
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 71/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 29. 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 sedm 

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

 

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. Jiří Burian; Mgr. Zdeněk Šimeček.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

  

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ nejprve prostory Městského muzea Sedlčany – prohlídka rekonstrukce sklepa; dále 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: 16:00 hod. v Městském muzeu Sedlčany; 16:40 hod. (vlastní jednání 

o Programu)    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:42 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí sedmdesáté první plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 

2018 – 2022 a zároveň osmnácté v roce 2021 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, a to v čase 16:40 hod. v uvedené zasedací síni. Předtím proběhla prohlídka 

opraveného sklepa v objektu Městského muzea Sedlčany, jak již uvedeno výše. 



 

 

Jednání RM tedy předcházela návštěva (exkurz) nově rekonstruovaného sklepa v objektu 

Městského muzea Sedlčany (rozumí se středověké části), kde se členům RM věnovala autorka 

projektu a ředitel Městského muzea Sedlčany (vznik projektu, podpora, historie, budoucí 

využití).  

Následné jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu 

jednání RM.   

 

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil (rozumí se část v administrativní budově 

Městského úřadu Sedlčany), nejprve konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v okamžiku 

zahájení jednání RM bylo přítomno všech sedm 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.  

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 RM 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 „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Zpráva 

o činnosti a plnění úkolů za první pololetí roku 2021“ bylo jednání RM dále využito 

k projednání jiných samostatných programových bodů, které jsou obvykle v pravidelném 

schématu do Programu zařazovány. Do Programu jednání RM pan místostarosta spolu s panem 

starostou společně zařadili problematiku několika bodů pod souhrnným heslem programového 

celku „Různé“, kde bylo připraveno k projednání několik dalších samostatných bodů Programu 

jednání RM, které jsou podrobněji uvedeny níže. Tentokráte do obvyklého schématu Programu 

jednání RM nebyla zařazena problematika majetkoprávních vztahů. 

 

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. 71/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 15. září 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM: „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Zpráva o činnosti 

a plnění úkolů za první pololetí roku 2021“ 

   

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

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

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

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

 

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

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

   

4. Různé 

4.1 Informace k návrhu Programu jednání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období (2018 – 2022) 

4.2 Zajištění vypořádání ke zpracování lesních hospodářských osnov; Dodatek č. 1 

a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 24377/2018-12 

4.3 Zajištění prvku podpory výkonu státní správy; SW produkt HELETAX  

4.4 Kalendář oddacích dnů na rok 2022; schválení dokumentu 

4.5 Nabídka (č. 1295369015/holding) na dodávky elektrické energie pro město Sedlčany 

4.6 Výběrové řízení na plánovanou akci „Výstavba garáže SDH II“; zpráva o hodnocení 

nabídek, další postup 

4.7 Zajištění přezkumu hospodaření města Sedlčany za rok 2021 externím subjektem  

4.8 Vybraná vstupní data pro kalkulaci vodného a stočného na rok 2022    

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

druhé projednávání 

4.10 Čerpání Fondu investic příspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka 

Sedlčany; zajištění nákupu zařízení     

4.11 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021; FO; Memoriál 

Bóži Karlíka 2021 

4.12 Podpora dalším aktivitám občanské společnosti 

  

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Sociální problematika; uspokojení žádostí o přidělení DPS  

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

5.3 Informace k osazení zeleně do vodní nádrže v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku 

5.4 Dohledání údajů z Monitorovacího kamerového systému města Sedlčany 

   

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 

1. Kontrola usnesení  



 

 

Poznámka:  

1. Oproti zvyklostem a základnímu schématu jednání RM byl tento bod dnešního Programu 

projednán až po projednání bodu dnešního Programu RM, který je v tomto Zápise označen 4.8. 

2. V čase 18:15 hod. odešel z jednání RM Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl počet jednání 

přítomných členů RM šest. Tento počet jednajících členů RM se už do konce jednání RM 

nezměnil.  

 

  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 15. září 2021   

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

 

RM 70-1203/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 70-1204/2018-2022 

Úkol v plnění. 

  

RM 70-1205/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 70-1206/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 70-1207/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 70-1208/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1209/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1210/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1211/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 70-1212/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 70-1213/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1214/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1215/2018-2022 



 

 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1216/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1217/2018-2022 

Pan místostarosta Zprávu doplnil o informace ve prospěch plnění tohoto usnesení. Připomínky 

členů RM projednala pracovní skupina, která v souladu s dodatečným vyjádřením členů RM 

doporučuje provést pouze formální úpravy srozumitelnosti textu. 

Úkol v plnění. 

   

RM 70-1218/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 70-1219/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1220/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1221/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 70-1222/2018-2022 

ZM připraveno, v tomto ohledu úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 15. září 2021 (RM č. 70/2018-2022) 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 71-1223/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Zpráva o činnosti 

a plnění úkolů za první pololetí roku 2021“ 

V čase 16:40 hod. byl v jednací síni přivítán starostou města Sedlčany přizvaný host k tomuto 

bodu Programu jednání RM, pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

Členům RM byla v časovém předstihu před dnešním jednáním, a to za účelem prostudování, 

zaslána Zpráva Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., kterou vypracoval výše uvedený jednatel 

městské obchodní společnosti. 

Zpráva obsahuje údaje s výpovědní hodnotou zejména za období ½ roku 2021, a to ze všech 

oblastí činnosti (tři hlavní sekce). 

Přítomný jednatel společnosti údaje okomentoval. 



 

 

Vzhledem k tomu, že jsou tyto údaje podrobně uvedeny v již předané Zprávě, která je součástí 

spisové dokumentace k tomuto jednání RM, nejsou zde tyto přepisovány. 

 

Hlavní komentář a diskuse: 

▫ částečná rekonstrukce instalace topení v objektu Sedlčany č. p. 34 (sběrač a rozdělovač);   

▫ osazování nových měřidel spotřeby (zajištění legislativních povinností na dálkové odečty 

spotřeby; směrnice určuje zajistit v termínu do roku 2027 – dálkově odečitatelná měřidla, 

napojení na SW, aktivace); 

▫ topná sezóna do podzimní a zimní části roku 2021 již zahájena, společnost je na 65 % 

předpokládané roční výroby; 

▫ předpoklady pro náklady a výroba plněny; 

▫ ceny el. energie jsou na úrovni historických maximálních hodnot; zkoušejí se různé varianty 

nákupu; monitorován je vývoj trhu; zásobníky plynu v ČR jsou na úrovni naplnění 40 %, což je 

v této roční době alarmující (rozumí se pro výrobu tepla a el. energie u prodejců);  

▫ pro velkoodběry se cena dojednává (tj. pro 4 kotelny – cena z burzy – tou jsme vázáni), jinak 

maloodběry jsou sjednány, fixace cen; 

▫ situace je jednatelem vyhodnocena jako katastrofická – zkapalněný plyn vykoupila republika 

Čína; vyslovena důvodná obava, že plyn nebude (lze důvodně předpokládat, že společnost ČEZ 

nebude mít dostatek plynu pro záložní elektrárny; veliký otazník); 

▫ pouze špatné vyhlídky; 

▫ připravenost zařízení na topnou sezónu je perfektní, cena energií a dále zejména cena plynu 

„straší“ všechny, kteří na zemní plyn fungují; 

▫ ze strany provozovatele nelze ovlivnit; 

▫ „Středisko byty“ stabilizováno; 

▫ dálkové odečty – nově montované instalace musejí mít dálkové odpočty spotřeby (i bytové 

vodoměry); montáž do konce října 2021 představuje 250 ks odběrných míst; 

▫ dalším „strašákem“ jsou měsíční odběry (vyhláška); z dálkových odečtů vypadává studená 

voda, montují se i tyto, (monitorována má takto být spotřeba teplé vody a spotřeba tepla – 

rozumí se na dálkový odečet); 

▫ cenový rozdíl mezi vodoměry – klasický 250,- Kč až 300,- Kč za nákup a pořízení včetně 

instalace, 650,- Kč – za rádiový odečet;  jedná se o ceny, za které je Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o. schopna výrobek pořídit, nejedná se o ceny běžné na trhu…); dotazoval se pan 

Ing. Josef Soukup; 

▫ pan Ing. František Hodys konzultoval funkcionalitu tzv. modulu přenosu informací pro odečty 

hodnot (rádiového) – je třeba po instalaci spárovat, zařadit do sítě a vytvořit rádiovou síť do PC, 

pak do paměti vytahovat data; pracovník se dostaví do měřeného objektu s PC zařízením; 

zařízení se „probudí“, provede se odečet (pokyn z PC); 

▫ Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany (voda pro Sedlčany, kontrola nad připojováním 

dalších obcí a subjektů; propojování soustav; Petrovice – Římov); 

▫ nad dalšími informacemi z MBF. 

 

Závěr: 

Pan starosta spolu s dalšími členy RM referujícímu jednateli, panu Ondřeji Sůvovi, poděkovali, 

a to zejména za zachování úrovně kontinuity vedení obchodní společnosti ve všech sledovaných 

vazbách a prvcích, což vede k efektivnímu řízení. 

Z jednání nevyplynuly žádné další specifické úkoly.   

Pan starosta doporučil vzít členy RM Zprávu na vědomí. 

RM je s činnosti městské obchodní společnosti spokojena, společnost je stabilizována 

personálně i výkonem a zaslouží si veliké poděkování. 

 



 

 

Referující, pan Ondřej Sůva, jednatel společnosti rovněž členům RM poděkoval. 

 

V čase cca 17:35 hod. jednání RM opustil pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o., k dnešnímu jednání RM přizvaný host. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. za první pololetí roku 2021 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpracování 

a zprávu o připravenosti zařízení na zahájenou topnou sezónu 2021 / 2022, sestavenou 

a okomentovanou panem Ondřejem Sůvou, jednatelem uvedené městské obchodní 

společnosti.“ 

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 71-1224/2018-2022. 

  

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

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

 

Poznámka: Majetkoprávní problematika (celý bod označený 3.) nebyla do Programu jednání 

RM 71 zařazena. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Informace k návrhu Programu jednání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období (2018 – 2022) 

Pan starosta podal členům RM doplňující informace ke schválenému návrhu Programu 

veřejného zasedání ZM. 

Program zasedání (návrh RM):  

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 



 

 

Pan starosta stručně okomentoval vypořádání dalších požadavků žadatelů a zastupitelů 

k přípravě tohoto bodu jednání. 

Poznamenal obsah písemné výzvy učiněné panem JUDr. Filipem Růzhou, který požaduje 

do předmětu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany zařadit pozemek ve vlastnictví privátního subjektu 

(sad za objektem bývalé „Mlékárny Sedlčany“) jako pozemek pro bydlení. Vlastník 

s navrhovaným zařazením kategoricky nesouhlasí (pan starosta s vlastníkem na toto téma 

mluvil; vlastník pozemku má své plány a žádá ponechat stávající určení pozemku). Pan starosta 

výzvu učiněnou zastupitelům na podporu tohoto návrhu jako i návrh samotný považuje 

za neférové jednání (bez souhlasného projevu vůle vlastníka) a proto návrh nepodpoří.   

K tomuto názoru se rovněž připojil pan Ing. Jiří Burian, který sdělil, že takovýto návrh 

na změnu určení pozemku musí být z vlastníkem projednán. Záležitost může v čase budoucím 

projít dalším vývojem. 

Na tomto pozemku je umístěno i zařízení pro tzv. předčištění splaškových vod – zajištění jeho 

odstranění (náklady). 

Návrh je považován za poněkud ukvapený a navíc podaný mimo režim zákona a dříve ZM 

stanovenou lhůtu pro podávání žádostí do Změny č. 2 ÚP. 

 

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) 

Pan starosta upřesnil provedené úpravy v návrhu předpisu, které vzešly z konzultace se zástupci 

MV ČR (vizte návrh dokumentu, předkládaný k projednání a schválení ZM). 

Pan starosta dále promluvil o vyjádření se k této problematice jednotlivých členů ZM, kteří 

k tomu byli vyzvání přijatým usnesením ZM. Celkem z účastněných, kteří úkol splnili se třináct 

zastupitelů vyjádřilo pro návrh OZV o místním poplatku o odpadu z nemovité věci, pouze jeden 



 

 

se vyjádřil na podporu místního poplatku za systém odpadového hospodářství v obci (tzv. 

poplatek „na hlavu“). 

Pan starosta zmínil ještě některé navrhované parametry pro výpočet poplatku (sazba 0,47 Kč/litr 

nádoby; minimální sjednaná kapacita nádoby; periodicita svozů); 

Dále členy RM seznámil s výsledky provedené konzultace se zástupci MV ČR, Odboru dozoru 

a kontroly: 

▫ u poplatku nelze zálohově vybírat;  

▫ komplikace se splatností poplatku;  

▫ je žádoucí vymyslet evidenční systém – svoz a platba; vyprecizovat systém označení popelnic; 

▫ ohlašovací povinnost;  

 

Diskuse:  

▪ nad dnešním vzorově vybudovaným systémem, který je funkční; vedle toho vybudovaný 

sběrný dvůr, občané mají trvalé návyky…; 

▪ představitelé ČR vymýšlejí jiné systémy; nakonec v problému zůstávají obce; 

▪ město Sedlčany je v oblasti separace odpadu jedním z nejlepších v ČR;  

▪ neblahé působky MŽP ČR. 

 

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 jako celku: 

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

v předchozích Zápisech RM); 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Zajištění vypořádání ke zpracování lesních hospodářských osnov; Dodatek č. 1 

a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 24377/2018-12 

Prostřednictvím informativní zprávy pan starosta členům RM přestavil obsah návrhu Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24377/2018-12 a návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 24377/2018-

12, které jsou připraveny k projednání, schválení a uzavření. 

V souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, byla dříve uzavřena Smlouva o dílo č. 24377/2018-12, jejíž předmětem bylo zajištění 

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih, ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany, s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 

2033. 

 

Smluvní partner města Sedlčany: 

SILVA PROJEKT, s. r. o., se sídlem Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž; IČO 29295033. 

 

Dodatkem č. 1 se upřesňuje, a to na základě aktualizovaných podkladů, konečná výměra 

zpracovaných lesních hospodářských osnov na 809,58 hektarů a současně se stanovuje konečná 

cena díla (při smluvní ceně díla 508,20 Kč za hektar včetně DPH) na částku ve výši 



 

 

411 428,- Kč, včetně DPH. V roce 2020 bylo objednatelem zhotoviteli vyplaceno celkem 

247 594,- Kč. Výše doplatku, který bude objednatelem zhotoviteli uhrazen v roce 2021 tak činí 

celkem 163 834,- Kč.  

 

Dodatkem č. 2 se dále upřesňuje konečná částka k vyplacení, neboť je v souladu s původní 

Smlouvou o dílo, a to za prodlení v dodání konečného díla, aplikována sjednaná sankce ve výši 

0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. Dílo bylo zadavateli 

protokolárně předáno dne 19. července 2021. Smluvní pokuta je podle zajištěného pravidla 

stanovena na částku 3 230,- Kč. 

Tímto Dodatkem č. 2 je rovněž proveden zápočet sankce oproti Dodatkem č. 1 stanovené výši 

doplatku za vykonané dílo. 

 

Podrobnosti jsou zaneseny do obou smluvních ujednání. 

  

Pan starosta záležitost okomentoval. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24377/2018-12 

se zhotovitelem díla SILVA PROJEKT, s. r. o., IČO 29295033, který je uzavírán v souladu 

s dřívějším smluvním ujednáním a jehož předmětem je stanovení konečné výměry 

zpracovaných lesních hospodářských osnov na 809,58 hektarů spolu se stanovením konečné 

ceny díla na částku 411 428,- Kč včetně DPH; výše doplatku po upřesnění výměry tak činí 

163 834,- Kč. 

Rada města Sedlčany současně schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 24377/2018-12 se zhotovitelem díla SILVA PROJEKT, s. r. o., IČO 29295033, který je 

uzavírán v souladu s dřívějším smluvním ujednáním a jehož předmětem je uplatnění smluvní 

pokuty městem Sedlčany za pozdější dodání díla v částce 3 230,- Kč. Po započítání smluvní 

sankce je doplatek snížen na částku 160 604,- Kč.“ 

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 71-1225/2018-2022. 

 

4.3 Zajištění prvku podpory výkonu státní správy; SW produkt HELETAX  

Pan starosta spolu s panem Petrem Vondráčkem, DiS., referentem Odboru životního prostředí, 

vyjednali zajištění služby na podporu výkonu státní správy podle ustanovení § 48 zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, která by měla být realizována prostřednictvím SW produktu HELETAX 

od externího dodavatele Topol Pro, spol. s r. o., se sídlem Obrubce – Obora 2, 294 04 Dolní 

Bousov, IČO 62956027, za cenu roční služby v částce 4 840,- Kč s DPH. 

Spisem pro výběr jako i případnými doklady pro shodu se systémy ČR disponuje pan Petr 

Vondráček, DiS. 

K dispozici k jednání byla Smlouva o dílo (návrh), vyhotovená podle ustanovení § 2586 

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Touto Smlouvou se poskytovatel, a to za podmínek v ní uvedených, zavazuje poskytnout 

objednateli každý rok službu prostřednictvím instalace produktu HELETAX  do dvou stolních 

počítačů pracovníků státní správy lesů s implementací dat. 



 

 

Dále se, mimo jiné, zavazuje k udržování SW v souladu s aktuálním informačním standardem 

lesního hospodářství, zveřejněným Ústavem pro hospodářskou správu lesů a další služby (např. 

Hot line po telefonu). 

 

Cenové podmínky: 

▫ cena za roční službu činí 4.840,- Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytnout 

městu Sedlčany sjednanou službu k podpoře výkonu státní správy podle ustanovení § 48 zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, prostřednictvím SW produktu HELETAX od externího dodavatele Topol 

Pro, spol. s r. o., se sídlem Obrubce – Obora 2, 294 04 Dolní Bousov, IČO 62956027, za cenu 

roční služby v částce 4 840,- Kč s DPH.“  

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 71-1226/2018-2022. 

 

4.4 Kalendář oddacích dnů na rok 2022; schválení dokumentu 

Městský úřad Sedlčany, Odbor vnitřních věcí, a to po konzultaci s vedením města Sedlčany, 

předložil na dnešní jednání RM tzv. Kalendář oddacích dnů na rok 2022. 

Pan starosta jej okomentoval; členové RM předem obdrželi. 

 

RM jsou dále k dispozici informace o výkonech zastupitelů v postavení oddávajících. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozvržením v čase; 

▪ problematika přístupu k plnění veřejné funkce; 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, schvaluje 

předložený Kalendář oddacích dnů na rok 2022, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících 

a v jehož časových limitech bude správním orgánem závazně rozhodováno.“ 

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

RM, jeden člen RM hlasování nepřítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 71-1227/2018-2022. 

 

4.5 Nabídka (č. 1295369015/holding) na dodávky elektrické energie pro město Sedlčany 

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

Podle nabídky bude nákup el. energie ve srovnání s letošním rokem (oproti výhodné fixaci 

na letošní rok 2021) o cca 100 % dražší (nárůst proti fixaci za výhodných podmínek, které byly 

sjednány panem starostou). 

RM stojí před rozhodnutím, zda nabídku přijmout, odmítnout zcela, dále vyčkávat, případně ji 

akceptovat a přijmout pouze na rok 2022 za určitých podmínek nebo další možností podle 

nabídky (variantou) je cenu zafixovat, a to za určitých podmínek, na tři roky (jeví se o 20 % 

levnější oproti sjednání ceny na jeden rok). 



 

 

Členové RM vyslovili názor, že není vhodné zatížit příští ZM (příští rok je rokem volebním; 

z voleb vzejde nové složení ZM, resp. zastupitelé, kteří budou členy RM, nechť si rozhodnou, 

jak sami uváží, o novém dodavateli s smluvním ujednání). 

V živé rozpravě se všichni členové RM spíše přiklonili k roční variantě (Smlouvu uzavřít pouze 

na rok 2022). 

Nabídka má platnost (lze ji akceptovat, přijmout) do 1. října 2021 do 14:00 hod. (pátek).  

Podrobnosti o platbách jsou uvedeny přímo v nabídce (Příloha č. 3 k tomuto Zápisu). 

 

Další diskuse: 

▪ vyjádření k případné akceptaci nabídky; 

▪ nad nečitelností vývoje trhu (bez regulačních prvků; nelze predikovat vývoj cen); 

▪ délka smluvního ujednání (zajištění pouze na rok 2022 bez závazku města na další odběrné 

období, resp. volební období); 

▪ další aspekty problematiky. 

   

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí nabídky (označené č. 1295369015/holding) na dodávky 

elektrické energie na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, kterou pro město Sedlčany 

vypracovala a předložila skupina ČEZ ESCO, a. s., IČO 03592880, se sídlem Praha, Duhová 

1444/2, 140 00 Praha. 

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

uzavřením návrhu smluvního ujednání na nákup elektrické energie podle akceptované 

nabídky.“ 

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 71-1228/2018-2022. 

 

4.6 Výběrové řízení na plánovanou akci „Výstavba garáže SDH II“; zpráva o hodnocení 

nabídek, další postup 

Dříve byla předpokládaná hodnota stavby (období květen roku 2020) ve výši 1.462.165,39 Kč 

bez DPH.  

Požadovaný harmonogram prací zahrnuje zahájení prací na podzim roku 2021, realizace 

stavebních prací v hodnotě do 500,- tis. Kč vč. DPH do konce prosince 2021 (rozpočtem na rok 

2021 pokryto) a zbývající práce v roce 2022.  

Na základě výzvy třem uchazečům město Sedlčany obdrželo nabídky od oslovených (tří) 

potenciálních dodavatelů díla, tj.: 

▫ S-B, s. r. o., IČO 25652362; nejnižší – vysoutěžená cena díla 1 994 947,00 bez DPH; 

▫ Votická stavební, spol. s r. o., IČO 18595766; za nabídnutou cenu díla 2 184 915,59 Kč bez 

DPH; 

▫ RE-IN, s. r. o., IČO 48109339; za nabídnutou cenu díla 2 349 058,47 Kč bez DPH.  

 

K jednání RM byla přiložena Zpráva o hodnocení nabídek. 

Rada města Sedlčany zvažovala akceptovat nejnižší (nejvýhodnější) nabídku na uvedenou 

stavební (investiční) akci pod názvem projektu (díla) „Výstavba garáže SDH II“. 

 

Komentář: 

Pan starosta upozornil na vyšší ceny materiálu a práce oproti období roku 2020, kdy byl 

k dispozici rozpočtový odhad na tuto akci. Pro letošní rok (2021) máme k dispozici pouze 

částku 0,5 mil. Kč, což pro další rozpočtové období (2022) znamená zapracovat podporu 

(výdaj) cca 1,5 mil. Kč (bez DPH). 



 

 

 

Diskuse: 

▪ lokalizace přístavby (v areálu zbrojnice – služebny, směrem „do pole“), již dříve plánováno; 

▪ výsledek výběru zhotovitele je doporučen akceptovat (místní firma; znalost; kontrola); 

▪ dříve bylo zvažováno několik projektových řešení přístavby; 

▪ k názorům na meziroční nárůst ceny vybraného materiálu minimálně o 50 %; zatím znamená 

na nabídkové ceně její nárůst o cca 0,5 mil. Kč; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložené výsledky výběrového řízení na plánovanou 

stavební akci „Přístavba provozní budovy SDH II Sedlčany“ na pozemku parc. č. 2981/71 

v k. ú. a obci Sedlčany, sumarizované Zprávou o hodnocení nabídek, kterou akceptuje. 

Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem stavební akce 

pod názvem „Přístavba provozní budovy SDH II Sedlčany“, kterým je společnost S-B, s. r. o., 

IČO 25652362, která v soutěži podala nejvýhodnější nabídku za celkovou cenu díla 

1 994 947,00 bez DPH. 

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

uzavřením návrhu smluvního ujednání, který rozkládá dodávku díla podle možností rozpočtu 

města Sedlčany do let 2021 a 2022.“ 

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 71-1229/2018-2022. 

 

4.7 Zajištění přezkumu hospodaření města Sedlčany za rok 2021 externím subjektem 

Pan starosta ozřejmil svoji iniciativu a péči o včasné plnění zákonných ustanovení (zejména 

zákon o obcích) ohledně kontroly hospodaření města Sedlčany. 

Již dřívější výsledky komunikace s auditorkou hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

svědčila o možné objednávce výkonu činnosti i na rok 2021 (kapacita). 

Pan starosta vyjednal stejné parametry (návrh Smlouvy) jako tomu bylo pro kontrolu 

hospodaření pro rok 2020. 

Předběžný termín kontroly prvotních dokladů byl sjednán na dne 13. října 2021. 

Přislíbena je série konzultací a provedení hloubkové kontroly. 

Pan starosta členům RM doporučil návrh výběru auditorky odsouhlasit. 

V současné době je na trhu nedostatek uvedené profese a se zajištěním auditora na kontrolu 

hospodaření za rok 2020 město Sedlčany mělo, a to s ohledem na všechny okolnosti případu, 

určité problémy, zejména se včasným objednáním zákonem založené činnosti. 

 

Diskuse: 

▪ o předchozích zkušenostech; 

▪ výhody spolupráce; dřívější zjištění případně odstranitelných nedostatků. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Smlouvu se zhotovitelkou přezkumu hospodaření 

města Sedlčany za rok 2021, kterou je Ing. Jitka Licinberková, se sídlem Janov č. p. 155, 473 01 

Nový Bor, auditorka č. ev. 1620, IČO 40200281, DIČ CZ6055111898, za nabídnutou cenu 

68 000,00 Kč bez DPH (s DPH 21 % cena činí 82 280,00 Kč). 

Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, 

uzavřít s vybranou smluvní partnerkou předložený návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání 

hospodaření města Sedlčany za rok 2021.“ 



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 71-1230/2018-2022. 

 

4.8 Vybraná vstupní data pro kalkulaci vodného a stočného na rok 2022  

Pan starosta sdělil, že Ministerstvem zemědělství ČR (MZe ČR) byla s účinností dne 

1. července 2021 vydána vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Předpis zasahuje do právních oblastí jako je správní právo, vodní hospodářství, péče o vodní 

zdroje, udržitelnost vodovodní a kanalizační soustavy, zajištění kontinuity dodávek vody 

pro obyvatelstvo a další. 

Svým právním pojetím nereflektuje skutečnost a finanční možnosti (zdroje) obcí, významně 

zasahuje do jejich práv a vytváří určitý diktát státní správy. 

Je na zvážení, zde vůbec dlouhodobě lze povinnostem dostát a je ze strany obcí plnit.   

Mimo jiné se předpisem zavádí evidence peněžních prostředků na obnovu vodovodů 

a kanalizací a doplňující informace o skutečné tvorbě a čerpání peněžních prostředků na obnovu 

vodovodů a kanalizací. 

Peněžní prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jsou každoročně tvořeny ve výši 

adekvátní roční potřeby peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Adekvátní 

roční potřeba peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací se vypočítá jako podíl 

hodnoty majetku vyjádřené v reprodukční pořizovací ceně podle vybraných údajů z majetkové 

evidence vodovodů a kanalizací podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona a teoretické životnosti 

infrastruktury, přičemž: 

a) teoretická životnost je pro účely zpracování plánu financování obnovy stanovena pro: 

▫ vodovodní přiváděcí řady a vodovodní síť 80 let, 

▫ úpravny a zdroje vody 45 let, 

▫ přiváděcí stoky a stokovou síť 90 let, 

▫ čistírny odpadních vod 40 let; 

b) v případě odděleného vykazování technologie a stavební části je teoretická životnost 

pro úpravny vody a čistírny odpadních vod stanovena pro: 

▫ technologie 15 let, 

▫ stavební část úpraven a zdrojů vody 55 let, 

▫ stavební část čistíren odpadních vod 50 let. 

Vytváří se tzv. „Informační systém vodovodů a kanalizací“ (obsahuje údaje od obcí). 

Rezervou finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací se rozumí peněžní 

prostředky určené na obnovu vodovodů a kanalizací. Jedná se o rozdíl mezi skutečnou tvorbou 

a skutečným čerpáním peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Pro účely 

rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací musí vlastník v účetnictví 

průkazně zajistit oddělené sledování peněžních prostředků určených na obnovu vodovodů 

a kanalizací, a to zejména prostřednictvím analytických účtů vedeným k účtům syntetickým. 

Vlastník je povinen ve svém účetním systému zajistit jednoznačné přiřazení veškerých 

transakcí, které se k tvorbě a čerpání rezervy vztahují. 

Příděl do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací je tvořen peněžními 

prostředky z vodného a stočného, pachtovného nebo nájemného a z peněžních prostředků 

ostatních. 

U plátců daně z přidané hodnoty se do tvorby a čerpání peněžních prostředků na obnovu 

vodovodů a kanalizací nezahrnuje daň z přidané hodnoty. 



 

 

Použití peněžních prostředků na jiné účely, než je obnova vodovodů a kanalizací, je možné 

pouze dočasně, pokud doba životnosti, u vodovodů ve skupině celkem nebo kanalizací 

ve skupině podle vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací celkem, 

nepřesáhla jednu polovinu životnosti stanovené podle předpisu (vyhlášky). Tyto peněžní 

prostředky musí být převedeny do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů 

a kanalizací zpět nejpozději do 10 let od jejich použití na jiné účely. Další použití peněžních 

prostředků z rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, než na realizaci 

obnovy vodovodů a kanalizací, je možné až po převedení peněžních prostředků. 

Použité peněžní prostředky vlastník eviduje samostatně a každoročně zasílá do 28. února 

Ministerstvu zemědělství ČR plán financování obnovy podle Přílohy č. 18 k vydané vyhlášce 

prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. 

Způsob tvorby nebo použití finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, který by 

byl odlišný od pravidel vyhláškou stanovených, je možný pouze v individuálních 

odůvodněných případech. V takovém případě je vlastník povinen zaslat Ministerstvu 

zemědělství ČR plán financování obnovy podle Přílohy č. 18 k této vyhlášce prostřednictvím 

Informačního systému vodovodů a kanalizací s žádostí o stanovisko Ministerstva zemědělství 

ČR. 

 

Společnost 1. SčV, a. s. požádala město Sedlčany o podklady pro kalkulaci vodného a stočného 

na rok 2022.  

Podle cca odhadů výše městem Sedlčany vkládaných prostředků by za kalendářní (rozpočtový) 

rok byla ve výši cca 10 mil. Kč. 

Pan starosta si od uvedené společnosti vyžádal předběžné propočty, respektive dopad vyhlášky 

na cenu vodného a stočného pro konečné spotřebitele v lokalitě Sedlčany.  

V podstatě platí, že to, co město neuplatní v nájemném, se bude muset doplatit přímo z rozpočtu 

města Sedlčany. 

Cena poroste minimálně o deset korun na rok 2022. 

 

Komentář: 

▪ geneze přístupu (pan Ing. Jiří Burian – případ má svoji historii; zmínil výzkumný úkol činěný 

pro Ministerstvo zemědělství ČR; tenkráte pro nás cena 13 mil. Kč/rok); 

▪  metodika se změnila – nová vyhláška MZe ČR, dříve pouze výkaznictví a dnes musejí být 

prostředky deponovány na zvláštním účtu; jen z rozpočtu nelze pokrýt; odkládat řešení rovněž 

nelze, neboť do 15. října 2021 společnost 1. SčV, a. s. požaduje na městu rozhodnutí; neboť se 

od ní dále očekává předložení návrhu vodného a stočného na rok 2022, které musí ZM schválit, 

nejlépe do konce roku 2021, jinak bude v platnosti stávající výše vodného a stočného; 

▪ v důsledku nové zákonné opatření znamená určitou blokaci prostředků obcí; za nedodržení 

jsou uplatňovány sankce; (již je publikován případ obce, která roční nájemné do oprav nevrátila, 

což znamenalo uplatnění sankce ve výši 50 mil. Kč pokuty vystavené ze strany MZe ČR); 

▪ k uplatnění do nájemného nebo z rozpočtu města (např. zaplatit z nájemného celé vodné 

a doplácet z rozpočtu na stočné, cca např. 3 mil. Kč); 

▪ v podstatě státní aparát obcím nadiktuje kolik má voda stát a ZM má diktát schválit; 

▪ pan starosta situaci mimo výše uvedeného dále okomentoval s tím, že na následné jednání RM 

dne 13. října 2021 budou přizváni zástupci 1. SčV, a. s., a to za účelem podrobnějšího 

seznámení se s uvedenou problematikou, o které je potřebné rozhodnout. 

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou a zátěží města; 

▪ dřívější možnosti výkaznictví; 

▪ zdražení vodného a stočného; 



 

 

▪ další aspekty problematiky (dopad do rozpočtu města na rok 2022; omezení investic). 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

druhé projednávání 

Referujícím k tomuto bodu jednání RM byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

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 paní 

Mgr. Vladimíra Křenková, ředitelka, 

Předmět Žádosti: 

Schválení vyplacení peněžní zálohy rodičům žáků školy, kteří uhradili zálohu 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. 

Obsah původní žádosti byl na základě výsledků z prvního projednávání RM žadatelkou doplněn 

(další písemnost obdržel pan místostarosta). 

 

Diskuse: 

▪ nad doplněním Žádosti a jejím obsahem; podpora. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany na základě Žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola 

Sedlčany, se sídlem Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, IČO 61904287, schvaluje vyplacení 

náhrady částkou 70 % z učiněných plateb, a to výdajem z rozpočtu provozních nákladů 

příspěvkové organizace, jako náhrady za přijatou peněžní zálohu rodičům žáků školy, 

kteří zálohu uhradili na plánovaný zájezd žáků na Mezinárodní hudební festival pro mládež 

do Chorvatska, přičemž společnost, která měla zájezd organizovat, poskytnuté finanční zálohy 

zpět škole nevrátila.“ 

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 71-1231/2018-2022. 

 

4.10 Čerpání Fondu investic příspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; 

zajištění nákupu zařízení     

Referujícím k tomuto bodu jednání RM byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 23. září 2021; zaevidována pod č. j.: MÚ-

S/MST/19113/2021. 

Žadatel: Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany; jednající osoba pan Ing. Martin Severa, ředitel 

příspěvkové organizace. 

 



 

 

Obsah Žádosti: 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ředitel 

příspěvkové organizace požádal o schválení čerpání Fondu investic KDJS Sedlčany na pořízení 

kamery k dalekohledu CMOS C3-61000  do Hvězdárny Sedlčany (Lidová hvězdárna Josefa 

Sadila Sedlčany) v celkové pořizovací ceně 137.819,- Kč. Jedná se o náhradu původního 

systému, jehož nefunkčnost velmi podstatně omezuje provoz zařízení v oblasti pozorování 

pro veřejnost i pro odbornou činnost. 

  

Diskuse: 

▪ příští rok „kulaté“ výročí založení Hvězdárny Sedlčany; 

▪ potřebnost zajištění zařízení (nezbytný prvek provozu); 

▪ nad podporou. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a na základě Žádosti č. j.: MÚ-S/MST/19113/2021, souhlasí s čerpáním 

Fondu investic příspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, se sídlem 

Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 42728452, v částce 137 819,- Kč, a to na pořízení 

kamery k dalekohledu CMOS C3-61000 do Hvězdárny 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 71-1232/2018-2022. 

 

4.11 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021; FO; Memoriál 

Bóži Karlíka 2021 

Referujícím k tomuto bodu jednání RM byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

FO, odpovědná za pořádání tradičních závodů v rychlostní kanoistice, požádala o finanční 

podporu. 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: MÚ-S/MST/19425/2021; 

přijata dne 29. září 2021. V této Žádosti jsou uvedeny veškeré podrobnosti případu, potřebné 

k rozhodnutí.  

  

Diskuse: 

▪ nad potenciální podporou v žádané výši; 

▪ tradiční závod na závěr vodácké sezóny (termín posunut s ohledem na ostatní závody; vliv 

pandemie na termíny závodů); 

▪ shoda na podpoře (ceny pro závodníky, děti). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021 (č. j.: MÚ-S/MST/19425/2021, přijaté dne 29. září 2021), doručené žadatelem v režimu 

zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, Žádosti vyhovuje, a to za podmínek 

a ve schválené výši finanční podpory, která je uvedena v individuálním návrhu sestavené 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity žadatelů v roce 

2021.  



 

 

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu žadateli (vodní sporty – závody 

rychlostní kanoistiky; Memoriál Bóži Karlíka 2021 – nákup věcných cen pro závodící děti), 

panu (FO), právní forma: fyzická osoba; v částce podpory 10.000,00 Kč. 

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2020.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 71-1233/2018-2022. 

 

4.12 Podpora dalším aktivitám občanské společnosti  

Referujícím k tomuto bodu jednání RM byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Referující uvedl možnosti čerpání zbylých prostředků alokovaných rozpočtem města Sedlčany 

na rok 2021 pro uvedené aktivity. 

 

▪ Informace o založení Atletického kroužku Sedlčany 

Paní (FO), iniciovala založení Atletického kroužku Sedlčany. V současné době je prováděn 

nábor dětí od devíti let. Podle počtu uchazečů budou děti rozděleny na skupiny. Kroužek by 

měl být zaštítěn Atletickým svazem ČR. Záležitost byla již dříve projednávána s jinými 

potenciálními odborníky na atletiku a zájemci o vedení oddílu (popřípadě kroužku apod.). 

Město Sedlčany takovéto aktivity podporuje. Jestliže se jmenované podaří stabilizovat členskou 

základnu a uvede kroužek v život, je vhodné podporu poskytnout (systémovou). 

 

Diskuse: 

▪ geneze případu – stávající, případně predikce následná (informace doplnil pan Ing. Martin 

Havel, pan Mgr. Zdeněk Šimeček); 

▪ další aspekty problematiky (profilace v samostatný spolek, oddíl TJ Tatran Sedlčany apod.). 

 

▪ Podzimní softbalový turnaj 

Pan místostarosta dále členy RM informoval o aktivitách TJ Pegas Sedlčany, z. s., a to ve věci 

pořádání podzimního turnaje v tomto sportu etablovaném zde ve městě Sedlčany. 

Pořádání tohoto turnaje by bylo rovněž vhodné podpořit. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalšími možnostmi potenciální podpory občanských a spolkových aktivit. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Sociální problematika; uspokojení žádostí o přidělení DPS; přednesl pan 

MUDr. Karel Marek  

Na minulém jednání pan MUDr. Karel Marek požádal o informace k problematice evidovaných 

žádostí o přidělení bytů v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany. 

Evidováno je celkem 94 žádostí, z toho 58 občanů s trvalým pobytem ve městě Sedlčany 

a ostatní jsou hlášeni s trvalým pobytem v jiných obcích. 



 

 

Pan MUDr. Karel Marek požádal o vyčlenění ze seznamu těch žádostí, které jsou skutečně 

aktuální (žadatelé odpovídají uvedené službě, resp. míře soběstačnosti). 

 

Diskuse ostatních členů RM: 

▪ úkol přijat; nad problematikou podávání žádostí jako vyjádření určité jistoty…; 

▪ vhodné žádosti (žadatele) aktualizovat (prosté oslovení; forma sociálního šetření); 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Úkol: Připravit a předložit soubor aktuálních žádostí se skutečnou potřebností (seznam); 

připraví Odbor majetku ve spolupráci s Odborem sociálních věcí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

příspěvek opakovaně přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Referující sdělil, že se na něj opakovaně obrátila osoba spoluodpovědná za činnost Dětské 

skupiny Charity Starý Knín v Sedlčanech s tím, že v únoru roku 2022 bude pro nedostatek 

finančních prostředků činnost skupiny pravděpodobně ukončena. 

Tuto službu využívá určitá skupina rodičů. 

Podrobněji byly informace sděleny již na minulém jednání RM.   

Pan starosta referujícího informoval o dostupných výsledcích z provedeného šetření 

realizovaného paní Mgr. V. Skálovou, vedoucí Odboru sociálních věcí. Tato se ovšem věnovala 

spíše právnímu zakotvení a případným možnostem poskytování služby pro další subjekty 

(zaměstnance podniků), za předpokladu spolufinancování, neboť tyto tzv. dětské skupiny 

mohou zřizovat různé subjekty v jiném režimu oproti mateřským školám, které mají přísnější 

pravidla a které zřizují obce. 

Jedná se o náhradu nedostatečné kapacity mateřských škol (jejich režimu výkonu služby 

v určitém čase), případně o vyjádření alternace ve společnosti.  

Záležitost přináší i další aspekty a pohledy na potřeby zajištění péče o děti (odlehčovací služby; 

hlídání dětí). 

Pan starosta sdělil, že jsou zajišťovány i další informace (podpora zaměstnanců ze strany 

zaměstnavatelů). 

 

Diskuse ostatních členů RM: 

▪ případný dopad do rozpočtu města; město je zřizovatelem Mateřské školy Sedlčany; zapojení 

a podpora projektu místních zaměstnavatelů; 

▪ systém podpory; 

▪ projekt podpory nebyl žadatelkou písemně předložen k případnému doporučení k rozhodnutí 

v ZM; 

▪ další jednání probíhají; 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  



 

 

5.3 Informace k osazení zeleně do vodní nádrže v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku; 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys informoval o postoji zahradníka, který osadil zeleň do uvedené vodní 

nádrže, a to k případné úhradě ze strany města Sedlčany materiálu a práce. 

Zahradník se vyjádřil v tom smyslu, že úhradu materiálu a mzdu za odvedenou práci od města 

Sedlčany nepožaduje, naopak projevil svoji vůli v tomto počinu tak, že vztah k materiálu 

(zeleni) vnímá jako dar městu Sedlčany; nepožaduje finanční vyrovnání. K místu chová vztah 

zvláštní obliby. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.4 Dohledání údajů z Monitorovacího kamerového systému města Sedlčany; příspěvek 

přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys popsal neblahou událost ohledně poškození nově osazené veřejné 

zeleně v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku (dvě okrasné jabloně, kterými obohatil veřejné 

prostranství, byly poškozeny; jedna z nich byla vandaly dokonce zlomena, nelze ji dále zdárně 

vypěstovat, její část byla pohozena na silnici opodál stanoviště). Řádění vandalů po poškození 

zeleně neustalo; došlo k poničení domovních poštovních schránek u příbytků našich 

spoluobčanů žijících v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku. 

S ohledem na rozsah poškození majetku s dopadem do životních situací hned několika 

poškozených účastníků, se referující člen RM neváhal obrátit na Městskou policii Sedlčany, 

která podle uloženého záznamu z Monitorovacího kamerového systému města Sedlčany, 

a to v čase do dvou dnů, dohledala pachatele tohoto ničivého útoku. 

Referující vyjádřil své poděkování Městské policii Sedlčany. 

Dopadení pachatelé se za své činy omluvili a poškozenou zeleň nahradili alespoň částečným 

finančním vyrovnáním. 

Pan starosta poděkování přijal a referujícímu přislíbil vyjádřené poděkování tlumočit 

strážníkům Městské policie Sedlčany. 

 

Diskuse ostatních členů RM: 

▪ bez dalšího věcného 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 prvnímu zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 71/2018-2022), 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 72/2018-2022 se předpokládá v termínu dne 13. října 2021 v obvyklém 

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 [proběhne RM č. 72/2018-2022; 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 Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.“, (tento hlavní bod Programu přesunut na toto jednání)]. Na jednání RM, 

které se uskuteční dne 13. října 2021 bude přizván pan Jiří Daněk, jednatel Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. Dalším hlavním bodem Programu jednání RM bude „Hospodaření 

města Sedlčany za období měsíců I. – IX. / 2021, plnění rozpočtu na rok 2021“. K tomuto bodu 

jednání bude vypracována Zpráva Odboru ekonomického. Projednávána bude dále 

problematika nastavení vodného a stočného na rok 2022. K tomuto bodu jednání pan starosta 

zamýšlí přizvat zástupce správy Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany 

(obchodní společnost 1. SčV, a. s.). 

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  

 

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

ukončil v čase 18:42 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Kalendář oddacích dnů na rok 2022 (bez uvedení počtu listů) 

3. Nabídka dodávky elektřiny (označena č. 1295369015/holding); (celkem 4 listy 

oboustranného tisku formátu A 4) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

DPS – Domov s pečovatelskou službou Sedlčany  

FO – fyzická osoba 

MBF – městský bytový fond 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PC – osobní počítač 

RM – Rada města Sedlčany 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ÚPD / ÚP – územně plánovací dokumentace 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 6. října 2021. 


