
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 70/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 15. září 2021 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

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

 
 

Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno šest členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na sedm. 

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Jiří Burian. 

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Ing. Martin Havel.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany; 

▪ Ing. Veronika Stiborová, samostatná referentka úřadu územního plánování na Odboru 

výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany, Úsek územního plánování; 

▪ tři zástupci osady Vítěž. 

  

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

Městského úřadu Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:02 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 20:22 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí sedmdesáté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

a zároveň sedmnácté v roce 2021 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

a to v čase 16:02 hod. v uvedené zasedací síni. 



 

 

Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 

RM.   

 

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je 

usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM bylo přítomno šest členů Rady města 

Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání RM se nikdo neomlouval.  Na část jednání RM, resp. 

na konec jednání (určitý limit času pro jednání) se dříve omluvil pan Ing. Jiří Burian, 

a to z nepřítomnosti po naplnění času jednání do cca 18:30 hod. Pan Ing. Jiří Burian rovněž 

přišel záhy po zahájení jednání RM, a to v době při projednávání hlavního bodu navrženého 

Programu, který byl po procedurálních záležitostech projednáván jako první (čas příchodu 

16:06 hod.). 

  

Rada města Sedlčany byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby 

a informace, níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM postupně 

seznámil.  

Členům RM byly k projednávanému Programu předem zaslány všechny podstatné podklady 

potřebné k rozhodování o věcně důležitých bodech Programu, majetkoprávních záležitostech 

a další různé. Vybrané materiály jsou součástí dokumentace zaslané k jednání předem, případně 

součástí tohoto Zápisu (Přílohy), nebo jsou součástí příslušné spisové dokumentace k tomuto 

jednání RM. 

 

Předsedajícím, případně referujícími zpravodaji, byly předneseny a RM projednány jednotlivé 

body Programu. Program je zde po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem 

problematiky souhrnně uveden. Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Navržený Program nebyl radními nikterak upravován, byl akceptován a nebyl o další 

samostatné tematické celky členy RM doplněn (rozumí se, které by byly ukončeny usnesením 

RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, spočívající zejména ve zpracování podkladů). 

 

Kromě hlavního bodu Programu s názvem „Změna č. 2 ÚP města Sedlčany; projednání žádostí“ 

bylo jednání RM dále využito k projednání jiných samostatných programových bodů, které jsou 

obvykle v pravidelném schématu do Programu zařazovány. Do Programu jednání RM pan 

místostarosta tedy zařadil problematiku pod heslem programového celku „Majetkoprávních 

vztahů“ (soubor majetkoprávní problematiky) a dále problematiky z oblasti regionálního 

školství a pan starosta blok problematiky pod souhrnným názvem „Různé“, kde bylo 

připraveno k projednání několik dalších samostatných bodů Programu jednání RM, které jsou 

podrobněji uvedeny níže. 

 

Předsedající jinými slovy konstatoval, že Program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na věcné požadavky občanů (žadatelů), vlastní aktivity Rady 

města Sedlčany ve výkonu funkce tohoto orgánu města, stav potřeb řízení města Sedlčany, 

legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů.  

 

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu RM.  

Program jednání v průběhu jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání 

RM nezpochybnil. 

 

 



 

 

Program RM č. 70/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 1. září 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM: „Změna č. 2 ÚP města Sedlčany; projednání žádostí“ 

   

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Přímý prodej nově odděleného pozemku parc. č. 2940/138 o výměře 101 

m2 v k. ú. a obci Sedlčany žadatelům 

3.1.2 Přímý prodej nově odděleného pozemku parc. č. 908/26 o výměře 108 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany žadatelce 

3.1.3 Stanovisko vlastníka pozemku k žádosti o vyhrazené parkování na osobní 

automobil v lokalitě Sedlčany, vnitroblok Za Nemocnicí 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 3/I. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany  

 

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

(Problematika tohoto charakteru a obsahu nebyla na jednání do Programu RM zařazena.) 

  3.3.1 Sokolovna Sedlčany; návrh smluvního ujednání na užívání prostor 

3.3.2 Zajištění volebních místností na akci – „Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 2021“ 

4. Různé 

4.1 Žádost o schválení vyplacení peněžní zálohy; Základní umělecká škola Sedlčany 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany; žadatel AVALONE, z. s. 

4.3 Výběrové řízení na plánovanou akci „Výstavba garáže SDH II“ 

4.4 Výstavba nádrže – závlaha LAS Taverny; zajištění dalších činností 

4.5 Rekonstrukce „minigolfu“ – Dodatek ke Smlouvě o dílo 

4.6 Sportovně rekreační zóna v ul. Luční, aktivita Parkour a workout; Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Sportovně rekreační zóna v ul. Luční 

4.7 Sportovní areál Luční; Návštěvní řád; zajištění udržitelného provozu 

4.8 Podání Žádosti o dotaci z programu č. 16252 regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024, výzvy 11/2021, Regiony 2021 

4.9 Informace o „Projektu na vybudování indoorového parku“; (druhé projednávání) 

4.10 Ukončení rekonstrukce sklepení v objektu Městského muzea Sedlčany; informace 

4.11 Zpoplatnění výkonu služby; návrh OZV města Sedlčany č. 3/2021 (směsný 

komunální odpad); třetí projednávání 

4.12 Návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům škol za plnění úkolů nad rámec 

svých pracovních povinností za období třetího čtvrtletí roku 2021 

4.13 Stanovení termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

4.14 Návrh Programu jednání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro volební období (2018 – 2022) 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Dětská skupina Charity Starý Knín v Sedlčanech; žádost o finanční podporu 

5.2 Informace o Čtenářské lize 2021; vyjádření poděkování městu Sedlčany 



 

 

5.3 Osazení zeleně ve Vodní nádrži Na Potůčku (informace) 

   

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 18. srpna 2021   

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

 

RM 69-1194/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 69-1195/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 69-1196/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 69-1197/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 69-1198/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 69-1199/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 69-1200/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 69-1201/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 69-1202/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 1. září 2021 (RM č. 69/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest 

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1203/2018-2022. 

 

Poznámka: V čase 16:06 hod. se na jednání RM dostavil pan Ing. Jiří Burian. 

Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM celkem sedm (účastni všichni členové RM). 



 

 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Změna č. 2 ÚP města Sedlčany; projednání žádostí“ 

V čase 16:08 hod. do jednací síně vstoupila paní Ing. Veronika Stiborová (úřad územního 

plánování), která představila předmět každé dílčí žádosti do Změny č. 2 ÚPD, a to jak obsahově, 

tak zobrazením na mapových podkladech. 

 

Současný platný Územní plán města Sedlčany byl vydán Zastupitelstvem města Sedlčany dne 

25. února 2013 pod usnesením ZM č. 182/2013. Územní plán města Sedlčany nabyl účinnosti 

dne 15. března 2013.  

Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo dne 28. listopadu 2016 pod usnesením ZM 144/2014-

2018 o pořízení Změny č. 1 Územního plánu města, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“). Změna č. 1 Územního plánu města Sedlčany nabyla účinnosti dne 

29. října 2020.  

 

Během doby od vydání Územního plánu města do současnosti se průběžně objevovaly 

a evidovaly požadavky vlastníků ve správním území města o zařazení pozemků do Územního 

plánu města Sedlčany, nebo provedení změn v územním plánu. Z toho důvodu byla dne 

15. února 2021 zveřejněna pod č. j.: MĚÚ-S/OVÚP/3207/2021 výzva pro občany města, 

fyzické či právnické osoby mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města 

Sedlčany a oprávněné investory k uplatnění návrhů na změny a úpravy v současném platném 

Územním plánu města Sedlčany. Návrhy na pořízení změny územního plánu šly uplatnit 

ode dne 15. února do dne 30. června 2021. 

 

Po ukončení příjmu žádostí, byly veškeré podané návrhy sumarizovány a v případě zjištěných 

nedostatků byli vlastníci vyzváni k doplnění. Bylo podáno celkem 90 žádostí o změnu 

územního plánu (návrhů na pořízení změny územního plánu). V součtu se jedná o 63 

navrhovaných ploch, či změn v územním plánu.  

 

K jednání byli přizváni osadníci místní části Vítěž, kteří se nejprve představili a následně 

vyjádřili své názory (uvedeno v diskusi níže). 

Pan Ing. Miroslav Hölzel ocitoval z jejich dopisu (dva požadavky, tj. nespojování stávající 

zástavby osady Vítěž s Červeným Hrádkem, lokalita Na Skalách a vyjádření nesouhlasu 

s jakoukoli další výstavbou a obslužnou komunikací, která je ovšem v ÚPD již zanesena z roku 

2007). 

 

Zástupce osadníků se negativně vyjádřil k tomu, že se z osady stane průjezdní vesnice; 

požaduje primárně klid, pohodu bydlení; o silnice směrem k Vítěži nestojí, nechť se jezdí 

směrem do Sedlčan; provoz nežádoucí. 

 

Diskuse: 

▪ vedena ke každé žádosti samostatně (vyjádření úřadu územního plánování; vyjádření členů 

RM); závěry z diskuse k jednotlivým žádostem uvedeny v tabulkách k usnesení); 

▪ k problematice žádostí souvisejících s rozvojem (rozšíření ploch k individuální výstavbě) 

v lokalitě mezi osadou Vítěž a Červeným Hrádkem, respektive částí Na Skalách): 

- již dříve přijato písemné vyjádření některých osadníků (Vítěž); nyní verbální slyšení 

přítomných přizvaných hostů (požadují regulaci, nesouhlasí s rozšířením některých 

vybraných ploch; nesouhlasí s dopravním řešením na přístup k budoucím parcelám – 

cestu protáhnout do Sedlčan, nikoli do Vítěže; zachování pohody bydlení); 



 

 

- omezení rozšíření pro existenci ochranného pásma lesa; 

- přijato vyjádření geneze řešení dopravního napojení na stávající síť místních 

komunikací (Ing. Jiří Burian); úzké hrdlo silnice – napojení na úzkou silnici; 

při návrzích dopravní obslužnosti projektant vycházel z požadavků vlastníků; problémy 

s vodou a kanalizací; v roce 2007 vypracovány varianty dopravního řešení 

(obslužnosti); Ing. Jiří Burian ozřejmil všechny varianty – jejich výhody a nevýhody – 

problémy se souhlasem vlastníků; jinou variantu oproti již zanesené do platné ÚPD 

nikdo nenabízí (ani přítomní osadníci…); projektant hledal řešení i směrem 

k Červenému Hrádku – po cestě pouze jednosměrka; vyjmenovány byly čtyři varianty 

pro připojení rozvojové zóny v lokalitě Na Skalách; vycházíme z obecní cesty šířka cca 

3 metry; záleží na jednání s vlastníky – podstatné, zda umožní; bez komunikace lokalita 

nemá význam – lokalita bez možnosti další výstavby; pro dopravní přístup – nejsou 

souhlasy vlastníků; 

▪ nad stávajícím projektovým zpracování obslužné komunikace (Ing. Miroslav Hölzel); 

 

Jednání RM opustili přizvaní osadníci. 

 

▪ nad návrhem pana JUDr. Filipa Růzhy o zařazení pro výstavbu lokality „za bývalým objektem 

Mlékárny Sedlčany“; v současné ÚPD města Sedlčany je plocha určena jako rezerva pro výrobu 

a průmysl (k návrhu se jmenovitě vyjádřili všichni přítomní členové RM s výsledkem 

nedoporučujícím, a to s ohledem ke skutečnosti, že se stávajícím vlastníkem nikdo nejednal); 

naráží na problematiku vlastnických vztahů; není vhodné vlastníkovi vnucovat; výhoda – jeden 

vlastník; pan Ing. Josef Soukup návrh pana JUDr. Filipa Růzhy podpořil; pan MUDr. Karel 

Marek návrh nepodpořil zejména s ohledem na projev „nařizování“ z moci; pan Ing. František 

Hodys spatřuje problém v tom, že není známa vůle vlastníka; pan Ing. Jiří Burian vyjádřil 

primární důležitost v respektování vlastníka a jeho zájmu, rovněž tak pan Ing. Martin Havel.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, sdělil, že již dne 30. června 2021 byla uzávěrka pro přijímání žádostí 

do Změny č. 2 ÚPD, kterou by mělo respektovat i město a zastupitelé; podmínka s vědomím 

vlastníků; návrh podrobněji popsán níže; 

▪ nad funkčním omezením objektu Sokolovna Sedlčany; požadavek na rozšíření možností 

využití objektu; 

▪ záležitost ohledně výstavby řadových domků a velikosti zastavitelné plochy z jednotlivé 

parcely, stávající limity výměry a jejich prolomení směrem k nižším, resp. menším výměrám 

ploch (např. 200 m2; 300 m2; 350 m2; místo 400 m2); 

▪ doplnění a oprávky v textech a mapových podkladech (podle požadavku RM a závěrů 

dnešního jednání; vizte tabulky, které jsou Přílohou k níže přijatým usnesením). 

 

Návrh JUDr. Filipa Růzhy na zařazení stávající plochy ovocného sadu (výměra 23 299 m2): 

Stávající plocha rozsáhlého ovocného sadu je v územním plánu z historických důvodů vedena 

jako rozvojová plocha pro lehkou výrobu (někdejší územní rezerva pro rozvoj bývalé 

„Mlékárny“). Dopravní obslužnost lokality je již nyní zcela bezproblémově zajištěna jak 

po pozemku parc. č. 3030 (komunikace o šíři 10 m), tak v jihozápadní části ze stávající ulice 

Nademlýnská. Lokalita se nachází v mírném svahu s výjimečnými rozhledovými poměry 

a navazuje bezprostředně na klidovou oblast zahrádkářské kolonie, současně se, na rozdíl 

od všech ostatních ploch vymezených k plnění obytných účelů, nachází v rámci zastavěného 

území, nikoliv na okraji. Zóna nabízí pro město zcela unikátní rozvojový potenciál, 

a to i vzhledem ke koncentraci vlastnických vztahů (dotčené pozemky mají jednoho vlastníka) 

– na rozdíl od ostatních rozvojových zón, v jejichž případě možnost zástavby negativně 

ovlivňuje nutnost koordinace mezi řadou vlastníků. Změnou funkčního využití by město 

Sedlčany mohlo vyřešit dlouhodobý problém suburbanizace (tj. vylidňování širšího centra 



 

 

a nové zástavby výhradně na okrajích města „v polích“). Plocha dále navazuje na řešenou 

plochu P6, u níž je v rámci zadání Změny č. 2 územního plánu města Sedlčany navrhováno 

funkční využití pro výstavbu bytových domů. Plocha „2“ nabízí možnost komplexně 

urbanisticky řešit zcela novou obytnou čtvrť (inspirací může být např. lokalita „Mníšecký 

Eden“ v Mníšku pod Brdy). Přesné rozdělení funkčního využití plochy bude ponecháno 

na zpracovateli Změny č. 2 ÚP – předpokládá se vymezení dílčí plochy BH (bytové domy) 

u řešené plochy P6, u níž je navrhováno shodné funkční využití, ponechání plochy VL podél 

stávajícího plotu areálu bývalé „Mlékárny“ a vymezení plochy pro bydlení individuální 

ve zbývající části plochy „2“ s preferencí řadové zástavby v rámci regulativu v zájmu 

co nejvyššího využití plochy a tvorby architektonicky utěšené čtvrti (obdobně jako v případě 

řadové zástavby Na Potůčku nebo v okolí Zimního stadionu; nejvýše dvě nadzemní podlaží, 

plochá střecha). Vzhledem k velikosti plochy je možné řešit i nové náměstí nebo jinou 

odpovídající úpravu veřejného prostoru. V návaznosti na zařazení plochy do zpracování Změny 

č. 2 územního plánu města Sedlčany lze vést jednání s vlastníkem za účelem zajištění shody 

a vymezení funkčního využití ve vzájemném souladu. V případě kategorického nesouhlasu 

vlastníka lze plochu z rozsahu Změny ÚP č. 2 vyjmout v rámci řešení námitek. 

 

Dále obecná doplnění do Změny č. 2 ÚPD: 

▪ obecná doplnění (textová část ÚP) 

- návrh na snížení minimální výměry pozemku u řadové zástavby ze stávajících 400 m2 

na 300 m2. Při minimální šířce 6 m, kterou nyní stanovuje územní plán, by pozemek 

pro splnění stávajícího regulativu musel být dlouhý 66 m, což je zcela nereálné. Snížení 

minimální výměry pro řadovou zástavbu umožňuje efektivní využití prostoru a fakticky 

může odblokovat řadovou zástavbu. Minimální výměra pozemku stávající řadové 

zástavby v ulici Na Potůčku činí cca 280 m2; 

- plocha označená P20 – návrh na upřesnění stávajícího regulativu (výstavba musí 

„respektovat stávající zástavbu“ tak, že lokalita je zastavitelná řadovými domy (přímá 

návaznost na stávající stabilizovanou a povedenou řadovou zástavbu v ulici Konečné). 

Podlažnost k posouzení v rámci zpracování (2 NP?); požadavek na plochou střechu 

(vše je již skryto ve stávajícím regulativu, vzhledem k obecnosti však nedává 

stavebnímu úřadu jasné vodítko). 

 

V čase 18:44 hod. jednání RM opustil pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel, přizvaný host 

k jednání. 

 

Přijatá usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany zařazení ploch uvedených 

v Tabulce č. 1 a vymezených v grafické části mapových podkladů, které společně tvoří nedílnou 

Přílohu k tomuto usnesení, a to do Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany podle podaných 

žádostí vlastníků nemovitostí (pozemků).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1204/2018-2022. 

  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany vyřadit plochy uvedené 

v Tabulce č. 2, jejichž hranice jsou vymezeny v grafické části mapových podkladů, 

které společně tvoří nedílnou Přílohu k tomuto usnesení, a to z předmětu Změny č. 2 Územního 

plánu města Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1205/2018-2022. 

 

Pan starosta, předsedající jednání RM vyhlásil pětiminutovou přestávku na oddech a zotavenou. 

 

Jednání RM v čase 18:52 hod. opustil pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl počet 

přítomných jednajících členů RM celkem šest. Tento počet se až do ukončení jednání nezměnil.  

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné 

přípravy k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním 

RM, a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 

 

3.1.1 Přímý prodej nově odděleného pozemku parc. č. 2940/138 o výměře 101 m2 v k. ú. 

a obci Sedlčany žadatelům 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě geneze případu zvažovala zrušit své původní usnesení ze dne 

5. května 2021 (vizte usnesení č. RM 62-1060/2018-2022) o prodeji pozemku a zároveň Rada 

města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej 

nově odděleného pozemku parc. č. 2940/138, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany 

ZPF, o výměře 101 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem 

pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický 

plán č. 2812-68/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to do podílového 

spoluvlastnictví žadatelů (podíl id. 2/3 a id. 1/3), oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou 

cenu 200,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4697 – 56/2021, který zpracoval znalec, tj. 

za celkovou kupní cenu 20.200,- Kč a zároveň kupující uhradí náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku a poměrné náklady na vyhotovení geometrického plánu (podle výměry). 

O další část pozemku (výměrou větší) projevili zájem vlastníci sousedního bytového domu 

(SVJ). 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku; projednáváno na jednání RM již dříve. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ruší své původní usnesení ze dne 5. května 2021 (vizte usnesení č. RM 

62-1060/2018-2022) o prodeji pozemku a zároveň Rada města Sedlčany nově náhradou 

doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej nově odděleného pozemku 

parc. č. 2940/138, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 101 m2, 

který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku rovněž orná půda, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), který je ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to panu žadatelům, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 

200,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4697 – 56/2021, tj. za celkovou kupní cenu 20.200,- Kč. 



 

 

Strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a poměrné náklady 

na vyhotovení oddělovacího geometrického plánu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1206/2018-2022. 

 

3.1.2 Přímý prodej nově odděleného pozemku parc. č. 908/26 o výměře 108 m2 v k. ú. 

a obci Sedlčany žadatelce 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala zrušit své původní usnesení ze dne 5. května 2021 (vizte 

usnesení zn. RM 62-1056/2018-2022) o prodeji pozemku a zároveň Rada města Sedlčany 

zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení prodeje pozemku 

parc. č. 908/26, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 

108 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 908/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití neplodná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán 

č. 2811-67/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, trvale bytem Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4695 – 54/2021, který zpracoval 

znalec, tj. za celkovou kupní cenu 27 000,- Kč. Kupující by zároveň uhradila náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to v plné výši. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ruší své původní usnesení ze dne 5. května 2021 (vizte usnesení č. RM 

62-1056/2018-2022) o prodeji pozemku a zároveň Rada města Sedlčany nově náhradou 

doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 908/26, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 108 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 908/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2811-67/2021), který je 

ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce za jednotkovou cenu 250,- Kč/m2 dle znaleckého 

posudku č. 4695 – 54/2021, tj. za celkovou kupní cenu 27 000,- Kč. Kupující zároveň uhradí 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku a oddělovacího geometrického plánu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1207/2018-2022. 

 

3.1.3 Stanovisko vlastníka pozemku k žádosti o vyhrazené parkování na osobní automobil 

v lokalitě Sedlčany, vnitroblok Za Nemocnicí 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost FO, trvale bytem Sedlčany, o vyhrazené parkovací 

místo ve vnitrobloku městské zástavby v lokalitě Za Nemocnicí. Důvodem žádosti je problém 



 

 

se zaparkováním v odpoledních hodinách při návratu z práce. Rada města Sedlčany zvažovala 

vydat nesouhlasné stanovisko (nekoncepční; individuálně nelze zajistit pro všechny; běžně 

probíhá soutěž…) s vyhrazeným parkovacím místem v lokalitě Za Nemocnicí. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem, který neřeší lokalitu; 

▪ akceptací by RM přispěla ke zhoršení situace; 

▪ RM (Sekretariát MěÚ Sedlčany zpracuje) vydá stanovisko pro silniční správní úřad ODSH 

jako negativní, bez souhlasu. 

 

Usnesení: 

„Rada města nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím místem na osobní automobil v lokalitě 

Sedlčany, vnitroblok Za Nemocnicí, pro žadatelku, trvale bytem Sedlčany, a to zejména 

s ohledem na kapacitu prostoru a možnosti zachování rovného přístupu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).“  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1208/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 3/I. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit žádost, aby uvolněný byt velikostní kategorie 0+1 (č. 

bytu 3/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, ulice 

28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, byl nově přidělen žadateli, dosud trvale bytem Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad tím, kolik je aktuálně věcných žádostí o přidělení DPS (zpracuje Odbor majetku a zašle 

členům RM; požádal pan MUDr. Karel Marek); 

▪ nad konkrétní žádostí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 3/I. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou, na adrese ulice Sedlčany, 28. října č. p. 172, 264 01 

Sedlčany, který byl uvolněn po dřívějším uživateli, byl nově přidělen vybranému žadateli, 

u kterého byla shledána nejvyšší míra potřebnosti řešení životní situace.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).“  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1209/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Sokolovna Sedlčany; návrh smluvního ujednání na užívání prostor 

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace města Sedlčany; IČO 72554541; osoba 

jednající pan Pavel Bednář, ředitel. 



 

 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 7. září 2021 a zaevidována pod č. j.: MÚ-

S/MST 17843/2021. 

Předmětem Žádosti je informace o návrhu uzavřít novou uživatelskou Smlouvu, 

a to s žadatelkou, která měla dříve uzavřenu uživatelskou Smlouvu na spolek TK Slimka, z. s., 

přičemž nyní by byla tato Smlouva přepsána na podnikající fyzickou osobu. 

Další ujednání původní Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

Diskuse: 

▪ nad změnou uživatelských vztahů. 

 

Závěr: 

RM vzala informaci o nově založeném smluvním vztahu na využití nebytových prostor 

na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3.2 Zajištění volebních místností na akci – „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR 2021“ 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena se stavem zajištění voleb.  

Pokud se týká volebních místností, tyto budou zajištěny ve všech volebních okrscích. Počet 

volebních okrsků se nezměnil.  

Vybrané volební místnosti, a to s ohledem na jejich užívání jiným způsobem, je potřebné ošetřit 

uživatelskými vztahy. 

RM byla seznámena s návrhy smluvních ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ bez širší diskuse.  

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu Městského muzea Sedlčany 

(pronajímatel IČO 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany, 

a to v souvislosti s konáním akce „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021“, 

kde bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat 

v termínu 8. a 9. října 2021.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1210/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 

264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 2021“, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4. 

Volby se budou konat v termínu 8. a 9. října 2021.“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1211/2018-2022. 

 



 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace „U Beranů“ 

(identifikace subjektu IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č. p. 28, 264 01 

Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR 2021“, které se budou konat v termínu dne 8. a 9. října 2021, bude zřízena volební místnost 

pro volební okrsek Sedlčany č. 9.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1212/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Žádost o schválení vyplacení peněžní zálohy; Základní umělecká škola Sedlčany 

Žadatel (identifikace): 

Základní umělecká škola Sedlčany, příspěvková organizace města Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČO 61904287; jednající osoba Mgr. 

Vladimíra Křenková, ředitelka, 

Předmět Žádosti: 

Schválení vyplacení peněžní zálohy rodičům žáků školy, kteří uhradili záloha na plánovaný 

zájezd na Mezinárodní hudební festival pro mládež v červnu 2019 do Chorvatska.  

Blíže neidentifikovaná firma se „rozpadla“ a dluží peníze (uvedeno v Žádosti). 

Školou bylo podáno trestní oznámení.  

Ředitelka školy má zájem kompenzovat částku ve výši 70 % uhrazené zálohy. Prostředky by 

byly poskytnuty z ušetřených provozních financí. 

Jedná se o žáky ze souboru Infinity melody. 

 

Diskuse: 

▪ nad Žádostí a jejím obsahem; 

▪ potřebné jsou další informace. 

 

Závěr: RM žádá o doplnění žádosti. Případ odložen (rozhodnutí). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany; žadatel AVALONE, z. s. 

Identifikace Žádosti: 

č. j.: MÚ-S/MST/17715/2021, přijata MěÚ Sedlčany dne 6. září 2021.  

Identifikace žadatele: 

AVALONE, z. s., se sídlem Sedlčany, Libíň č. p. 27, 264 01 Sedlčany; IČO 22844511. 

Požadovaná částka ve výši 30 000,- Kč na rok 2021. 

Účelem použití dotace je tis preventivního rockového kalendáře PÁLÍ! 2022, bojujícího proti 

těžkým popáleninovým úrazům a leukémii u dětí a dospělých. Obsahuje prevenci a první 

pomoci popáleninových úrazů a prosbu k darování dřeně. Kalendář je obohacený příběhy 

a fotkami popálených a nemocných dětí, za obrovské podpory rockových kapel, vojáků AČR 

a hasičů HZS a SDH. 

 

Diskuse: 

▪ v rozpočtu jsou alokované finanční prostředky vyčerpány; nad možnostmi podpory; 

▪ je vhodné žadatelce doporučit žádat vždy v prvním čtvrtletí roku; 



 

 

▪ podpora bude dále komunikována; 

▪ žadateli je vhodné sdělit, že rozhodnutí bude učiněno ke konci roku, a to s ohledem na hledání 

cesty finanční podpory z případných úspor; 

▪ druhé projednání připravit do Programu v listopadu 2021. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Výběrové řízení na plánovanou akci „Výstavba garáže SDH II“ 

V rozpočtu města Sedlčany je zařazena akce pod názvem „Výstavba garáže SDH II – 1. etapa“ 

s předpokládanou cenou 500,- tis. Kč. Předpokládaná hodnota stavby dle cenové nabídky 

společnosti S-B, s. r. o. z května roku 2020 je 1.462.165,39 Kč bez DPH. Požadovaný 

harmonogram prací bude zahrnovat zahájení prací na podzim roku 2021, realizace stavebních 

prací v hodnotě do 500,- tis. Kč vč. DPH do konce prosince 2021 a zbývající práce v roce 2022. 

Dle vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek lze zakázky s předpokládanou 

hodnotou do 1,5 mil. Kč bez DPH zadávat na základě jedné nabídky, zakázky s hodnotou 

od 1,5 mil. Kč do 3 mil. Kč poptáním u tří dodavatelů.  

S přihlédnutím k aktuální situaci na trhu ve stavebnictví je navrhováno poptat akci u tří 

dodavatelů, tj. u: 

▫ S-B, s. r. o., IČO 25652362; 

▫ RE-IN, s. r. o., IČO 48109339; 

▫ Votická stavební, spol. s r. o., IČO 18595766.  

K jednání RM byla přiložena Výzva k podání nabídek, kterou si mohli členové RM prostudovat 

a připomínkovat. 

Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, zvažovala uložit Městskému 

úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče 

na realizaci uvedené zakázky malého rozsahu pod názvem projektu „Výstavba garáže SDH II“ 

poptáním minimálně u tří vytipovaných uchazečů. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, ukládá Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče na realizaci 

zakázky malého rozsahu pod názvem projektu „Výstavba garáže SDH II“, a to poptáním 

minimálně u tří vytipovaných uchazečů.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1213/2018-2022. 

 

4.4 Výstavba nádrže – závlaha LAS Taverny; zajištění dalších činností 

Akce z rozpočtu města Sedlčany s rozpočtovanou výší 376,- tis. Kč byla realizována s pracemi 

nezahrnutými do soupisu prací, které byly předmětem objednávky. Jedná se o navýšení rozsahu 

zemních prací z důvodu špatné kvality podloží (velké kameny, nesoudržná zemina, instalace 

a betonáž pod úrovní spodní vody), větší rozsah instalatérských prací a osazení vodoměrné 

šachty (požadavek Povodí Vltavy, s. p. ve vydaném  rozhodnutí o povolení odběru povrchových 



 

 

vod), doplnění čerpadla a instalace pro umožnění oplachu filtrů, zálivku, apod. v okolí 

instalovaných nádrží.  

K projednání byl přiložen soupis skutečně provedených prací. Hodnota prací dle objednávky 

je 310.718,- Kč bez DPH; prací provedených nad rámec objednávky je 83.131,93 Kč bez DPH. 

Dle soupisu skutečně provedených prací 393.849,93 Kč bez DPH, tj. 476.558,42 Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: 

▪ bude předmětem návrhu RO č. 6 / 2021; 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí soupis skutečně provedených prací od zhotovitele akce 

s názvem „Výstavba nádrže – závlaha LAS“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 

č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, 

rozhoduje o objednání prací od subjektu Aquačov, s. r. o., IČO 07028695, v hodnotě 

83 131,93 Kč bez DPH, tj. 100 589,64 Kč vč. DPH.  

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

objednáním prací.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1214/2018-2022. 

 

4.5 Rekonstrukce „minigolfu“ – Dodatek ke Smlouvě o dílo 

Akce podpořená dotací Středočeského kraje ve výši 400,- tis. Kč a rozpočtem města Sedlčany 

v částce 200,- tis. Kč je realizována na základě Smlouvy o dílo se zhotovitelem CZECH 

MINIGOLF, s. r. o., IČO 09149325, v rozsahu šesti jamek minigolfu za cenu 330 578,- Kč bez 

DPH, tj. 399 999,38 Kč vč. DPH.  

K projednání je předkládán návrh Dodatku ke Smlouvě na rozšíření prací na devět jamek 

minigolfu a dlážděné spojovací chodníčky v hodnotě navýšení prací 236 800,- Kč bez DPH. 

Nová hodnota prací po uzavření Dodatku ke Smlouvě bude 567 378,- Kč bez DPH, 

tj. 686 527,38 Kč vč. DPH. Návrh smluvního ujednání byl členům RM postoupen. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem 

stavby „Rekonstrukce minigolfu“ CZECH MINIGOLF, s. r. o., IČO 09149325 a souhlasí 

s uzavřením tohoto Dodatku, jehož předmětem je navýšení rozsahu prací o tři jamky a spojovací 

chodníčky za cenu 236 800,- Kč bez DPH, tj. 286 528,- Kč vč. DPH. 

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

uzavřením smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1215/2018-2022. 

 

4.6 Sportovně rekreační zóna v ul. Luční, aktivita Parkour a workout; Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Sportovně rekreační zóna v ul. Luční 

Na akci připravovanou v roce 2019, podpořenou z dotačního programu MMR ČR v roce 2020 

byla dne 29. září roku 2020 podepsána Smlouva s dodavatelem stavebních prací, kterým je 



 

 

firma Enuma Elis, s. r. o., IČO 01688260, za cenu díla 1.893.942,- Kč bez DPH, tj. 

2.291.670,- Kč vč. DPH.  

Během léta roku 2021 byly zahájeny práce na stavbě, provedena je část stavby až po instalaci 

umělého povrchu. Dodavatel informoval, že dlouhodobě a do lhůty dokončení stavby není 

schopen dodat materiál pro umělý povrch (recyklovanou pryž) z důvodu výpadku na trhu. 

Materiál je nahraditelný tzv. „celoprobarveným“ kaučukem, který je kvalitnější na trhu je nyní 

dostupný. Záměna materiálu je zhotovitelem nabízena za cenu 160.000,- Kč bez DPH. 

Ke schválení RM je předkládán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je záměna 

materiálu umělého povrchu a tím způsobený nárůst ceny o 160.000,- Kč bez DPH, tj. 

193 600, Kč vč. DPH. Nová cena dle Smlouvy vč. Dodatku ke Smlouvě je 2.053.942,- Kč bez 

DPH, tj. 2.485.269,- Kč vč. DPH.  

Rada města Sedlčany záležitost projednala, a to včetně návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

se zhotovitelem stavby Sportovně rekreační zóna v ul. Luční, aktivita Parkour a workout, 

uzavíraným se zhotovitelem Enuma Elis, s. r. o., IČO 01688260 a zvažovala vyslovit souhlas 

s uzavřením smluvního ujednání, jehož předmětem je záměna materiálu pro umělý povrch 

a navýšení ceny díla o 160.000,- Kč bez DPH, tj. 193 600,- Kč vč. DPH. Nová cena 

dle Smlouvy je uvedena výše. 

 

Diskuse: 

▪ nad projednáním s poskytovatelem dotace; 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem 

stavby Sportovně rekreační zóna v ul. Luční, aktivita Parkour a workout, Enuma Elis s. r. o., 

IČO 01688260 a souhlasí s uzavřením tohoto Dodatku, jehož předmětem je záměna materiálu 

pro umělý povrch a navýšení ceny díla o 160.000,- Kč bez DPH, tj. 193 600,- Kč vč. DPH. 

Nová cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je 2.053.942,- Kč bez DPH, 

tj. 2.485.269,- Kč vč. DPH.  

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

uzavřením smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1216/2018-2022. 

 

4.7 Sportovní areál Luční; Návštěvní řád; zajištění udržitelného provozu 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, ve spolupráci se Sportovními areály Sedlčany, 

příspěvkovou organizací a dodavateli vybavení sportovního areálu vypracovali tzv. Návštěvní 

řád pro areál zahrnující nově vzniklé atrakce a vybavení v areálu. Tento Návštěvní řád je 

předkládán k projednání (kompetenci zajistit, vydat, zveřejnit i vymáhat mají Sportovní areály 

Sedlčany). Po projednání bude dopracována dále grafická část a dokument bude zveřejněn 

na vývěskách v rámci areálu. 

Rada města Sedlčany projednala obsah návrhu Návštěvního řádu Sportovního areálu Luční 

a po určitých korekcích doporučuje dokument vydat. 

Návrh úprav bude osobně projednán za účasti vedoucího Odboru investic a ředitele správy 

zařízení.  

Připomínky (obecné): 

▪ zjednodušení; 

▪ zásady vstřícnosti a vlídnosti; 

▪ věcnější definování povinností;  



 

 

▪ zajištění vymahatelnosti; 

▪ pojistné události; 

▪ úprava formulací. 

 

Diskuse: 

▪ bez dalšího příspěvku tohoto charakteru (uvedeny obecně výše). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Sportovním areálům Sedlčany, příspěvkové organizaci, 

dopracovat předložený návrh Návštěvního řádu Sportovního areálu Luční, a to podle výsledků 

připomínkového řízení, v termínu vydání nejpozději s účinností od 1. října 2021, který bude 

v plném rozsahu nahrazen stávající předpis.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1217/2018-2022. 

 

4.8 Podání Žádosti o dotaci z programu č. 16252 regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024, výzvy 11/2021, Regiony 2021 

Program Národní sportovní agentury je určen pro rozvoj sportovní infrastruktury 

prostřednictvím technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení 

včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, 

výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku 

souvisejícího se sportovním zařízením, vybudování bezbariérových přístupů do sportovních 

zařízení. Podpora je do výše 70 % uznatelných nákladů, minimální výše dotace 1 mil. Kč 

a maximální výše dotace 40 mil. Kč.  

Termín realizace je stanoven do dvou let od rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději 

do 31. prosince 2024.  

Pro podání Žádosti o dotaci je mimo jiné potřebné schválení spolufinancování Zastupitelstvem 

města, projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení.  

Navrhováno je požádat o dotaci s projektem „Zázemí pro sportovní areál na pozemku 

parc. č. 441“ zpracovaným v roce 2020 Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic 

a povolený stavebním povolením ze dne 1. února 2021. Předpokládaná hodnota prací dle 

průzkumu trhu z února roku 2021 je 5,54 mil. Kč bez DPH, tj. 6,7 mil. Kč vč. DPH, požadovaná 

dotace 4,7 mil. Kč a vlastní zdroje jsou pak 2 mil. Kč. 

Rada města Sedlčany po projednání předloženého materiálu zvažovala schválit podání Žádosti 

o dotaci z programu č. 16252 regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, výzvy 11/2021,  

Regiony 2021 s projektem „Zázemí pro sportovní areál na pozemku parc. č. 441“.  

Výkonem by byl pověřen Městský úřad Sedlčany, Odbor investic (příprava a podání Žádosti). 

V dalším kroku by bylo žádoucí projednat a doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

spolufinancování projektu „Zázemí pro sportovní areál na pozemku parc. č. 441“ v rozsahu dle 

podmínek poskytovatele dotace (jestliže ji město obdrží / neobdrží lze se pak dále rozhodovat 

(předmět návrhu a jednání o rozpočtu 2022). ZM by ovšem mělo svoji vůli k projektu vyjádřit 

dříve (nejpozději při podání Žádosti).   

 

Diskuse: 

▪ původní záměr nástavby nelze realizovat, projednán; nedají souhlas hasiči; 

▪ nad novým návrhem řešení; 

▪ předmět případného RO; 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podání žádosti o dotaci z 1. programu č. 16252 regionální 

sportovní infrastruktura 2020-2024, výzvy 11/2021, Regiony 2021 s projektem „Zázemí 

pro sportovní areál na pozemku parc. č. 441“. Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad 

Sedlčany, Odbor investic, přípravou a podáním Žádosti.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1218/2018-2022. 

 

4.9 Informace o „Projektu na vybudování indoorového parku“; (druhé projednávání) 

Pan starosta RM informoval o vývoji záměru dřívějšího vrcholového sportovce vybudovat 

ve městě Sedlčany shora uvedené sportoviště.  

V současné době nositel projektu hledá obecnou podporu a zejména místo, kde by bylo možné 

projekt realizovat (pozemek), a to i s určitým potenciálem prostoru (rozvoje). 

Město nabídlo projekt realizovat při (na) školní zahradě. 

 

Zatím by prostor byl využíván jako venkovní pro osazení překážek (dřevěné). 

Ve druhé fázi je záměrem umístění haly o ploše záboru 600 – 800 m2; lehká konstrukce; 

modulová stavebnice; lze povolit na základě územního rozhodnutí; případně s kotvení – potom 

záleží na pohledu stavebního úřadu, zda postačí realizovat „na ohlášení“ nebo „na stavební 

povolení“. 

Na uvedené místo umístění nezasahuje 100-letá voda.  

Následně část zbývajícího prostoru bude možné využít na venkovní areál – další dráha; 

doplněno sportem v hale. 

Sportoviště by mělo být volně přístupné pro nejmenší děti. 

Pan starosta doporučuje záležitost zapracovat do rozpočtu města (budoucího). 

Takto by bylo celé území v městské zástavbě Sedlčany, pokud se týká údolní nivy významných 

vodotečí, využívání k odpočinku občanů, a to zejména k aktivnímu (sport, volnočasové 

aktivity, apod.). 

 

Diskuse: 

▪ haly nejsou problém;  

▪ projev vůle RM – pokračovat v projednávání záměru (nositel realizaci záměru myslí vážně již 

pro příští rok); 

▪ nad mandátem pro pana starostu pokračovat v dalších jednáních s podporou RM;  

▪ investice do sportovní haly jde za navrhovatelem záměru; do projektu se případně postupně 

zapojí město. 

 

Závěr: 

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

RM podporuje další projednávání projektu. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.10 Ukončení rekonstrukce sklepení v objektu Městského muzea Sedlčany; informace 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, informoval o návrhu na prohlídku ukončené 

stavební akce v Městském muzeu Sedlčany. 

Příští jednání RM (dne 29. září 2021) bude tedy zahájeno na tomto místě. Po prohlídce 

se členové RM vrátí k projednání dalšího Programu do administrativní budovy I Městského 

úřadu Sedlčany (objekt Radnice Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32). 



 

 

Na Programu (hlavní bod) je „Hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.; připravenost 

zařízení na topnou sezónu 2021 / 2022“. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.11 Zpoplatnění výkonu služby; návrh OZV města Sedlčany č. 3/2021 (směsný 

komunální odpad); třetí projednávání  

Pan starosta seznámil RM s výsledky zjišťovacího řízení (úkol ze ZM a jeho plnění). 

Do zahájení jednání RM se vyjádřili 4 zastupitelé. 

Tzv. poplatek „na hlavu“ (poplatek za systém) podpořil pouze jeden člen ZM. 

Ostatní členové ZM podpořili poplatek podle kapacity shromažďovací nádoby (poplatek 

za nemovitost). 

 

Diskuse: 

▪ návrh na dvojnásobný počet sezónních svozů (zapracovat za stejnou cenu jako nyní – nabídka 

města); 

▪ nad vývojem názorů jednotlivých členů ZM; 

▪ místní poplatek z kapacity sběrných nádob ponejvíce představuje přiblížení se k reálným 

nákladům; 

▪ čtyři varianty podle pracovní tabulky, tři ceny, 47 hal.; 

▪ násobky objemu 55 litrů (počítat objem nádob 110 litrů, 220 litrů, 1100 litrů). 

 

Návrh předpisu (bez grafické úpravy a administrativních náležitostí) 

 

 

 

 

MĚSTO SEDLČANY 

Zastupitelstvo města Sedlčany 

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany 

č. 3/2021 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 4. října 2021 usnesením č. …/2018-

2022 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 

odstavce 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Čl. l 

Základní ustanovení 

(1) Město Sedlčany (dále jen „město“) zavádí místní poplatek za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).  



 

 

(2) Správcem poplatku je městský úřad (dále jen „správce poplatku“). 1 

 

 

Čl. 2 

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku 

(1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité 

věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území 

města.2  

(2) Poplatníkem poplatku je:  

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,  

nebo  

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. 3 

(3) Plátcem poplatku je  

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo,  

nebo  

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech. 4 

(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.5 

(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 

jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6  

 

Čl. 3 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7  

 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, 

kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce poplatku ohlásí plátce poplatku 

správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.  

(2) V ohlášení podle předchozího odstavce plátce poplatku uvede:  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 

pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba 

uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,  

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 

souvisí s podnikatelskou činností plátce poplatku,  

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.8  

(3) Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.9 

 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 10j zákona o místních poplatcích 
3 § 10i zákona o místních poplatcích 
4 § 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích 
5 § 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích 
6 § 10p zákona o místních poplatcích 

7 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 

 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce poplatku povinen tuto změnu 

oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.10  

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 

zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední 

desce.11 

(6) Není-li plátce poplatku, plní ohlašovací povinnost poplatník.  

 

Čl. 5 

Základ poplatku 

(1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc 

na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.  

(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc 

připadající na poplatníka je:  

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc 

na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci 

kalendářního měsíce, nebo  

b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc 

v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba. 

 

(3) Minimální základ dílčího poplatku činí 55 litrů.  

 

Čl. 6 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 0,47 Kč za jeden litr objemu svozové nádoby.  

 

Čl. 7 

Výpočet poplatku 

(1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž 

konci:  

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo  

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník 

této nemovité věci.  

(2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku 

zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.  

 

Čl. 8 

Splatnost poplatku 

(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku ve dvou splátkách a to za první 

pololetí (od 1. ledna do 30. června) nejpozději do 15. července kalendářního roku, za který se 

poplatek platí a za druhé pololetí (od 1. července do 31. prosince) nejpozději do 15. ledna roku 

následujícího po roce, za který se poplatek platí, a to vždy ve výši zjištěné podle Čl. 7 této 

obecně závazné vyhlášky. 

(2) Lhůta pro odvedení poplatku neskončí plátci poplatku dříve než lhůta pro podání ohlášení 

podle Čl. 4 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky.  

(3) Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 poplatník.  

 

Čl. 9 

 
10 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
11 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



 

 

Společná ustanovení 

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle 

zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech 

domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.12  

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, 

do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako 

na vlastníka této nemovité věci.13  

 

Čl. 10 

Přechodná ustanovení 

Poplatková povinnost vzniklá před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle 

dosavadních právních předpisů.  

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2013, 

kterou byl stanoven poplatek za komunální odpad a která byla schválena Zastupitelstvem 

města Sedlčany dne 18. listopadu 2013 usnesením č. 239.  

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2022. 

 

 

 

______________________     _________________________ 

   Mgr. Zdeněk Šimeček              Ing. Miroslav Hölzel                                                                                           

         místostarosta                  starosta  

                                                                                                           

 

(Konec návrhu předpisu.) 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě zjišťovacího řízení a projevené vůle zastupitelského sboru 

ukládá Městskému úřadu Sedlčany vypracovat konečný návrh obecně závazná vyhlášky města 

Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

kde základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc 

na odpad za kalendářní měsíc (rok) v litrech připadající na poplatníka, a to s využitím parametrů 

a limitů dále Radou města Sedlčany stanovených (vizte Zápis RM 70).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1219/2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 § 10q zákona o místních poplatcích 
13 § 10r zákona o místních poplatcích 



 

 

4.12 Návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům škol za plnění úkolů nad rámec 

svých pracovních povinností za období třetího čtvrtletí roku 2021 

Pan místostarosta s panem starostou přednesli návrh na přiznání odměn, které by měly být 

pro  ředitele škol vyplaceny (mzdová politika; rozhodnutí o mimořádné odměně; čtyři ředitelé 

škol), a to ve stejné výši (procentu) jako tomu bylo v předchozím hodnoceném období.  

S ohledem k jejich mimořádným výkonům v době dopadu dřívějších opatření nouzového stavu 

se zohledněním dalších aspektů řešené problematiky, je navrhována pro ředitele škol 

(příspěvkové organizace města) obvyklá výše odměny.  

Podrobnosti jsou uvedeny ve spise (vede pan místostarosta). 

 

Diskuse: 

▪ nad systémem odměn; 50 % platu za třetí čtvrtletí roku 2021; 

▪ posouzení parametrů činnosti; nové podmínky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům škol 

zřízených městem Sedlčany za plnění úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období 

třetího čtvrtletí roku 2021, tj. řediteli 1. základní školy Sedlčany; 2. základní školy - Školy 

Propojení Sedlčany; Základní umělecké školy Sedlčany a Mateřské školy Sedlčany, přičemž 

odměny pro ředitele škol jsou schváleny podle předloženého schématu, a to s ohledem na jejich 

mimořádné výkony.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1220/2018-2022. 

 

4.13 Stanovení termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, navrhl termín dalšího veřejného zasedání 

ZM v souladu s dříve avizovaným předpokladem vysloveným na posledním zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, tj. na dne 4. října 2021, v čase od 17:00 hod. v objektu 

Kulturního domu Josefa Suka, s předpokladem konání ve Společenském sále. 

  

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 4. října 2021 v čase 

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

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1221/2018-2022. 

 

4.14 Návrh Programu jednání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro volební období (2018 – 2022) 

Program zasedání:  

1. Zahájení 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. září 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. září 2021 – 

4. října 2021) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

4. Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

 4.1 Důvodová zpráva 

 4.2 Sumarizační tabulky základních údajů k žádostem a rozhodnutí 

 4.3 Grafická zobrazení ploch 

 4.4 Návrh usnesení 

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

5.1 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 2940/138 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem žadatelům do podílového spoluvlastnictví 

 Přílohy: 5.1.1 Důvodová zpráva  

   5.1.2 Grafické podklady  

   5.1.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.1.4 Návrh usnesení 

5.2 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 908/26 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem žadatelce  

 Přílohy: 5.2.1 Důvodová zpráva  

   5.2.2 Grafické podklady  

   5.2.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.2.4 Návrh usnesení 

5.3 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 948/6 

v k. ú. a obci Sedlčany 

 Přílohy: 5.3.1 Důvodová zpráva  

   5.3.2 Grafické podklady 

   5.3.3 Stanovisko právního zástupce města   

   5.3.4 Návrh usnesení 

6. Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 3/2021) 

 6.2 Sazebník pro výpočet možností zpoplatnění 

 6.3 Návrh textu OZV č. 3/2021 

 6.4 Sazebník k administraci OZV č. 3/2021 

 6.5 Ohlášení poplatkového subjektu  

  6.6 Návrh usnesení (soubor) 

7. Diskuse 

 7.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 7.2 Diskuse přítomných občanů 

8. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

9. Závěr 

 

Diskuse k návrhu Programu: 

▪ proběhla dříve v Programu RM (zaznamenána na jiném místě v Zápisu, případně 

v předchozích Zápisech RM); 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat 

navržený Program jednání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 4. října 2021 v čase 

od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1222/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Dětská skupina Charity Starý Knín v Sedlčanech; žádost o finanční podporu; 

příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Obecné informace 

Hlavním záměrem existence a činnosti tzv. „Dětské skupiny Charity Starý Knín v Sedlčanech“ 

je smysluplná podpora pracujících rodičů dětí ze sociálně slabších rodin, poskytnout jim prostor 

pro seberealizaci v zaměstnání aniž by řešili hlídání svých předškolních dětí. Dětem činovníci 

chtějí poskytovat milé a podnětné prostředí v malém, individualizovaném kolektivu. 

Záměrem je do skupiny přijmout každé dítě, jehož rodiče mohou prokázat, že pracují nebo práci 

aktivně hledají či se rekvalifikují, až do výše naplněné kapacity této dětské skupiny. Za účelem 

prokázání pracovní činnosti rodičů je třeba předložit nějakou formu potvrzení (nejlépe 

od zaměstnavatele, od Úřadu práce nebo u OSVČ potvrzení o registraci na odboru sociálního 

pojištění). 

Místo realizace činnosti je v Sedlčanech (kapacita 10 dětí). Dětská skupina nalezla přístřeší 

v internátu „Střední školy“, na adrese objektu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 1305, 264 01 

Sedlčany.  

Pokus se týká aktuálních informací, pečující personál se nyní stará o 10 dětí s nepravidelnou 

docházkou, takže může přijmout ještě 5 – 6 dětí s tím, že se budou v docházce střídat a nemusejí 

být přítomny vždy. Každý den lze naplnit kapacitu 10 dětí, která se nesmí překročit. 

Financování (v Kč):  

• příspěvek EU je 1 756 251,30 Kč;  

• finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR jsou ve výši 309 926,70 Kč.  

 

Pan Ing. Josef Soukup členům RM sdělil, že jej oslovila zástupkyně uvedeného subjektu; 

(osoba nebyla blíže pro účely tohoto Zápisu identifikována), a to za účelem možností podpory 

ze strany města Sedlčany.   

Pan starosta k uvedenému sdělil, že jej dnes zástupci subjektu navštívili. 

Projednávány jsou možnosti podpory, kterými se nyní zabývá Městský úřad Sedlčany, Odbor 

sociálních věcí (paní Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí). 

Případ je v jednání. 

 

Diskuse ostatních členů RM: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 



 

 

5.2 Informace o Čtenářské lize 2021; vyjádření poděkování městu Sedlčany; příspěvek 

přednesl pan Ing. Martin Havel  

Čtenářská liga obecné informace: 

• Dlouhodobá soutěž pro děti do 15 let (od roku 2018 4 kategorie), která podporuje nejen 

čtenářství, ale i smysl pro poctivou hru a je založena na bodovém systému. Děti 

vypracovávají i různé bonusové úkoly, podle aktuálního tématu stanoveného pro daný 

školní rok. 

• Kategorie jsou 4, stanovené podle věku soutěžících:  

Žlutí 0 – 6 let 

Červení 6 – 9 let 

Zelení 9 – 11 let 

Modří 11 – 15 let 

• Přihlášení do soutěže je možné kdykoliv. 

• Soutěž se řídí bodovým systémem plusových a mínusových bodů, viz samostatný 

Bodovací systém. 

• Garantem soutěže je sedlčanský radní, podnikatel a předseda TJ Tatran Sedlčany pan 

Ing. Martin Havel. 

• Soutěž startuje vždy v Týdnu knihoven (začátek října) a končí 31. května. 

• Průběžní vítězové ročníku si za odměnu užívají Noc s Andersenem. 

• V červnu je 10 účastníků (dle získaných bodů) v každé kategorii odměněno knihou. 

• V září se hraje fotbalové utkání – spisovatelé (ilustrátoři, redaktoři…) versus účastníci 

ligy. 

Pan Ing. Martin Havel informoval o fotbalovém utkání, které se konalo v sobotu 11. září 2021 

v čase od 13:00 hod. na stadionu TJ Tatran Sedlčany. Utkal se tým dětí ze Čtenářské ligy 

s týmem Adelité autorů dětské literatury. 

Samotnému fotbalovému utkání nejprve předcházel křest knihy spisovatele Luboše Pavla „Útěk 

na koloběžce“. Pak už nic nebránilo tomu, aby se účastníci Čtenářské ligy utkali s Adelity 

(autory dětské literatury). Naši čtenáři toto utkání bohužel prohráli v poměru branek 9 : 4, 

ale výsledek nezměnil nic na tom, že dort byl odměnou pro všechny. Příjemné setkání a zápas 

si všichni přítomní užili. 

Pan Ing. Martin Havel tlumočil poděkování ředitelky Městské knihovny Sedlčany členům RM 

a městu za podporu akce. 

 

Diskuse ostatních členů RM k této problematice: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

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

pak s pokorou. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

5.3 Osazení zeleně ve Vodní nádrži Na Potůčku (informace); příspěvek přednesl referující 

pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys přítomné členy RM informoval o dokončení projektu na osazení 

zeleně ve „Vodní nádrži Na Potůčku“, kde bylo sjednaným zahradníkem vloženo 15 ks 

kontejnerů s vodní zelení, které dotvoří prostředí onoho místa. 

V současné době jsou řešeny pouze administrativní záležitosti akce. 



 

 

Pan starosta panu Ing. Františku Hodysovi poděkoval za zajištění dokončení projektu ozelenění 

vodní nádrže. 

 

Diskuse ostatních členů RM k této problematice: 

▪ bez příspěvku k této problematice.  

 

Závěr:  

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

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

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

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 

diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných členů RM již neměl žádné další samostatné příspěvky 

na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán. 

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího sedmdesátému zasedání Rady města Sedlčany (RM 

č. 70/2018-2022), možnost diskutovat ukončil. 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM. 

Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením i závěrům 

nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů nikdo 

neomluvil (jednání RM 71/2018-2022 se předpokládá dne 29. září 2021 v čase od 16:00 hod.). 

Následné jednání RM bude svoláno podle schváleného Plánu jednání RM na 2. pololetí roku 

2021 (Plán schválen na jednání RM 63 dne 19. května 2021, výrokem usnesení zn. RM 63-

1084/2018-2022, které zní: „Rada města Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích 

dní, a to spolu s definovaným hlavním bodem programu jednání Rady města Sedlčany na druhé 

pololetí roku 2021, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany na uvedené časové období.“), tedy v souladu se schváleným Harmonogramem 

jednání (RM č. 71/2018-2022; místo konání jednání RM: administrativní budova I, Sedlčany, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy; na Programu 

problematika hlavního bodu jednání „Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.“, která byla 

na toto jednání přesunuta, neboť se za podstatné projevila potřeba ve dřívějším termínu 

projednat žádosti do připravované Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, a to s ohledem na zasedání 

ZM na dne 4. října 2021 (pondělí; obvyklý jednací den). Na jednání RM, které se uskuteční dne 

13. října 2021 je přizván pan Jiří Daněk (jednatel Sedlčanských technických služeb, s. r. o.). 

 

Příští jednání RM bude zahájeno prohlídkou (v čase 16:00 hod.) rekonstruovaného sklepa 

v objektu Městského muzea Sedlčany.   

 

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  

 

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

ukončil v čase 20:22 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 



 

 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Příloha k usnesení RM 70-1204/2018-2022 (bez uvedení počtu listů) 

3. Příloha k usnesení RM 70-1205/2018-2022 (bez uvedení počtu listů) 

4. Návrh OZV č. 3/2021 (bez uvedení počtu listů) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ÚPD / ÚP – územně plánovací dokumentace 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 22. září 2021. 


