapor, anebo znak, pokud ho neměli. Čili já souhlasím s tím názorem, že 

právo je tu od Rožmberků, nikoliv od Sněmovny a souhlasil bych s tím, aby se to upravilo, ale 

když tak to ověřte… Teď nevím, ty předpisy se tak strašně rychle mění a bohužel v mnoha 

případech nelogicky. Ověřte to.“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

„Jenom velice krátce – samozřejmě, když se vyjádřím opatrně. V obou názorech je kus pravdy. 

Nicméně samozřejmě město Sedlčany by bylo zčásti „diskvalifikováno“ oproti těm ostatním. 

Jednak v podobnosti toho znaku jsou tam města, které mají velmi podobný znak a také jim byl 

přidělen ze strany šlechtického rodu Rožmberků znak…, ale pan místostarosta a starosta, jak 

se tím zabývali, tak když jsme následně dohledávali příslušné dokumenty, zda je právo někde 

průkazně dohledatelné a zda k tomu existuje některá listina, tak jsme ji nenalezli. A těm 

ostatním obcím (oproti nám) uvedené právo užívat znak i nyní přiděleno je, takže si myslím, že 

když vás to nebude nějak zlobit nebo urážet, bylo by dobré to usnesení v tomto „duchu“ tak, 

jak nám jako městu bylo doporučeno, v podstatě schválit, ale samozřejmě je to širší rozsah, než 

je tam uvedeno. Jedná o to, aby ty rozdíly byly blazovány tak, aby byly jiné než třeba znaky 

ostatních obcí, co jsou podobné našemu, takže bychom v tomto ohledu při registraci městských 

symbolů neměli mít žádný problém. Samozřejmě kolegové v těch materiálech píší odůvodnění 

užívaného znaku. Domnívám se, že není nic proti ničemu, když Zastupitelstvo města Sedlčany 

schválí navrhovaný text usnesení.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Osobně si myslím, že schvalovat žádost o udělení práva…, tak my tím vlastně říkáme, 

že dosud jsme ty městské symboly používali protiprávně, to se na mě nezlobte… Jestli dneska 

budeme žádat o udělení práva, tak to, co používalo město na všech symbolech někdy dosud, 

tak se dá vysvětlit – aha, dodnes to používali protiprávně. Toto usnesení si přečte každý občan 

a měl by se ptát – proč jsme doposud používali tento symbol? Na základě jakého titulu, kdo nám 

ho tedy udělil? – to za prvé. Za druhé – v tom usnesení vůbec není uvedeno, koho žádáme 

o udělení toho práva. Žádáme o udělení práva koho? Poslaneckou sněmovnu? Na základě 

jakého právního titulu nám Poslanecká sněmovna udělí to právo užívat? Na základě jakého 

zákona nám udělí Poslanecká sněmovna právo užívat městské symboly? To teda já nevím, 

a to bych teda byl rád, kdyby se to někde do toho usnesení aspoň doplnilo, jestli tedy opravdu 

Poslanecká sněmovna uděluje městům práva. Já rozumím, že ta komise pro heraldiku dbá 
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na dodržení nějakých pravidel, aby tady nebyly 2× stejné znaky, je to stálá komise, výborně – 

tomu všemu rozumím, ale fakt oni udělují právo užívat? Souhlasím s tím, co říkal pan kolega 

Burian, tak já tomu nerozumím... To na výročních zprávách, když jsme používali naše symboly 

do dneška, tak to pan starosta dával protiprávně? Nebo jsme k tomu neměli žádný titul? Já bych 

tedy osobně…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takhle – my klidně můžeme žít i bez toho.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Osobně bych se neponižoval, že žádáme o udělení práva. Požádal bych o zavedení městských 

symbolů do databáze a buď ať nám napíší, že je někde něco špatně a budeme to řešit, ale jsme 

snad svébytné město a používáme tyto symboly jako svébytné město, to je můj osobní názor. 

Myslím si, že někdy je hrdost na místě. Čili to, co říkal pan tajemník – ano, ale já se nehodlám 

jako zastupitel ponižovat tím, že dosud jsem hlasoval pro materiály města, kde byl tento symbol 

a vykládám si to, že do dneška nikdo neřekl, na základě čeho žádáme. Já bych doporučoval tady 

mít nějakou hrdost.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Doporučuji před text vložit slovo „nadále“ užívat, čímž jasně říkáme, že ho používáme 

a myslím, že bychom vyhověli i tomu, co chce Poslanecká sněmovna. Takže jediné slovíčko 

bych tam dal před to „nadále“ užívat. Jestliže to musíme mít takto a oni na tom trvají, tak tím 

krásně obejdeme to, že symboly (znak) používáme doteďka jako neoprávněně, což by z toho 

jinak vyznívalo, takže když tam dáme sousloví „i nadále užívat“, tak oni nám prostě dají to 

oprávnění a do té doby jsme řekli, že jsme ho používali také zcela oprávněně a teď se změnila 

třeba legislativa, že nám to právo dávají dále užívat. Proto doporučuji do návrhu textu usnesení 

vložit slovo „nadále“, … tedy, že my jsme znak do současnosti používali oprávněně a oni budou 

jistě velice spokojeni a myslím, že to tímto obejdeme.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Já mám dvě poznámky tady k tomu, co teďka zaznělo – já bych tam nic nevkládal a souhlasím 

s panem inženýrem Švagrem. Ten znak toho města prostě přinesli tehdejší majitelé, 

Rožmberkové a kolik jsme měli českých Národních rad, Poslaneckých sněmoven a já nevím, 

čeho všeho, každý si tam vymyslí nějaký nesmysl – čili já se hlásím za to dodat do databáze (já 

se omlouvám, já budu muset odejít) – do databáze ano, ale ne právo. A druhá moje poznámka 

– všimněte si, když se podíváte na všechny obce, které byly ve vlastnictví Rožmberků, 

tak základem každého toho znaku je pětilistá růže, ale nikde se neopakují. Ony mají různé 

lístky, různé varianty, každé to město má nějaký svůj „detailík“, když to řeknu takhle jednoduše. 

Čili já osobně bych tam nic nedodával, pak zase někdo z Poslanecké sněmovny napíše, tak nám 

dejte papír, od kdy jste to dostali a budeme v tom pořád… Souhlasím – tohle to je to naše hrdost, 

a hlavně našich předků – ne nás tady, ale našich předků. Takže děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Díky za názor. Ještě tedy v další rozpravě bychom to pak shrnuli najednou.“ 

 

Pan Ing. Martin Severa: 
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„Chápu věc asi tak, že je to v podstatě něco jako ochranná známka tzn., že my doposavad 

symboly (znak) můžeme používat, protože jej nikdo nemá zaevidován / zaregistrován. Nebudu 

jmenovat nějakou jinou obec, ale prostě kdyby si to jakákoliv obec nechala zaregistrovat, 

tak potom máme smůlu, protože už to nebude sedlčanský znak, ale bude to jejich. Souhlasím 

s tím, že nemusíme žádat o to právo nebo užívání, ale mělo by se to zaregistrovat jako v podstatě 

ochranná známka v komerčním systému, tak toto je v hradeckém stylu. Asi tolik jenom k tomu.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom krátce na pana Ing. Buriana – já také souhlasím, že jsme nějakým způsobem hrdé město, 

ale všechno se vyvíjí. Stejně tak se vyvíjí zákony a všechno – když vy si něco koupíte např. 

svůj pozemek a něco si tam postavíte, tak je to vaše, ale když o to území přijdete a dostane ho 

někdo jiný, tak si tam zase může postavit něco jiného. Tohle je příměr a samozřejmě to není 

úplně přesné. My jsme to získali tím, že toto město bylo ve vlastnictví Rožmberků svým 

způsobem, ale oni o to taky přišli a zůstalo nám toto „dědictví“, ale nazval bych to jako nějaké 

zvykové právo. Stejně tak jako se mění zákony, tak se mění všechno a my se snažíme tomuto 

vyhovět, proto si myslím, že tím slovíčkem „nadále“ splníme žádané a k tomu řekneme, že ho 

doposud používáme… Ale je mi to celkem jedno, jestli se tady budeme hádat a pak nám to 

někde neprojde, tak je to zbytečná škoda. Jenom říkám, že všechno se vyvíjí, ano buďme hrdí 

na to, že máme takovýto znak, že ho máme od doby…, ale je třeba stav brát i z dnešního pohledu 

a z dnešních zákonů – všechno se vyvíjí, stejně tak vražda mohla být někdy v pořádku a dneska 

není. Takto se to nedá.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Tak já bych se zeptal – doplňte do usnesení na základě jakého zákona/paragrafu máme žádat 

podvýbor Poslanecké sněmovny o uvedené? Když tady pan kolega JUDr. Hefka říká, že se to 

vyvíjí, tak mi řekněte, na základě kterého zákona – to bych rád slyšel, protože ten podvýbor se 

přece každé čtyři roky mění, on má jenom metodickou roli. Tam je skupina heraldiků, kteří 

dbají na čistotu těch heraldických „věcí“ a pak Poslanecká sněmovna má právo udělovat statut 

města a městské znaky atd. novým městům – tomu bych rozuměl. Ale jestli už to tady máme 

někde v minulosti, tak to doplňte do usnesení – podle paragrafu/zákona musíme žádat, když 

se všechno vyvíjí…pak bych tomu rozuměl. Pokud nevíme, tak osobně jsem pro, abychom 

se přiklonili k té druhé variantě – požádat o zaregistrování do té databáze. V principu to 

znamená jenom lehce upravit ten dopis a upravit usnesení, ve kterém se neponižujeme, máme 

svoji hrdost a řekneme – dáváme žádost o registraci…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Já s ohledem na tu rozpravu, protože se mi také nechce volit variantu, která bude jaksi 

upozaďovat můj patriotismus k městu Sedlčany. Tak ono se asi vůbec nic nestane, pokud tento 

bod odložíme na příští zasedání zastupitelstva a my tedy doplníme ty právní atributy té 

záležitosti jestli…“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Anebo naopak můžeme rovnou schválit žádost o registraci, odeslat to tam a oni ať nám řeknou. 

To je podle mě lepší varianta než čekat – na co ztrácet čas, stejně v příloze nic nezměníme. 

Podle mě lepší varianta, co tím zkazíme? Nic.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak abychom šli do nějakého závěru v tomto bodu Programu ZM – je tady protinávrh pana 

inženýra Švagra k usnesení a ten by zněl: „Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje podání 

žádosti do databáze registru komunálních symbolů, znaku a vlajky města Sedlčany (nebo prostě 
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tam to jenom větně upravit tak, aby to „jazykově“ bylo v pořádku) – bez žádosti o udělení 

práva.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„…a vedeného „výborem pro heraldiku podvýboru sněmovny“ nebo jak se to jmenuje, aby tam 

bylo logicky doplněné, kdo vede tu databázi.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ta žádost se podává Podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Tak, kdo souhlasí s protinávrhem 

pana inženýra Švagra?“ 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje podání žádosti o zanesení symbolů města Sedlčany 

– znaku a vlajky do databáze Registru komunálních symbolů, která bude podána Podvýboru 

pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Zastupitelstvo města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany,   

podáním výše uvedené žádosti.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 3; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 247/2018-2022. 

 

Jednání ZM trvale opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian, a to v čase 18:59 hod. Od tohoto 

okamžiku byl počet zasedání ZM přítomných zastupitelů celkem l6. Tento počet zasedání 

přítomných zastupitelů se až do ukončení ZM nezměnil. 

 

Dotazy a připomínky občanů 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za upozornění ohledně Jednacího řádu ZM. Nyní zařazuji do Programu Jednacím 

řádem ZM stanovený bod a vyhlašuji diskusi s občany města na téma jiné, než je na Programu 

veřejného zasedání ZM. Hlásí se některý z přítomných občanů do diskuse?  

Tak do diskuse se nikdo nehlásí, takže se vrátím do schváleného Programu jednání ZM, 

a to desátým bodem dnešního Programu, tj. Aktualizace Zřizovací listiny Městské knihovny 

Sedlčany; Dodatek č. 1.“ 

 

 

9. Aktualizace Zřizovací listiny Městské knihovny Sedlčany; Dodatek č. 1  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu je tedy „Aktualizace Zřizovací listiny Městské knihovny Sedlčany“. 

Před krátkým časem jsem vydal pokyn provést revizi všech zřizovacích listin našich 

příspěvkových organizací.  

Zřizovací listina Městské knihovny Sedlčany jako první prošla i právní kontrolou. Listina má 

i trošku odlišné znění od jiných příspěvkových organizací zřízených naším městem. 

Městská knihovna Sedlčany byla vlastně zřízena jako příspěvková organizace města Sedlčany, 

v pořadí až jako poslední. Ve Zřizovací listině měla tato organizace klauzuli, že hospodaření 
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organizace každý rok podléhá kontrole nebo auditům hospodaření subjektem, který je k tomuto 

oprávněn. Ono tady jsme tehdy šli trochu nad rámec zákona, protože kontrolu příspěvkových 

organizací a její hospodaření (kontroly hospodaření) provádí zřizovatel a probíhá samozřejmě 

vnitřní kontrola ze strany ředitele, takže toto je z nového návrhu znění Zřizovací listiny 

odstraněno a je tam ustaveno, že se provádí vnitřní kontrola, což je konkrétně předmětem čl. 9 

(v tom novém návrhu listiny, resp. Dodatku).  

Takže navrhujeme Zřizovací listinu vydat jako Dodatek číslo 1, ale v konsolidovaném znění 

tzn. v plném znění tak, aby se v budoucnu zamezilo nějakým možným nepřesnostem, 

že se opomenul Dodatek zapracovat do Zřizovací listiny nebo něco podobného.  

Rozprava k tomuto bodu Programu ZM. Tak do rozpravy se nikdo nehlásí. Přednesu návrh 

usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava zastupitelského sboru i veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 7. října 2014 

(konsolidované znění Zřizovací listiny) příspěvkové organizace Městská knihovna Sedlčany, 

se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany, IČO 71294694.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 248/2018-2022. 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak tímto jsme vyčerpali dnešní připravený a schválený Program ZM. Nyní můžeme zahájit 

diskusi zastupitelů a samozřejmě přítomné veřejnosti. Takže, kdo se hlásí do diskuse. Pan 

Mgr. Radovan Faktor, a pak pan PaedDr.  Jaroslav Nádvorník.“  

 

 

10. Diskuse 

10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

10.1.1 Diskusní příspěvek č. 1 

Materiály o studii proveditelnosti vodního hospodářství Smart City 

Pan Mgr. Radovan Faktor: 

„Dobrý večer. Jsem slyšet? Děkuji. Nebudu dlouho zdržovat. Možná jste si někteří všimli, 

že v průběhu jednání Zastupitelstva města Sedlčany jsem vám poslal takové materiály. Tyto 

materiály se týkají v podstatě vodního hospodářství, kterému opravdu moc nerozumím, ale chtěl 

jsem poprosit pana starostu, pana místostarostu, jestli by byly tak hodní a někdy v průběhu 

dalších dní se na ty materiály podívali a případně je předali na městě někomu kompetentnímu, 

kdo by s nimi mohl naložit. Záměrně jsem je rozeslal všem zastupitelům, protože se to týká 

nějaké další koncepce města v ohledu na hospodaření s vodou, která si myslím, že do budoucna 

bude poměrně zajímavým a velkým tématem nejen politiků komunálních, ale i těch 
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ve vysokých funkcích. Tímto bych chtěl poprosit, zda by bylo možné tyto materiály předat 

a případně s nimi nějak dál pracovat. Děkuji.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak to určitě není problém, ale ještě jsme je patrně neobdrželi.“  

 

Pan Mgr. Radovan Faktor: 

„Prosím?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

 „Ty materiály jsme prosím už obdrželi?“ 

 

Pan Mgr. Radovan Faktor: 

„Posílal jsem je v průběhu jednání dnešního ZM.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano, v průběhu jednání, ano, rozumím. Tak podíváme se na to samozřejmě. Zatím netuším, 

o co se jedná, takže v tuto chvíli bez vyjádření. Další do diskuse. Pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník se hlásí o udělení slova.“ 

  

10.1.2 Diskusní příspěvek č. 2 

Udržitelnost čistoty sběrných nádob na odkládání tříděného odpadu, jejich periodická 

údržba; hygiena prostředí městské zástavby Sedlčany (svozových míst) 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník:  

„Děkuji. Mám jedinou připomínku nebo přání. Bavili jsme se o poplatcích za popelnice, za svoz 

směsného odpadu, atd. Chtěl bych požádat, asi pravděpodobně společnost Sedlčanské technické 

služby, s. r. o., zda by bylo možné ošetřovat a udržovat v náležitém stavu sběrné nádoby 

na tříděný odpad, tedy, zda by se našel nějaký prostředek, síla, vozidlo, někdo, kdo by čas 

od času umyl sběrné zvony, nádoby na tříděný odpad, umístění na tzv. svozových hnízdech. 

V Sedlčanech jich máme poměrně hodně, jsou podle mě dost dobře a vhodně umístěny. Chápu 

připomínku pana JUDr. Filipa Růzhy ohledně umístění u kostela, ale obecně, ty zvony jsou 

zaprášené, když není veliký déšť, nemá je vlastně kdo umýt, třeba k tomu dochází... Pak se 

omlouvám, ale nikdy jsem si toho prostě nevšiml a vždy se lépe odpad do sběrných nádob 

odkládá, když vím a vidím, že se o hrdlo a tělo nádoby neušpiním. V podstatě asi takto zní má 

prosba. Děkuji.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takto. Určitě dochází k čištění (mytí) těch zvonů, resp. nádob na separaci odpadů a jejich 

odkládání. Nevím tedy, v jaké frekvenci, to zjistíme, případně zaúkolujeme Sedlčanské 

technické služby, s. r. o., zda by bylo vhodné toto provádět častěji, ale ono jich je poměrně 

velký počet, takže to není úplně zanedbatelný výkon. Ale ano, zjistím, jak se věc má a následně 

zašleme odpověď; zjistíme, jaký na to má uvedená společnost systém. Tak další do rozpravy se 

hlásí pan JUDr. Filip Růzha.“  

 

10.1.3 Diskusní příspěvek č. 3 

Formy zveřejňování nabídky nepotřebného majetku k prodeji; objekt bývalé „Úpravny 

vody Kosova Hora“ 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Podobně jako již na minulém zasedání ZM. K objektu „Úpravny vody Kosova Hora (u potoka 

Mastníka)“. Tento objekt je dlouhodoběji nabízen městem Sedlčany k prodeji. Nezaregistroval 
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jsem, zde je k této věci zveřejněn nějaký inzerát, nějaká informace třeba na internetu, jak jsem 

dříve říkal, například nějaká fotodokumentace objektu nad rámec informací zveřejněných 

na úřední desce. Pokud uvedené zatím není k nabídce prodeje realizováno, protože vím, že tam 

ta nabídka prodeje byla zveřejněna někdy do září 2021, jestli se nepletu, resp. byla zveřejněna 

výzva k podání cenových nabídek…  

Možná by bylo dobré zvážit některou z možností širší a cílené nabídky směrem k potenciálním 

kupujícím, další formou a skutečně využít možnost poskytnout nabídku do širšího prostředí 

virtuálního světa, aby byla „vidět více v éteru“, a to tím, že se založí někde na nějakém realitním 

serveru inzerát.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano, rozumím. My jsme zkoušeli zatím inzerovat po vlastní ose, vlastními médii, případně 

oslovovat nějaké potenciální zájemce, ale asi nebude od věci prodej svěřit třeba i realitní 

kanceláři, kde je přeci jenom širší záběr směrem k potenciálním kupujícím.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Nemyslím si, požádat přímo realitní kancelář, to ne, ale není problém si založit profil jako 

„někdo…“, tzn. takzvaně jenom prostě inzerovat základní informace o objektu, 

fotodokumentaci, umístění na katastrální mapě,… Pak to samozřejmě vybíhá na nějakých 

vyhledávačích, když dáte, například, já nevím „prodej skladovacích prostor“ nebo něco v tomto 

smyslu a nějaký potenciální zájemce bude v této lokalitě něco takového poptávat, přece jenom 

ten dosah této formy nabídky (inzerce) má daleko větší dopad do povědomí veřejnosti, přitom 

takováto záležitost stojí jednotky korun.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Rozumím dobře, takže dáme našemu Oddělení ICT města Sedlčany úkol, aby nějakým 

vhodným způsobem nabídku objektu k prodeji takto prezentovali. Tak další, kdo se hlásí 

do diskuse?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Vzhledem k tomu, že se již nikdo z přítomných zastupitelů do diskuse nehlásí, diskusi 

ukončuji.“  

 

10.2 Diskuse přítomných občanů  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, otevřel diskusi přítomné veřejnosti. 

 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

Možnost přihlásit se do diskuse u obou množin oprávněných osob byla ukončena. 

 

 

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Žádám předsedu návrhové komise pana JUDr. Filipa Růzhu o závěrečné přednesení znění 

souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních). Tady si myslím, že nemusíme číst 

plná znění usnesení, ale víceméně provést kontrolu přijatých usnesení jako počtu usnesení 

a témat.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 
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„Kolegyně a kolegové, pokud nebudete proti tomu nic namítat, tak přednesu soubor usnesení 

formou zkrácenou, ale srozumitelnou, pokud možno.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha, předseda návrhové komise pro 16. zasedání ZM, se ujal slova a přednesl 

výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá rekapitulace přijatých 

výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval. 

 

 

12. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji předsedovi návrhové komise a nyní jsme v úplném závěru dnešního veřejného zasedání 

ZM.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jenom připomínám, že v materiálech jste ještě obdrželi písemnosti – „Opatření k nápravě chyb 

a nedostatků“ tak, jak bylo minule uloženo zastupitelstvem, a to je „Vypořádání se s nedostatky 

ze Zprávy kontroly hospodaření města“ a dále byl přiložen „Soupis pohledávek města“.  

Ještě bych jenom, doplnil, že připravujeme směrnici; již máme nějakou variantu vypracovánu, 

ale ona, aby celá ta směrnice, jako předpis subjektu byla smysluplná, tak hledáme vhodnou SW 

podporu, která bude potřeba zřejmě pořídit pro město Sedlčany. Možná to bude znamenat 

i nějakou personální zátěž. Takže pracujeme i s tímto doporučením ohledně té směrnice. Jinak 

v těch materiálech je i zajímavá poznámka od té „Exekutorské společnosti“, se kterou 

pracujeme, že u nás je vymahatelnost pohledávek 55 %, čímž jsme zdaleka nejlepším jejich 

klientem v tomto směru. Průměr bývá kolem 20 %, takže se tady s tím opravdu pracuje. 

A nebylo to ani v minulosti pomíjeno. Takže to byla jedna poznámka a vyslovím ještě druhou, 

již jsem to tady nadřekl. S ohledem na neuvěřitelně vysoký počet žádostí do Změny číslo 2 

Územního plánu města Sedlčany, byť jsme ji vyhlašovali vlastně hned ve druhém nebo 

v prvním roce po ukončení Změny ÚP číslo 1. V této souvislosti považujeme za potřebné, 

aby zastupitelé se s těmi žádostmi seznámili, a skutečně jsme už v tom prvním kole udělali 

takovou první selekci, abychom Krajskému úřadu Středočeského kraje posílali žádosti pouze 

smysluplné a zbytečně teda nezatěžovali další orgán. 

Předpokládám, že termín pro svolání následujícího veřejného zasedání ZM bude potvrzen 

na dne 4. října 2021 v čase od 17 hodin, tady zase ve Společenském sále KDJS Sedlčany.  

Hlavním bodem Programu by měly být Žádosti do Změny č. 2 ÚPD města Sedlčany; 

samozřejmě bychom rádi uzavřeli problematiku schválení obecně závazné vyhlášky 

o zpoplatnění svozu odpadů tak, aby občan byl v dostatečném předstihu informován a mohli 

jsme už před koncem roku dát možnost občanům splnit ohlašovací povinnost, definovanou 

zákonem.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Všem vám děkuji za účast a za racionální a konstruktivní průběh jednání. Tak to je z dnešního 

zasedání vše, takže děkuji za průběh a konstruktivní jednání a sejdeme se v krátké době za cca 

jeden měsíc. Děkuju. Nashledanou.“ 

 

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

pronesl výrok: 

„Tímto 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 19:24 hod.  
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Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Rozpočtové opatření č. 5/2021 (bez uvedeného počtu listů) 

3. Příloha k usnesení ZM zn. 237/2018-2022 (bez uvedeného počtu listů) 

4. Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství spolu s Přílohami (bez uvedeného počtu 

listů) 

 

   

Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů 

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání.    

  

 

Některé použité zkratky:  

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – Rozpočtové opatření 

ÚP / ÚPD – územně plánovací dokumentace 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

 

 

Zápis pořízen dne: 14. září 2021  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a pomocných 

zastupitelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, zapisovatel. 

 

 

 

 

 

 


