
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 74/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 10. listopadu 2021 

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

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

 
 

Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, 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 nezměnil. 

  

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): -.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Zdeněk Šimeček; Ing. Martin Havel.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany.  

 

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:05 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:02 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

města Sedlčany, a to v čase 16:05 hod. v uvedené zasedací síni.  

Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 

RM ze dne 19. května 2021.   

 



 

 

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 již dříve omluvil pan Ing. Jiří Burian. 

Na část jednání RM, resp. z nepřítomnosti na začátku jednání, v průběhu, případně ke konci 

se předem nikdo neomlouval. 

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. 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 (působnost 

odpovědných osob). 

 

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 hlavních bodů Programu („Provozní rozpočty příspěvkových organizací města Sedlčany 

na rok 2022“ a „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; druhé čtení návrhu rozpočtu“) 

byly do Programu dnešního jednání RM panem místostarostou a panem starostou dále zařazena 

problematika několika bodů pod souhrnným heslem programového celku „Majetkové 

záležitosti města Sedlčany“ a „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. 74/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. října 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Provozní rozpočty příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2022 

2.2 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; druhé čtení návrhu rozpočtu 

   



 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Žádost o prodloužení doby užívání nebytových prostor (Smlouvy o nájmu) 

restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany 

3.1.2 Žádost o přímý prodej části pozemku parc. č. 2987/68 v k. ú. a obci 

Sedlčany 

3.1.3 Přímý prodej pozemku parc. č. 2951/11 v k. ú. a obci Sedlčany, 

do vlastnictví žadatele 

3.1.4 Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosince 2021 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zajištění právního důvodu užívání bytů (jednotek) na další smluvní období 

roku 2022; Žádost správce MBF  

 

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

3.3.1 Dočasný zábor veřejného prostranství ve veřejném zájmu; zajištění 

testování osob před očkováním proti virovému onemocnění  

 

4. Různé 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace (finanční podpory) z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021; podpora Atletického kroužku Sedlčany 

4.2 Rozhodnutí o Žádostech na poskytnutí dotace pro rok 2021 (negativní) 

4.3 Zajištění odměn úspěšným reprezentantům města Sedlčany za rok 2021 

ve sportovních odvětvích 

4.4 Žádost Mateřské školy Sedlčany o povolení výjimky zřizovatele školy pro školní rok 

2021/2022 z nejvyššího počtu dětí 

4.5 Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán Městské policie Sedlčany  

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

V otevřené diskusi nezazněla žádná témata tohoto charakteru.   

   

Další případné informace členů RM (soubor) 

V otevřené diskusi nezazněla žádná témata tohoto charakteru.   

 

 

1. Kontrola usnesení  

  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. října 2021   

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

 

RM 73-1251/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 73-1252/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) splněn. 

 

RM 73-1253/2018-2022 

Problematika bude zařazena do Programu veřejného zasedání ZM. 



 

 

Úkol v plnění. 

 

RM 73-1254/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 73-1255/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) splněn. 

 

RM 73-1256/2018-2022 

Žádost s ohledem na zjevné překážky na straně žadatele nebyla poskytovatelem dotace přijata 

(žadatel nedisponuje právní subjektivitou). 

Úkol ze strany města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) splněn. 

 

RM 73-1257/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) splněn. 

 

RM 73-1258/2018-2022 

Úkoly související (informační povinnosti) splněny. 

 

RM 73-1259/2018-2022 

Úkoly související (informační povinnosti) splněny. 

 

RM 73-1260/2018-2022 

Problematika bude zařazena do Programu veřejného zasedání ZM. 

Úkol v plnění. 

 

RM 73-1261/2018-2022 

Bez úkolů pro Městský úřad Sedlčany. 

 

RM 73-1262/2018-2022 

Akce bude pravděpodobně bez účasti veřejnosti; bez efektu žádané propagace a reklamy. 

Smlouva o podpoře uzavřena. 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 73-1263/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 73-1264/2018-2022 

Informace předány. 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 73-1265/2018-2022 

Úkoly související v splněny. 

 

Diskuse:  

▪ dopad opatření vlády na omezení připravovaných akcí (výročí 17. listopadu a zejména akce 

„Rozsvícení vánočního stromu“); 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 



 

 

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

města Sedlčany ze dne 27. října 2021 (RM č. 73/2018-2022) 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 74-1266/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM  

 

2.1 Provozní rozpočty příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2022 

Na jednání RM pan starosta přivítal přizvaného hosta k dnešnímu bodu jednání, kterým byla 

paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany. 

Předsedající jednání RM předal paní Jitce Kadlecové slovo k přednesení návrhu 

tzv. „provozních rozpočtů“ příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rok 2022.  

Návrhy vycházejí z možností města, očekávání zřizovatele a zejména druhu a rozsahu 

vykonávané činnosti těmito subjekty. V neposlední řadě bude pro další bezproblémové 

fungování všech příspěvkových organizací aktivní práce s tvořenými a spravovanými fondy 

těchto organizací, které v některých případech bude žádoucí zapojit do provozních rozpočtů 

nebo jejich případných změn. 

Dále též byly zmíněny navrhované odpisové plány těchto subjektů na rok 2022 a střednědobý 

výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2023 – 2024.   

Návrhy subjektů byly projednány se zřizovatelem, a to podle individuálního plánu 

a harmonogramu.  

Komentován byl předložený návrh, kterým je příspěvek na činnost subjektů pro rok 2022 – 

navrhován schválit v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     3.100,00 tis. Kč  

 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč  

 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      730,00 tis. Kč 

 

 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      770,00 tis. Kč  

 

 

Mateřská škola Sedlčany     2.944,00 tis. Kč  

 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Sedlčany     5.479,00 tis. Kč  

(Komentář: Nárůsty mzdových prostředků – nařízení vlády ČR o platech; cca 5 %.) 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.710,00 tis. Kč  

(Komentář: Nárůsty mzdových prostředků – nařízení vlády ČR o platech; cca 5 %.) 

 

Městské muzeum Sedlčany     3.308,00 tis. Kč  

(Komentář: Nárůsty mzdových prostředků – nařízení vlády ČR o platech; cca 5 %.) 

 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  6.191,00 tis. Kč / 800,00 Kč. 



 

 

(Komentář: Obdoba dopadu vládního nařízení. Nárůsty mzdových prostředků na základě 

zákona – nařízení vlády ČR o platech; cca 5 %.) 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2022 – 

2023 se schvaluje v následující výši:    (rok 2023)           (rok 2024) 

1. základní škola Sedlčany     3.200,00 tis. Kč    3.200,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč    2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      770,00 tis. Kč       795,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      790,00 tis. Kč       840,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.950,00 tis. Kč    3.050,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.748,00 tis. Kč    6.028,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.750,00 tis. Kč    6.800,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.437,00 tis. Kč    3.573,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost)    7.224,00 tis. Kč    7.555,00 tis. Kč  

Sportovní areály Sedlčany (opravy)    1.000,00 tis. Kč     1.000,00 tis. Kč.  

 

Diskuse: 

▪ nad projednáním s řediteli jako obvykle; výdaje z vládního nařízení neovlivníme; 

▪ největší rozdíly, resp. nejvyšší meziroční nárůst návrhu rozpočtu (KDJS); o problematice 

a odůvodnění diskutoval pan Ing. Josef Soukup; 

▪ další aspekty řešené problematiky (nedostatek prostředků; vzrůstající majetek k údržbě). 

  

Dále se členové RM shodli na tom, že všechny příspěvkové organizace mají v prostředí města 

Sedlčany význam, ale město si může dovolit pouze určitý výběr z potenciálních možností 

a nabídky (činnosti). 

Je potřebné se připravit na předpoklad k udržitelnosti financování všech poskytovaných služeb 

a programových nabídek. 

RM předpokládá, že po uplynutí 1. čtvrtletí roku 2022 budeme vědět, jakým směrem se situace 

bude vyvíjet a podle toho jednat. Je žádoucí položit na váhy mandatorní výdaje a individuálně 

každý posoudit, co do nezbytnosti. 

 

Pan starosta doporučil provozní rozpočty příspěvkových organizací na dnešním jednání RM 

schválit. Jedná se o kompetenci RM.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany na rok 2022, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech 

organizací na rok 2022, odpisové plány těchto subjektů na rok 2022 a Střednědobý výhled 

rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2023 – 2024, vše dle 

předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

ekonomického s řediteli příspěvkových organizací města Sedlčany. 

Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2022 schvaluje v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     3.100,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      730,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      770,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.944,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.479,00 tis. Kč  



 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.710,00 tis. Kč  

Městské muzeum Sedlčany     3.308,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  6.191,00 tis. Kč / 800,00 tis. Kč. 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2022 – 

2023 se schvaluje v následující výši:    (rok 2023)           (rok 2024) 

1. základní škola Sedlčany     3.200,00 tis. Kč    3.200,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč    2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      770,00 tis. Kč       795,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      790,00 tis. Kč       840,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.950,00 tis. Kč    3.050,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.748,00 tis. Kč    6.028,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    6.750,00 tis. Kč    6.800,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.437,00 tis. Kč    3.573,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost)    7.224,00 tis. Kč    7.555,00 tis. Kč  

Sportovní areály Sedlčany (opravy)    1.000,00 tis. Kč    1.000,00 tis. Kč.“  

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1267/2018-2022. 

 

2.2 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; druhé čtení návrhu rozpočtu“ 

Na základě výsledků prvního čtení návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 byl tento 

dokument pro účely druhého čtení upraven a byly podrobněji vytvořeny jednotlivé Přílohy 

k výdajové části rozpočtu, které náleží k jednotlivým kapitolám, resp. subkapitolám, popřípadě 

k rozpočtových řádkům nerozepsané rozpočtové sestavy, tj.: 

▪ Příloha č. 1 (subkapitola s názvem „Doprava“); 

▪ Příloha č. 2 (rozpočtový řádek s názvem „Obnova a opravy VHM“); 

▪ Příloha č. 3 (rozpočtový řádek s názvem „Městské kulturní akce roku 2022“); 

▪ Příloha č. 4 (rozpočtový řádek s názvem „Příspěvek na opravy a údržbu sportovních 

zařízení“); 

▪ Příloha č. 5 (subkapitola s názvem „Správa budov a zařízení města Sedlčany“); 

▪ Příloha č. 6 (subkapitola s názvem „Projektová dokumentace, technický dozor investora, 

administrace projektů“); 

▪ Příloha č. 7 (subkapitola s názvem „Investice, technické zhodnocení, opravy, údržba“); 

▪ Příloha č. 8 (rozpočtový řádek s názvem „Správa Městského úřadu Sedlčany“); 

▪ Příloha č. 9 (rozpočtový řádek s názvem „Splátky úvěru, Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany“). 

 

Členové RM návrh rozpočtu pro druhé čtení obdrželi v čase před jednáním o tomto bodě 

dnešního Programu. 

Dokument „Návrh rozpočtového výhledu města Sedlčany na roky 2023 a 2024“ bude připraven 

k projednání na příští zasedání RM, neboť bude vycházet z návrhu rozpočtu na rok 2022 a dále 

bude postoupen ke schválení ZM, tedy měl by být zařazen do připravovaného návrhu Programu 

ZM č. 18/2018-2022.  

Změnové údaje k návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 pro druhé čtení přednesl 

a okomentoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.  

 

   

PŘÍJMY 

Daňové výnosy (naplánovány ve výši 125 585,00 tis. Kč). Návrh beze změny. 



 

 

 

Nedaňové příjmy (naplánovány ve výši 24 665,00 tis. Kč). Návrh beze změny. 

 

Kapitálové příjmy (naplánovány ve výši 350,00 tis. Kč). Návrh beze změny.  

 

Dotace, půjčky, úvěry, rezervy (naplánovány ve výši 34 580,00 tis. Kč). Návrh beze změny. 

 

Zapojení rezerv je navrhováno v předpokládané výše vytvořeného součtu přebytků – 

6 000,00 tis. Kč. 

Předpokládané příjmy celkem (navrhovány po úpravě) v částce 186 115,00 tis. Kč.       

   

VÝDAJE 

Odvětví výdajů 1. Zemědělství a lesní hospodářství (navrhovány v částce 3 220,00 tis. Kč) – 

správa lesů v majetku města, pěstební činnost, obnova lesních porostů a jejich údržba, výkon 

státní správy na úseku Odboru životního prostředí Městského úřadu Sedlčany.   

 

Odvětví výdajů 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (navrhovány v částce 

10 013,00 tis. Kč, při prvním čtení částkou 10 067,00 tis. Kč). 

 

Odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu (navrhovány v částce 71 249,00 tis. Kč, při prvním čtení 

částkou 69 614,00 tis. Kč). 

 

Odvětví výdajů 4. Sociální věci, zdravotnictví (navrhovány v částce 5 260,00 tis. Kč). 

 

Odvětví výdajů 5. Ochrana a bezpečnost (navrhovány v částce 9 505,00 tis. Kč, při prvním čtení 

v částce 9 605,00 tis. Kč). 

  

Odvětví výdajů 6. Všeobecná veřejná správa (navrhovány v částce 86 868,00 tis. Kč, při prvním 

čtení částkou 87 414,00 tis. Kč). 

 

Komentář a diskuse k návrhu výdajové části: 

▪ v první kapitole ani ve druhé kapitole výdajové strany návrhu rozpočtu nebylo oproti návrhu 

rozpočtu, který byl přednesen v prvním čtení, nic měněno; (vyslovena byla úvaha v oblasti 

s názvem „Dopravní obslužnost“ – podpora vlakového spojení do města Sedlčany, možnost 

spojení po železnici zatím zachována); položka po revizi může doznat optimalizaci; snížení 

nákupu objemu kilometrů; 

▪ tzv. Zásobník projektů – nástrojem RO může být aktivován, resp. některá z akcí; 

při pozitivním vývoji na straně příjmů může být později Zásobník projektů využit, 

a to po přehodnocení priorit podle kritérií potřebnosti;   

▪ k Příloze č. 2 s názvem „Obnova a opravy vodohospodářského majetku“ – včera proběhlo 

jednání se zástupci společnosti 1. SčV, a. s. – návrh prioritních akcí; pouze odhady 

předpokládané spotřeby prostředků z návrhu rozpočtu, rozpočtáři společnosti přepočítají 

do konce příštího týdne (19. listopadu 2021), resp. upřesní předpoklad nákladů na jednotlivé 

akce – tyto budou projednány v podrobnosti reálného cenového ohodnocení pro rok 2022); 

předpokládaná částka ve výši 2,5 mil. Kč – představuje náklady na opravy (rozdělení do akcí), 

další prostředky budou přesunuty do tzv. Fondu obnovy (tři podúčty – vodovod; kanalizace 

s ČOV; Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany); konkrétní akce budou o provedení jejich 

ocenění doplněny do Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu); 

▪ Příloha č. 3 návrhu rozpočtu na straně výdajů představuje tzv. „Městské kulturní akce roku 

2022“ v navrhované částce 700 tis. Kč; projednáváno ve vedení města a v Kulturní komisi, 



 

 

z čehož bylo navrženo ponížení původně předpokládaného návrhu na částku 700 tis. Kč; 

(Městské slavnosti ROSA 2022 za 450 tis. Kč); 

▪ Příloha č. 4 představuje tzv. „Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení“ 

v navrhované částce podpory 800 tis. Kč – snížení oproti předchozímu období; 

▪ Sedlčanské technické služby, s. r. o. – oproti původnímu návrhu rozpočtu snížení o 1 mil. Kč 

(zimní údržba); poslední zima byla oproti předchozím zimám „tužší“; veřejná zeleň – letos byl 

extrémní rok růstu travin (vlhko a teplo oproti dřívějším vegetačním obdobím); 

▪ Příloha č. 6 (navýšena); doplněna o potřebu vyhotovení dokumentace na tzv. „zvláštní 

povodeň“ – jedná se o povinný dokument; projekt, který ukáže, co s prostředím městské 

zástavby Sedlčany v údolní nivě potoků provede tzv. 500 letá a 1000 letá voda (povodeň); výzva 

s dotací 85 %; město uspělo se svoji žádostí o podporu – nejvyšší bodové ohodnocení ze všech 

zájemců o podporu; do rozpočtu dáváme náklady na pořízení dokumentace v plné výši – 

fakturace přes město; 

▪ VŘ na provozovatele „vodohospodářské soustavy“ v termínu ukončení výběru do konce roku; 

lhůta na předání provozu je 6 měsíců;  

▫ návrh posílit PD na akci „Stavební úpravy objektu MŠ, Sokolovská“; návrh nákladů 

na projekt od potenciálního zpracovatele Ing. Lomoze za 190 tis. Kč;  

▫ návrh posílit položku na certifikát (audit) „energetické náročnosti budov“ (pokud 

se bude posuzovat na objekt celé nemocnice); 

▪ kotelna v ulici Kpt. Jaroše – ze strany provozovatele aktuálně avizován havarijní stav kotelny; 

▪ akce – „Garáž při objektu Hasičské zbrojnice Sedlčany“ – jedná se o akci pod Smlouvou 

o dílo, která by se měla naplnit (předpoklad dokončení prací v roce 2021); 

▪ odvlhčení budovy ředitelství Nemocnice Sedlčany – zbývající část na odvlhčení jižní stěny 

objektu; pan starosta záležitost projednával s panem ředitelem Ing. Filipem Zítkem; další akce 

na dokončení odvlhčení po celém obvodě objektu; nutno učinit před zamýšleným zateplením 

budov; 

▪ výměna osvětlení v objektu Městské knihovny Sedlčany; na tuto akci máme k dispozici 

cenovou nabídku; otázka prostoru v rozpočtu; pak je prioritou oprava objektu školy (střecha 

na části budovy 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany); 

▪ návrh pro rok 2022 nezařazovat do rozpočtu tzv. „Participativní rozpočet“; jeví se jako lepší 

dokončení v částce cca 600 tis. Kč již rozpracovaný projekt z Participativního rozpočtu 

Středočeského kraje na území města Sedlčany, tj. plnohodnotně dokončit co započal 

tzv. „Participativní rozpočet“ již dříve (akce Minigolf Sedlčany, lokalita Háječek); 

▪ sociální věci – standard; 

▪ veřejná správa (rozvrh prostředků uveden v Příloze č. 8); bez nároků na vybavování Úřadu 

nábytkem; pouze „na holý základ“; 

▪ výpočetní technika (stabilizace); 

▪ příspěvky občanským sdružením – záměrem je přiblížení se k normálu dříve poskytované 

podpory; 

▪ splátka úroků z úvěrů a půjček – otázka posílení výdajů s ohledem na změny sazeb a vliv 

činnosti ČNB. 

  

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022 včetně sestavených a aktualizovaných Příloh 

k projednání bude rozeslán zastupitelům k případným připomínkám v čase před třetím čtením 

návrhu rozpočtu na jednání RM. 

Zastupitelé budou panem starostou vyzváni k připomínkám k návrhu dokumentu (rozpočtu), 

a to v termínu do konce příštího týdne; následně v pondělí dne 22. listopadu 2021 bude svoláno 

v předpokládaném čase od 16:00 hod. (případně od 17:00 hod.) jednání zástupců klubů 

politických stran a hnutí se zastoupením v ZM, kterého předmětem bude připomínkování 



 

 

dokumentu; otevřena bude diskuse nad požadavky a oprávněnými připomínkami; poslední 

(třetí) čtení návrhu rozpočtu se uskuteční na jednání RM dne 24. listopadu 2022 (středa). 

Pan Ing. František Hodys požádal o posunutí jednání na 17:00 hod., a to z důvodu pracovního 

vytížení a souběhu jiné akce. 

Pan Ing. František Hodys dále poděkoval za poskytnutí přehledu příjmů a výdajů k hospodaření 

v městských lesích; (údaje svědčí o tom, že za období 12 let je ztráta přes 3 mil. Kč). V tomto 

ohledu jmenovaný člen RM požádal vedení města, aby si vyžádalo ze strany správce lesů 

(lesního hospodáře) o sestavení výhledu hospodaření na další období, který by obsahoval 

informace a představy o hospodaření a kroky vedoucí ke snížení ztráty, případně k jejímu 

odůvodnění.  

Pan starosta sdělil, že město Sedlčany již některé kroky za účelem vylepšení hospodaření 

podniklo (práce v lese budou podrobněji sledovány, fakturaci bude prověřovat pan Petr 

Vondráček, DiS.). 

 

Pan starosta informace k sestavení návrhu rozpočtu dále obohatil o úvahu, která se týkala výše 

přebytku (finanční rezerva) a dále o případné obohacení rozpočtu o dotace. Potom by byly 

k dispozici prostředky k volnému využití, jinak až od roku 2024 a 2026 se otevřou dveře 

k investičním akcím.  

V pondělí dne 15. listopadu 2021 je naplánováno pracovní jednání FV ZM Sedlčany, 

které svolal předseda FV, pan Ing. František Hodys. 

 

Další diskusní okruhy: 

▪ vypořádání sankce za nízké vodné; (pochybení by v přepočtu znamenalo fakturovat navíc 

11 haléřů za každý jeden m3 odebrané vody v roce 2021); výtka od poskytovatele dotace; 

budeme dále řešit v čase po schválení vodného a stočného na rok 2022; využití nástroje žádosti 

o prominutí); 

▪ dořešení pojistné události v multifunkčním objektu; havárie instalace vody v prostorách ZUŠ 

Sedlčany v budově Sedlčany č. p. 34; přetlak vody v soustavě v nočních hodinách; čekáme 

na vyjádření instalatérské firmy; práce na likvidaci havárie jsou dokončeny, jiný postup není 

možný; v současné době na tyto havárie již není vysílán likvidátor ze strany pojišťovny, kterého 

jsme požadovali; důkazním prostředkem je pouze pořízená fotodokumentace a fakturace; 

kdybychom s naším pojištěním neuspěli, pak ještě budeme požadovat uplatnění škody přes 

pojistku ZUŠ Sedlčany (činnost podnikání); 

▪ pan MUDr. Karel Marek upozornil na neutěšený stav povrchu komunikace v lokalitě 

Sedlčany, část ulice Šafaříkova, po dostavení objektu multifunkčního domu „Vltavan“ zůstaly 

povrchy místní komunikace porušeny; jmenovaný člen RM požaduje opravu povrchu 

komunikace zařadit do akcí uvedených v tzv. „Zásobníku“, kde tato akce, která byla již dříve 

přislíbena k zařazení mezi priority města, absentuje; je potřebné ji do výčtu potenciálně 

proveditelných (prioritních) akcí zařadit a následně připravit k opravě. 

 

Komentář přizvaného hosta, referující paní Jitky Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, 

k dalšímu projednávanému dokumentu pod názvem „Rozpočtový výhled“ na další období (roků 

2023 až 2024): 

▫ jedná se o povinný dokument (svůj význam má ohledně plánování a předpokladů 

k udržitelnosti rozpočtu); 

▫ vliv míry inflace; průměrný meziroční nárůst u výnosu daní při stabilizaci trhu je cca 3,5 % 

(další vlivy patrné; očekávání predikcí k upřesnění obsahu návrhu dokumentu); 

▫ do návrhu započítán nájem z vodohospodářského zařízení (vodovod s jeho prvky, kanalizace 

spolu s ČOV a další prvky soustavy); 

▫ sestava obdobná letům minulých, resp. předchozím návrhům a schváleným dokumentům; 



 

 

▫ zájmem města je nezvyšovat náklady na správu. 

 

Pan starosta všem poděkoval za jejich podněty a připomínky (diskusní příspěvky); opakovaně 

sdělil, že dnes není dokument předkládán ve tvaru a obsahu k doporučujícímu hlasování, 

neboť nad ním bude provedena odborná rozprava ve Finančním výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany a dále rozprava zástupců klubů politických stran, které mají účast v ZM. Je tedy 

vytvořen časový prostor čtrnácti dnů k vyjádření každého zastupitele. Připomínky k návrhu 

rozpočtu přijímá pan starosta, případně vedoucí Odboru ekonomického.  

 

Za 14 dní na zasedání RM k závěrečnému čtení návrhu rozpočtu na rok 2022 bude opět přizvána 

a zde hostovat bude paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu 

Sedlčany. 

  

Závěr:  

RM vzala návrh rozpočtu města Sedlčany pro tzv. druhé čtení na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Pan starosta paní Jitce Kadlecové za připravenou zprávu a komentář poděkoval. 

 

 

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 Žádost o prodloužení doby užívání nebytových prostor (Smlouvy o nájmu) 

restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí dvou FO, kteří žádají o prodloužení dříve 

sjednané doby trvání Nájemní smlouvy o 60 měsíců, tj. do 31. března 2031, a to v provozovně 

restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany, na adrese Zberazská č. p. 152, 264 01 

Sedlčany z důvodu provozování restaurace pouze 8 měsíců v roce. 

Rada města Sedlčany zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr 

prodloužení nájemní smlouvy byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ celoročnímu užívání nikdo a nic nebrání; lze užívat 12 měsíců v roce i mimo sportovní sezónu 

na Zimním stadionu Sedlčany;  

▪ vlastní obsah Žádosti (rozbor argumentace); prodloužení Smlouvy;  

▪ složitosti provozu (vliv lokality a očekávání provozovatelů; lokalita Sedlčany, Lhotka; lidé 

v současné tzv. „pandemické době“ zařízení těchto služeb navštěvují poskromnu; 



 

 

▪ případné kompromisní řešení;  

▪ nájemné je předplaceno investicí; umoření nastaveno na 15 let; vyšší nájem než je v lokalitě 

nastaven, nejsou zvýhodněni, pouze umořovat investice delší dobu (nájemné tzv. 3. pásma 

ve výši 500 Kč/m2; aplikované nájemné 516 Kč/m2; nájemné přiměřené;  

▪ při dřívějším ukončení uživatelského vztahu se město zavázalo neumořenou část investice 

uhradit nájemci; 

▪ zamítnutí Žádosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s ohledem ke všem známým aspektům podnikatelského prostředí, 

zohlednění možností užívání nebytových prostor a jejich charakter, zamítá žádost 

o prodloužení nájemní smlouvy o 60 měsíců (tj. 31. března 2031) bez řádného výběrového 

řízení uživatele a soutěže o výši nájemného, a to pro případ provozovny restaurace s kavárnou 

na Zimním stadionu Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, Zberazská č. p. 152, 264 01 

Sedlčany. 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zamítnutí 

žádosti o prodloužení nájemní smlouvy bylo řádně s žadateli projednáno, a s ohledem na právní 

rámec problematiky žadatelům (resp. stávajícím smluvním uživatelům nebytových prostor 

na Zimním stadionu Sedlčany) vysvětleno.“ 

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 74-1268/2018-2022. 

 

3.1.2 Žádost o přímý prodej části pozemku parc. č. 2987/68 v k. ú. a obci Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost FO, trvale bytem Sedlčany, která žádá město Sedlčany 

o prodej části pozemku parc. č. 2987/68, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, 

v k. ú. a obci Sedlčany. Jedná se o výměru ve výši cca 78 m2. 

Rada města Sedlčany zmíněnou Žádost projednala a na základě předložených informací 

a provedeného místního šetření rozhodla o nepotřebnosti zájmové části pozemku. RM schválila 

postup administrace a dalších výkonů, které jsou potřeba učinit před předložením Žádosti 

k rozhodnutí ZM, které rozhoduje o zcizení nemovitého majetku. 

RM schválila zadat vyhotovení potřebného geometrického plánu, kterým bude požadovaná část 

pozemku oddělena, následně bude záměr prodeje oddělené části řádně zveřejněn na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany a poté bude dále projednán v Radě města Sedlčany, 

která případně (po zapracování připomínek veřejnosti) doporučí / nedoporučí přímý prodej 

Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení. 

 

Diskuse: 

▪ zjištění míry potřebnosti (pozemek není zatížen břemenem inženýrské sítě ve vlastnictví města 

Sedlčany); 

▪  zadání a vymezení oddělovacího GP (zachování jedné linie); 

▪ zveřejnění záměru; případné schválení; 

▪ zájmová část pozemku údajně není žadatelem oplocena (připlocena k jeho parcele; oplocení 

končí na hranici s obecním pozemkem); 



 

 

▪ volný pruh pozemku na hranu meze (terénní nerovnosti) lze důvodně označit pro město jako 

nepotřebný (přikoupení k sousedním pozemkům se jeví jako reálné). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s ohledem na podanou žádost schvaluje postup v další administraci 

procesu realizace nepotřebné části pozemku parc. č. 2987/68, druhem pozemku orná půda, 

způsobem ochrany ZPF, o výměře zájmové části pozemku ve výši cca 78 m2, v k. ú. a obci 

Sedlčany.  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vyhotovit potřebný 

geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku parc. č. 2987/68 (o výměře ve výši 

cca 78 m2) v k. ú. a obci Sedlčany oddělena; následně bude záměr prodeje řádně zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté projednán v Radě města Sedlčany, 

která doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany prodej ke schválení.“ 

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 74-1269/2018-2022. 

 

3.1.3 Přímý prodej pozemku parc. č. 2951/11 v k. ú. a obci Sedlčany, do vlastnictví žadatele 

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 dalších skutečností zjištěných ohledně ceny pozemku 

zvažovala zrušit své původní usnesení ze dne 19. května 2021 (vizte usnesení zn. RM 63-

1076/2018-2022) o prodeji pozemku a zároveň Rada města Sedlčany zvažovala vydat 

doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 2951/11, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, a to žadateli, 

za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2 stanovenou podle znaleckého posudku č. 4696 – 55/2021, 

který zpracoval znalec za celkovou kupní cenu 87.500,00 Kč a zároveň kupující uhradí náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu. 

 

Diskuse: 

▪ nad řešením případu; 

▪ nad oceněním nepotřebného pozemku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ruší své původní usnesení ze dne 19. května 2021 (vizte usnesení 

zn. RM 63-1076/2018-2022) o prodeji pozemku a zároveň Rada města Sedlčany doporučuje 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 2951/11, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, k. ú. a obec Sedlčany, 

a to žadateli, za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4696 – 55/2021, 

tj. za celkovou kupní cenu 87.500,00 Kč. Strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku a 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 74-1270/2018-2022. 

 

3.1.4 Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosince 2021 



 

 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s vypracovaným a k potřebnému rozhodnutí 

předloženým návrhem Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, resp. „Plánem 

inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2021“, a to 

včetně složení Hlavní inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí s tím, 

že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2021 a ukončena nejpozději dne 31. ledna 2022 

(vizte přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto Zápisu, tj. Plán inventarizace majetku, 

závazků a pohledávek města Sedlčany k 31. prosinci 2021, Hlavní inventarizační komise, Dílčí 

inventarizační komise). 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem dokumentu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, resp. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosince 2021“, a to včetně složení Hlavní inventarizační komise a Dílčích 

inventarizačních komisí, s tím, že inventura bude zahájena 1. prosince 2021 a ukončena 

nejpozději 31. ledna 2022 (vizte Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, tj. Plán 

inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany k 31. prosinci 2021, Hlavní 

inventarizační komise, Dílčí inventarizační komise).“ 

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 74-1271/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Zajištění právního důvodu užívání bytů (jednotek) na další smluvní období roku 

2022; Žádost správce MBF  

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

Sedlčany a pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v souladu s žádostí Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (správce 

Městského bytového fondu), zvažovala schválit prodloužení jednotlivých, již dříve uzavřených 

Smluv o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany, a to se všemi současnými uživateli ubytovacích jednotek dle předloženého 

seznamu (vizte Příloha č. 1 žádosti a usnesení).  

U všech výše uvedených uživatelů ubytovacích jednotek je doba užívání (nájmu) navrhována 

prodloužit na dobu určitou o jeden rok, a to ode dne 1. ledna 2022 do dne 31. prosince 2022. 

Rada města Sedlčany v souladu s návrhem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (varianta III.), 

zvažovala schválit prodloužení jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se všemi současnými uživateli 

ubytovacích jednotek dle předloženého seznamu a individuálně nastavených dalších smluvních 

parametrů (vizte Příloha č. 1 původní žádosti k tomuto usnesení).  



 

 

Doba užívání by se prodloužila, jak již uvedeno výše, o jeden rok, přičemž na uvedené období 

je zároveň aktualizováno nájemné (tzn., že poplatek za užívání běžné jednotky je stanoven 

částkou 5 000,00 Kč/za celou jednotku/měsíc a 3 100,00 Kč/za polovinu jednotky/měsíc; 

za užívání velké jednotky v přízemí objektu částkou 5 400,00 Kč/za celou jednotku/měsíc; 

za užívání tzv. přístřeší je poplatek stanoven částkou 1 000,00 Kč/za osobu starší 18 let/měsíc). 

 

Diskuse: 

▪ nad koncepcí hromadného postupu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s návrhem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., schvaluje 

prodloužení jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se všemi současnými uživateli ubytovacích 

jednotek dle předloženého seznamu a individuálně nastavených dalších smluvních parametrů 

(vizte Příloha č. 1 původní žádosti k tomuto usnesení).  

U shora definované skupiny uživatelů ubytovacích jednotek se doba užívání (nájmu) prodlužuje 

na dobu určitou jeden rok, a to od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, přičemž na uvedené 

období je zároveň aktualizováno nájemné (tzn., že poplatek za užívání běžné jednotky 

je stanoven částkou 5 000,00 Kč/za celou jednotku/měsíc a 3 100,00 Kč/za polovinu 

jednotky/měsíc; za užívání velké jednotky v přízemí objektu částkou 5 400,00 Kč/za celou 

jednotku/měsíc; za užívání tzv. přístřeší je poplatek stanoven částkou 1 000,00 Kč/za osobu 

starší 18 let/měsíc).“ 

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 74-1272/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Dočasný zábor veřejného prostranství ve veřejném zájmu; zajištění testování osob 

před očkováním proti virovému onemocnění  

Předmětem dočasného záboru veřejného prostranství činěném ve veřejném zájmu je návrh 

na umístění buňky společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. na vhodném (vybraném) místě 

před objektem KDJS. 

Zjištění nakažení (onemocnění) znamená značné provozní zdržení, a to s ohledem na potřebu 

provedení dezinfekce prostoru (komplikace provozu na cca 15 minut). Řešení se nabízí testovat 

zájemce na očkování ve venkovním prostředí, tzv. přes okénko, neboť v tomto případě 

se nemusí prostředí dezinfikovat. 

Souhlas k záboru prostranství by byl vydán do 31. března 2022.  

Identifikace místa: zpevněný povrch bývalého „pomníku rudoarmějců“; napojení na elektro 

z objektu KDJS; nebude narušen provoz ZUŠ; samostatný režim. 

Očkovací centrum, ač v omezeném prostoru působnosti, je vyhledáváno (cca za jeden den 

až 500 lidí). 

Například město Benešov nezajišťuje… 

Očkování bude probíhat v režimu čtyřech dnů v týdnu (kromě pondělí), což personál výše 

uvedeného subjektu zvládne. Určitou výhodou pro zájemce o očkování ve městě Sedlčany je 

ta, že společnost nabízí sortiment všech uznaných očkovacích látek (jedno ze dvou pracovišť 

v kraji). 

V otevřené diskusi záměr členové RM podpořili.  

 

Závěr:  



 

 

a) RM vzala informace na vědomí,  

b) RM vyslovila souhlas se záborem veřejného prostranství, které bylo blíže specifikováno 

vlastníkem a uživatelem pozemku za pomoci mapových podkladů a prohlídky 

stanoviště pro umístění mobilní buňky v terénu,  

a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace (finanční podpory) z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021; 

podpora Atletického kroužku Sedlčany 

RM byla prostřednictvím referenční zprávy pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarosty města 

Sedlčany, informována o podané Žádosti o poskytnutí dotace č. j.: MÚ-S/MST/22315/2021, 

která byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 5. listopadu 2021. 

 

Identifikace žadatele (FO). 

Finanční prostředky by byly využity na podporu sportující mládeže, přihlášené do Atletického 

kroužku Sedlčany.  

V Žádosti je uvedeno, že dotace bude využita na pořízení atletických pomůcek. 

Požádáno je o podporu ve výši 8 000,00 Kč. 

Žadatel o příspěvek jej použije na nákup atletických pomůcek, jako jsou kužele, rychlostní 

překážky, kriketové míčky, obruče, gumy, běžecký padák, vytyčovací mety, stopky, rychlostní 

žebřík, míče, slalomové tyče a pásmo. 

Atletický kroužek byl založen v tomto roce; navštěvuje jej zatím skupina cca třinácti dětí. 

V Žádosti o dotaci je uvedeno, že termín zahájení Projektu byl dne 1. října 2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností. 

 

Usnesení: 

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

2021 (č. j.: MÚ-S/MST/22315/2021, přijaté dne 5. listopadu 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 

žadatele v roce 2021.  

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu žadateli, v částce podpory 8.000,00 Kč 

určené na nákup atletických pomůcek pro Atletický kroužek dětí za účelem zkvalitnění 

tréninkových hodin.  

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

uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 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 74-1273/2018-2022. 

 

4.2 Rozhodnutí o Žádostech na poskytnutí dotace pro rok 2021 (negativní) 



 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, předložil ke konečnému rozhodnutí 

další Žádosti o dotace pro rok 2021, které již pro nedostatek finančních prostředků nelze 

podpořit. 

Finanční prostředky v oblasti podpory „Sociální“ a v oblasti podpory „Volnočasové aktivity“ 

jsou již vyčerpány. 

 

Opětovně byly posuzovány následující projekty: 

- Projekt s názvem „Tisk preventivního rockového nástěnného kalendáře PÁLÍ! 2022“; 

žadatel o finanční podporu: AVALONE, z. s., se sídlem Sedlčany, osada Libíň č. p. 27, 

264 01 Sedlčany; právní forma: zapsaný spolek; IČO 22844511; (č. j. žádosti: MÚ-

S/MST/17715/2021); v roce 2020 byl obdobný projekt z rozpočtu města Sedlčany 

podpořen; žadatel podal Žádost opožděně, když již byly finanční prostředky, alokované 

rozpočtem města Sedlčany na rok 2021, vyčerpány (rozumí se pro účely podpory tvorby 

občanské společnosti v neziskovém sektoru, oblast „Volnočasové aktivity“ a oblast 

„Sociální“); 

- Projekt s názvem „Sportovní den mládeže TAJV v Sedlčanech“; žadatel o finanční 

podporu: TAJV, z. s., se sídlem Poděbrady, Sportovní č. p. 158, 290 01 Poděbrady; 

IČO 09287094; (č. j. žádosti: ST/22469/2020). Nejedná se o soustavnou péči s mládeží 

ve městě Sedlčany; Projekt nesplňuje všechna kritéria a očekávání poskytovatele 

dotace; zřejmý nedostatek finančních prostředků; svým obsahem a charakterem spadá 

do oblasti podpory „Volnočasové aktivity“. Oblast podpory „Sport“ svědčí o soustavné 

práci s dětmi a mládeží v místě (Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ nedostatek rozpočtem alokovaných finančních prostředků; převis Žádostí; vyčerpání 

prostředků; 

▪ je dobré žadatelům doporučit podání Žádostí spíše na začátku roku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany rozhoduje o neposkytnutí dotací z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021, a to pro následující projekty: 

▪ „Tisk preventivního rockového nástěnného kalendáře PÁLÍ! 2022“; žadatel o finanční 

podporu: AVALONE, z. s., se sídlem Sedlčany, osada Libíň č. p. 27, 264 01 Sedlčany; právní 

forma: zapsaný spolek; IČO 22844511; (č. j. žádosti: MÚ-S/MST/17715/2021); 

▪ „Sportovní den mládeže TAJV v Sedlčanech“; žadatel o finanční podporu: TAJV, z. s., se 

sídlem Poděbrady, Sportovní č. p. 158, 290 01 Poděbrady; IČO 09287094; (č. j. žádosti: 

ST/22469/2020). 

Důvodem pro neposkytnutí žádané finanční podpory je především nedostatek alokovaných 

finančních prostředků rozpočtem města Sedlčany a jejich vyčerpání na podporu jiných projektů 

roku 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 74-1274/2018-2022. 

 

4.3 Zajištění odměn úspěšným reprezentantům města Sedlčany za rok 2021 

ve sportovních odvětvích 

Pan starosta spolu s panem místostarostou doporučili zbylé prostředky, alokované rozpočtem 

města Sedlčany na podporu sportovních aktivit sportujících dětí a mládeže pro rok 2021, využít 

v částce do výše cca 10 000,00 Kč na odměny pro oceňované reprezentanty města Sedlčany 

(úspěšní reprezentanti roku 2021 ve sportovních odvětvích, a to napříč věkovými kategoriemi). 



 

 

V oblasti podpory „Sociální“ a v oblasti podpory „Volnočasové aktivity“ již prostředky nejsou 

(resp. jsou vyčerpány).  

V oblasti podpory „Sportu“ jsou k dispozici ještě zbylé prostředky, které je vhodné účelně 

využít. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou; 

▪ účelné využití prostředků. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje zbylé finanční prostředky, alokované rozpočtem města 

Sedlčany na rok 2021 na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši do 10 000,00 Kč 

využít na zajištění odměn určených úspěšným reprezentantům města Sedlčany za rok 2021, 

kteří reprezentovali město Sedlčany a šířili jeho dobré jméno v hodnoceném období.“ 

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 74-1275/2018-2022. 

 

4.4 Žádost Mateřské školy Sedlčany o povolení výjimky zřizovatele školy pro školní rok 

2021/2022 z nejvyššího počtu dětí  

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí byla podána ředitelkou subjektu v souladu 

s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 2021/2022 takto: 

MŠ Sokolovská č. p. 580  2 třídy  (48 dětí)  54 dětí  

MŠ Na Severním sídlišti č. p. 740 4 třídy  (96 dětí) 108 dětí 

 

Ve školním roce bude i nadále v provozu třída dvou až tříletých dětí v Centrálním 

pracovišti MŠ Šafaříkova. V této třídě je zapsáno 18 dětí (11 dětí dvouletých a sedm tříletých 

dětí). 

MŠ Šafaříkova č. p. 1017  3 třídy  (72 dětí) 81 dětí 

1 třída (2-3 roky)  18 dětí 

MŠ Sedlčany celkem   10 tříd  (240 dětí) 261 dětí 

 

Žádost k výkonnému orgánu zřizovatele podala paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy, 

s označením vyhotovení listiny dne 8. listopadu 2021; doručena a přijata dne 8. listopadu 2021 

a zaevidována Městským úřadem Sedlčany byla pod č. j.: MÚ-S/MST/22448/2021.   

 

Diskuse: 

▪ max. navýšení o 4 děti na třídu je přípustné za dalších vyhláškou definovaných podmínek; 

▪ výjimka je žádána na celkový počet 261 dětí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a to v postavení zřizovatele školy, povoluje pro školní rok 2021/2022 

výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí 

na třídu, a to pro případ Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany; 

IČO 70999058 (podle žádosti č. j.: MÚ-S/MST/22448/2021), neboť toto zvýšení počtu dětí 

není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a současně jsou splněny všechny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví.“ 



 

 

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 74-1276/2018-2022. 

 

4.5 Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán Městské policie Sedlčany 

Pan starosta RM seznámil s připraveným vnitřním předpisem, který bude vydán. 

Předpis byl konzultován se Státním oblastním archivem Příbram, který od původce listin 

veřejnoprávních subjektů přebírá s územní působností města Sedlčany a ORP Sedlčany veškeré 

písemnosti určené k trvalému uložení do archivu, případně podle ustanovení archivního zákona 

mu náleží rozhodnutí o tom, které listiny ze skupiny označené „V“ jím budou převzaty 

k archivaci. 

Tento vnitřní předpis má dopad do prostředí Městské policie Sedlčany a každý strážník jej musí 

respektovat.  

 

Diskuse: 

▪ nad dopady předpisu do prostředí Městské policie Sedlčany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí nový vnitřní předpis města Sedlčany, kterým je Spisový 

řád, Skartační řád a Skartační plán Městské policie Sedlčany, jenž je vydáván formou příkazu 

starosty města Sedlčany, pana Ing. Miroslava Hölzela, a to s účinností 1. ledna 2022.“  

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 74-1277/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

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

 

 

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 čtvrtému zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 74/2018-2022), 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. 

 

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

2021 (Plán schválen na jednání RM 63/2018-2022 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. 75/2018-2022; 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 s názvem 

„Rozpočet města Sedlčany na rok 2022; závěrečné čtení“ a „Projednání materiálů na veřejné 

zasedání Zastupitelstva města 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 18:02 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (dokument po druhém čtení); (celkem 6 

listů jednostranného tisku formátu A 4) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ČNB – Česká národní banka 

ČOV – čistírna odpadních vod 

FO – fyzická osoba 

FV ZM – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

MBF – Městský bytový fond 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

NN – nízké napětí 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

VŘ – výběrové řízení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 16. listopadu 2021. 

   


