
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 73/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 27. října 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, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

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

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

  

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Josef Soukup. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; MUDr. Karel Marek  

 

Přizvaní hosté:  

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

▪ Mgr. Libor Novotný, ředitel 1. základní školy Sedlčany; 

▪ PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel 2. základní školy – Školy Propojení 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: 16:02 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:47 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

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



 

 

Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 

RM 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 pět členů Rady 

města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání RM se již dříve (na minulém jednání RM) omluvil 

pan Ing. Josef Soukup. Na část jednání RM, resp. z nepřítomnosti na začátku jednání se předem 

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

omluvil rovněž 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. 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 hlavního bodu Programu s názvem „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; první 

čtení“ bylo jednání RM dále využito k projednání jiných samostatných programových bodů. 

Do Programu jednání RM pan místostarosta spolu s panem starostou společně dále zařadili 

problematiku 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. 73/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 13. října 2021  



 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; první 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 Zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany; Smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IE-12-6008763/1 Sedlčany, kNN Havlíčkova ulice 

3.1.2 Návrh dárce (FO) na přijetí pozemků parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 

v k. ú. a obci Sedlčany do vlastnictví města Sedlčany 

3.1.3 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 226/2 v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany, na žádost smluvních uživatelů 

3.1.4 Dohoda o vypořádání nákladů souvisejících s Kupní smlouvou č. LCR006-

00806-2021-6; Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany 

3.1.5 Spolková a občanská iniciativa; záměr revitalizace parku 

na Novoměstském náměstí, Sedlčany  

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Tento bod nebyl na Programu jednání RM zařazen.  

 

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

3.3.1 Žádost o vyslovení souhlasu zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy; 

místnost masérny v provozní budově Městského stadionu TJ Tatran Sedlčany 

 

4. Různé 

4.1 Stanovení nájemného za užívání a provozování Městské infrastruktury Sedlčany 

(veřejný vodovod a kanalizace) na rok 2022; předpokládaná cena vodného a stočného 

na rok 2022; opakované projednávání 

4.2 Informace a přijatá opatření k incidentu mezi dětmi školou povinnými 

4.3 Smlouva o reklamě a propagaci při akci „Rozsvícení vánočního stromu 

v Sedlčanech 2021“ 

4.4 Návrh na pořízení nového služebního vozidla pro Městskou policii Sedlčany  

4.5 Informace o odstávce provozu Odloučeného pracoviště Mateřské školy Sedlčany, 

lokalita Na Severním sídlišti 

4.6 Materiály o studii proveditelnosti vodního hospodářství Smart City 

4.7 Rozmístění odpadkových košů na veřejných prostranstvích v prostředí zástavby 

města Sedlčany; problematika udržitelnosti pořádku  

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání změn a nastavení 

pravidel na období po 1. lednu 2022 

4.9 Revize vnitřního předpisu města Sedlčany (RM č. 5/2018) 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany; svolání zástupců klubů politických uskupení 

5.2 Informace o vývoji k řešení majetkoprávních vztahů v areálu Sedlčanská kotlina 

   

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 



 

 

 

1. Kontrola usnesení  

  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 13. října 2021   

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

 

RM 72-1234/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 72-1235/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 72-1236/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 72-1237/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 72-1238/2018-2022 

Úkoly související (administrativního charakteru) splněny. 

 

RM 72-1239/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 72-1240/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 72-1241/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 72-1242/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 72-1243/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn.  

 

RM 72-1244/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn.  

 

RM 72-1245/2018-2022 

Informace předány. 

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

smluvnímu partnerovi. 

 

RM 72-1246/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 72-1247/2018-2022 



 

 

Úkol splněn. 

 

RM 72-1248/2018-2022 

Informace předány. 

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

 

RM 72-1249/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 72-1250/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění (nyní probíhá příprava Programu ZM). 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 13. října 2021 (RM č. 72/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1251/2018-2022. 

 

Poznámka zapisovatele: Již nepřítomen dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Tento programový 

bod oproti obvyklému schématu byl projednáván až po návštěvě ředitelů škol, kteří z jednání 

RM odešli v čase 18:30 hod. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; první čtení 

návrhu rozpočtu“ 

Členové RM v čase před jednáním o tomto bodě dnešního Programu (v pondělí dne 25. října 

2021) obdrželi, a to pro účely prvního čtení, návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022. 

Dokument „Návrh rozpočtového výhledu města Sedlčany na roky 2023 a 2024“ je v přípravě, 

jako i „Návrh provozních rozpočtů příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2022“, 

který bude teprve projednán s řediteli jednotlivých subjektů. 

 

Na jednání RM se v čase 16:17 hod. dostavil dříve omluvený člen RM, a to pan Ing. Jiří Burian. 

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

 

Údaje k návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 přednesla a první rozvrh skladby rozpočtu 

okomentovala paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu 

Sedlčany. 

Návrh rozpočtu na rok 2022 je členěn ve smyslu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, dle druhového třídění příjmů a výdajů. 

Po schválení rozpočtu je rozepisován do jednotlivých rozpočtových oddílů, paragrafů, položek 

v tis. Kč do úlohy „Účetnictví, výkaznictví, rozpočet“. 

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2022 pro první čtení je zachováno pravidlo vyrovnanosti 

příjmů a výdajů, jako tomu bylo při návrhu rozpočtu v roce 2021. Výše příjmové a výdajové 

části je navrhována částkou 185 180,00 tis. Kč. 



 

 

Návrh rozpočtu po druhém čtení (korekcích a změnách) bude zveřejněn v zákonné lhůtě 

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

pozdějších předpisů, a to na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a na stránkách města 

Sedlčany se sdělením, že v listinné podobě lze do návrhu rozpočtu nahlédnout na Podatelně 

nebo na Odboru ekonomickém Městského úřadu Sedlčany v administrativní budově na adrese 

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

   

PŘÍJMY 

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

Výnosy daní jsou výpočtem průměru ze tří variant. První varianta dle predikce RUD 

(rozpočtové určení daní) Ministerstva financí ČR, daňová kalkulačka; další varianta byla 

stanovena firmou City finance též s ohledem na predikci MF ČR, třetí varianta vycházela ze SR 

2021 upraveného o rozpočtová opatření v návaznosti na daňové predikce I. čtvrtletí 2021.         

Místní a správní poplatky – vycházíme ze skutečnosti roku 2021 s ohledem na vývoj těchto 

příjmů v letech předešlých. 

 

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

Příjmy z nájmů BF, NP, kotelen, přivaděče pitné vody, VHM  dle uzavřených smluv a předpisů 

nájmů na rok 2022. 

Další příjmy v této oblasti jsou stanoveny odhadem plnění v roce 2022 s ohledem na plnění 

v roce 2021. 

 

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

Prodej pozemků v současné době navrhován ve výši rozpočtu 350 tis. Kč pro případné realizace 

prodejů během roku 2022 – blíže nespecifikováno. 

 

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

Pro dotaci na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ještě není znám bližší 

roční objem na rok 2022 (pouze předpoklad) pro město Sedlčany (tento oznámí KÚ 

Středočeského kraje počátkem roku 2022). Vycházíme z částky na rok 2021. Dotace je určena 

na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Případná valorizace bude 

řešena rozpočtovým opatřením v I. Q roku 2022. 

Výše dotací na výkon státní správy na jednom z Úseků Odboru sociálních věcí – SPOD, výkon 

pěstounské péče, výkon sociální práce je odvozena od skutečnosti roku 2021. Žádosti budou 

podávány a zpracovávány v 1. čtvrtletí roku 2022. Po přijetí rozhodnutí o výši dotací bude 

provedeno rozpočtové opatření.  

Dotace pro Pečovatelskou službu Sedlčany odvozena od roku 2021.  

Zapojení rezerv – předpoklad vytvářen. 

Předpokládané příjmy celkem (navrhovány) v částce 185 180,00 tis.Kč.       

   

VÝDAJE 

V části výdajové je vždy při návrhu rozpočtu postupováno s pravidlem a potřebou naplnění 

položek rozpočtu tak, aby byla zajištěna správa města jako takového, dále v oblasti údržby, 

úklidu místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, vodovodů a kanalizací, 

veřejného osvětlení, svozu odpadu, správa budov v majetku města, jak bytových, 

tak nebytových prostor, činnost organizací zřízených městem Sedlčany – základních škol, 

mateřské a umělecké školy, školních jídelen, organizací v oblasti kultury a sportu a dalších akcí 

spojených se společenským a kulturním životem ve městě. 

     



 

 

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 

10 067,00 tis. Kč) – správa komunikací, chodníků, veřejných prostranství v majetku města, 

jejich opravy, údržba, rekonstrukce a technické zhodnocování pro zlepšení kvality, obnova 

a opravy vodohospodářského majetku, správa retenční vodní nádrže a provoz parkovišť 

na území města. 

Odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu (navrhovány v částce 69 614,00 tis. Kč) – oblast 

školství, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti obsahuje příspěvky organizacím města 

(příspěvkové organizace školského typu, kulturní a tělovýchovné), provoz Turistického 

informačního centra Sedlčany na náměstí T. G. Masaryka a na autobusovém nádraží, tisk 

městského zpravodaje a kulturní akce roku 2022 (vlivy případných omezení jsou otázkou). 

Do odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu patří část rozpočtu 3.4. Bydlení, komunální služby, 

územní rozvoj, investiční výstavba. 

Subkapitola 3.4 a) – b) tato část zahrnuje správu budov města, bytových a nebytových domů 

a prostor, výkony technických služeb spojených s úklidem, čištěním a péčí o veřejná 

prostranství, veřejnou zeleň, provozem hřbitova, údržbou a opravami veřejného osvětlení, 

likvidací a svozem komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu, provozem a péčí 

o překládací stanici TKO a sběrný dvůr.  

Subkapitola 3.4 c) – d), zde jsou rozpočtované výdaje projektové dokumentace, znaleckých 

posudků, geometrických plánů a zaměření, výkupy pozemků, majetková vypořádání pozemků. 

Subkapitola 3.4 e) v sobě soustřeďuje rozpočet úprav veřejných prostranství města a osad 

patřících k městu Sedlčany (tj. Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Libíň, Doubravice, 

Sestrouň, Zberaz, Hradištko, Roudný), opravy a údržbu dětských hřišť na území města a osad, 

opravy městského mobiliáře.  

Subkapitola 3.4 f) je oblast investic, oprav, údržby, stavebních úprav majetku města.  

Pro rok 2022 je rozpočtována (návrh) částka 4 312,00 tis. Kč. Výše této částky je nízká. Odráží 

se zde situace vývoje daňových příjmů obcí v roce 2021 a predikovaných na rok 2022, 

které jsou jednou z hlavních položek příjmového rozpočtu, tuto položku též ovlivňuje na straně 

výdajové zátěž splátek přijatých úvěrů, hlavně úvěru na refinancování úvěru na stavbu 

Dopravního terminálu Sedlčany. Město Sedlčany zde stále usiluje o proplacení části dotace, 

a to veškerými dostupnými prostředky.  

 

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

provoz Pečovatelské služby Sedlčany, která je od roku 2017 přemístěna do prostor budovy 

bývalé polikliniky, Sedlčany č. p. 160, výkon pěstounské péče na úseku Odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Sedlčany; výkon pěstounské péče spadá do výkonu státní správy.  

Rozpočet odvětví 4. pamatuje též na organizace, sdružení a veřejně prospěšné společnosti 

vykonávající v této oblasti záslužnou a prospěšnou činnost pro zkvalitnění života našich 

občanů. Těmto organizacím na základě žádostí přiděluje RM případně ZM příspěvky na jejich 

činnost ve smyslu uzavřených veřejnoprávních smluv. 

        

Odvětví výdajů 5. Ochrana a bezpečnost (navrhovány v částce 9 605,00 tis. Kč) – odvětví 

zahrnuje výdaje spojené s činností Městské policie Sedlčany, hasičů, bezporuchový provoz 

městského kamerového systému města, zřizování nových kamerových bodů v lokalitách, 

kde tyto nejsou dosud instalovány k zajištění bezpečnosti občanů města, dále servis a opravy 

varovného systému a systému měření rychlosti ve městě. 

  



 

 

Odvětví výdajů 6. Všeobecná veřejná správa (navrhovány v částce 87 414,00 tis. Kč) – správa 

Městského úřadu Sedlčany, potřeby ICT – výpočetní technika SW, nařízení EU GDPR (ochrana 

osobních údajů) zahrnuje výdaje spojené s výkonem samosprávy města, státní správy, 

kterou město Sedlčany na základě přenesené působnosti vykonává nejen pro občany Sedlčan, 

ale též pro občany celého ORP Sedlčany. 

Splátky úvěru jsou závazky vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy na stavbu Přivaděče pitné 

vody Benešov – Sedlčany, který byl realizován v letech 2014 – 2015 a úvěrové smlouvy 

na refinancování úvěru na stavbu Dopravního terminálu Sedlčany. Položka úroky z úvěrů 

a půjček zahrnuje (odhadem) předpokládanou výši úroků pro rok 2022 z výše uvedených 

úvěrových smluv (dopad inflace; pohyb sazby). 

DP placená obcí je daň tzv. průběžná, tj. daň z příjmu, kterou město přiznává z výnosů svých 

ekonomických činnosti (pronájmy, prodej dřeva, aj. služby spadající do této oblasti). Přiznaná 

daň je ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům výnosem obce, tudíž je započítána jak v příjmové, 

tak ve výdajové části a rozpočtovou finanční stránku města neovlivňuje.  

Návrh rozpočtu obsahuje příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska.  

Předpokládané výdaje celkem (navrhovány) v částce 185 180,00 Kč. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ komentář k predikci MF ČR (zaokrouhlení); odhady dalších společností; 

▪ daňové plnění (výběr daní; změny; dopad inflace; dopad případných opatření ČNB); 

▪ změny ve skladbě rozpočtových položek – určité přesuny (místní a správní poplatky) 

z nedaňových příjmů; 

▪ dopad nižšího počtu obyvatel; některé výkony jsou nižší (množství); snížení příspěvku 

na výkon státní správy (návrh zveřejněný na stránkách MV ČR);  

▪  dotace na Pečovatelskou službu Sedlčany;  

▪ případný přebytek z rozpočtu roku 2021 do roku 2022; 

▪ očekávaná dotace na projekt obnovy Centra Petrklíč (cca 2 mil. Kč; nepředpokládá se, že letos 

obdržíme);  

▪ sportovní park v Luční (předpoklad dokončení do dne 30. listopadu 2021); 

▪ pro případ výdajů (k dopravě se do příslušné Přílohy nedají jmenovité akce; až z případného 

přebytku rozpočtu roku 2021); 

▪ nově se zařazuje 680 tis. Kč na dopravní obslužnost, Středočeský kraj změnil systém 

financování a spolufinancování; propočítány podíly na obce; v částce je příspěvek města 

na osobní dopravu po železnici (Sedlčany – Olbramovice); 

▪ určitá úloha Sdružení obcí Sedlčanska; klíč k rozpočítání – na linky, ujetá vzdálenost apod.; 

▪ příspěvek při zachování stávajících spojů; některé spoje lze optimalizovat; pokrývají balík 

objemu dopravní obslužnosti; některé linky by šly zrušit („vozí vzduch“); pojmy základní 

a ostatní dopravní obslužnosti (definice); redukce spojů; zatím není likvidace lokálky na pořadu 

dne;  

▪ údajně je největší položkou zápočet železnice (např. město Dobříš cca 4 mil. Kč na rok 2022, 

doposud 400 tis. Kč); 

▪ výpočet ztrátovosti na občany a na přepravní délku (ukazatele ekonomiky provozu 

a financování); 

▪ otázky ohledně kalkulace vodného a stočného – jedná se o dopad do rozpočtu města (sanace), 

nájemné do obnovy v plné výši; nová metodika k plánu obnovy (nemusíme celou částku 

proinvestovat, postoupit do Fondu obnovy; odděleně sledovat na vodovod a na kanalizaci); 

▪ vhodné a účelné využívání finančních prostředků z Fondu obnovy; 

▪ příspěvky na činnost organizací města, promítnutí nárůstu energií, navýšení platů (v pondělí 

bude projednáváno s řediteli subjektů); 



 

 

▪ správa budov vychází z  dlouhodobějších potřeb; 

▪ výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o.; zimní údržba a veřejná zeleň – poníženo 

(provedeno srovnání na úroveň předpokládaných příjmů);  

▪ náklady na vyhotovení PD (minimum; administrace rovněž); 

▪ výkupy pozemků (minimalizace); 

▪ úpravy veřejného prostranství; 

▪ komentář a diskuse k investicím: 

- dlouhodobě plánována rekonstrukce kotelny 2. ZŠ; kotelny v ulici Kpt. Jaroše – návrh 

pana Ondřeje Sůvy, 

- dokončení garáže při objektu Hasičské zbrojnice; 5 914 tis. Kč na rok 2022, 

- objekt 2. ZŠ rekonstrukce střechy – VŘ  asi cca 1,5 mil. Kč, 

- další v intencích roku 2021; 

▪ nákup služebního auta pro Městskou policii Sedlčany; akontace a max. 9 splátek; 

▪ všeobecná veřejná správa – položková Příloha č. 4; stravenkový paušál; položky kopírují 

letošní rozpočet; navýšení el. energie, plynu, vodného a stočného; porovnán byl letošní rok 

s návrhem na rok 2022; 

▪ úroky z úvěrů – sazby ČNB, nyní sazby stoupají; 2019 na 2020 nejvíce; 2,3 % cca 800 tis. Kč, 

předpokládá se, že sazby porostou; letos máme 1,5 mil. Kč (naplánována „pojistka“); 

▪ příspěvky občanským sdružením letos (2021) 1,1 mil. Kč; postupně se vracet na původní 

částku 1,3 mil. Kč (nyní 1,2 mil. Kč); napjatý rozpočet; 

▪ hospodaření v městských lesích; 750 tis. Kč na pěstební činnost; 280 tis. Kč je příjem; úkolem 

je zjistit, jak vycházelo hospodaření v dřívějších letech např. za posledních deset let; rozdíl 

příjmů a výdajů, náklady na udržení majetku; v minulosti město převzalo les Deštno; 

před předáním byl lesní porost „vyrabován“; nynější situace – není plánovaná těžba, 

jen likvidace kůrovcové kalamity, prodej za cenu paliva a obnova porostů (zalesňování); 

▪ na druhé projednávání návrhu rozpočtu budou připraveny chybějící Přílohy do rozpočtové 

skladby a plánu činností; 

▪ další diskutovaná problematika ohledně skladby a nastavení návrhu rozpočtu; (zaslání 

případných požadavků ze strany členů RM směrem od zastupitelů). 

  

Závěr:  

RM vzala návrh rozpočtu města Sedlčany pro tzv. první 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  

Poznámka zapisovatele: Kompletní majetkové záležitosti města Sedlčany byly projednány 

až po odchodu z jednání RM dříve omluveného pana Ing. Jiřího Buriana. V Zápise jsou 

zařazeny podle obvyklé skladby.  

 

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 Zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany; Smlouva o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IE-12-6008763/1 Sedlčany, kNN Havlíčkova ulice 

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 předložené dokumentace ke konečnému rozhodnutí zvažovala 

schválit uzavření návrhu „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

6008763/1 Sedlčany, kNN Havlíčkova ulice“, která je předkládána uzavřít mezi společností 

(navrhovatelem) ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín. Smluvní partner je zastoupen na základě pověření č. POV/PŘ/B1/0023/2019. 

Předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví a majetku města Sedlčany, 

parc. č. 11, parc. č. 30/2, parc. č. 31/2, parc. č. 48/5, parc. č. 48/6, prac. č. 49/1, parc. č. 49/2, 

parc. č. 49/5, parc. č. 49/7, parc. č. 57/3, prac. č. 996/3, parc. č. 1031/1, prac. č. 1110/4, 

parc. č. 1133/1 a parc. č. 1133/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení NN 

v délce trasy 670 m včetně přípojkového jistícího pilíře. Věcné břemeno by bylo zřízeno 

za jednorázovou náhradu ve výši 202 000,00 Kč, včetně DPH, a to v návaznosti na dříve 

uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu ze dne 15. listopadu 2018. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení na základě mapových podkladů. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IE-12-6008763/1 Sedlčany, kNN Havlíčkova ulice“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě pověření 

č. POV/PŘ/B1/0023/2019 FO, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 

parc. č. 11, parc. č. 30/2, parc. č. 31/2, parc. č. 48/5, parc. č. 48/6, prac. č. 49/1, parc. č. 49/2, 

parc. č. 49/5, parc. č. 49/7, parc. č. 57/3, prac. č. 996/3, parc. č. 1031/1, prac. č. 1110/4, 

parc. č. 1133/1 a parc. č. 1133/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení NN 

v délce trasy 670 m včetně přípojkového jistícího pilíře. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 202 000,00 Kč, včetně DPH, a to v návaznosti na uzavřenou 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

ze dne 15. listopadu 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1252/2018-2022. 

 

3.1.2 Návrh dárce (FO) na přijetí pozemků parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci 

Sedlčany do vlastnictví města 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 Sedlčany projednala žádost FO, trvale bytem Sedlčany, který je vlastníkem pozemků 

parc. č. 3012/51, parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany.  

V souladu s územním plánem města Sedlčany se jedná o pozemky určené k zástavbě rodinnými 

domy v lokalitě Roudný. V souvislosti s jejich výstavbou, nabízí FO městu Sedlčany 

bezúplatný převod (dar) pozemků parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany, 

a to za účelem výstavby místní (příjezdové) komunikace.  

Rada města Sedlčany po zvážení nabídky na přijetí daru zvažovala jej nepřijímat 

a Zastupitelstvu města Sedlčany neschválit bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) 

parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98. 

 

Diskuse: 

▪ nad situací v lokalitě; nad mapovými podklady; 

▪ promítnutí do ceny stavebního pozemku; uzavřená zóna s řešením vlastníka; 

▪ na vlastní náklady – promítnutí do ceny stavební parcely;  

▪ tvar přístupové komunikace. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany nedoporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh vlastníka 

pozemků parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany na přijetí jejich vlastnictví 

darem do majetku města Sedlčany. Tyto pozemky by měly být součástí přístupové komunikace 

na stavební parcely v lokalitě místní části Roudný.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1253/2018-2022. 

 

3.1.3 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 226/2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, 

na žádost smluvních uživatelů 

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 dvou FO, kteří žádají o ukončení platnosti Smlouvy 

o nájmu pozemků ze dne 17. dubna 2019, dle které užívají pozemek parc. č. 226/2 o výměře 

111 m2, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany, a to za účelem užívání pozemku (zahrady) k rekreačním účelům.  

Rada města Sedlčany dále zvažovala schválit, aby v souladu s podanou žádostí byl smluvní 

vztah ukončen dohodou ke dni 31. října 2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad žádostí a jejím obsahem; 

▪ lokalizace pozemku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s podanou žádostí uživatelů schvaluje ukončení dříve 

založeného smluvního vztahu, a to Dohodou smluvních stran ke dni 31. října 2021. Předmětem 

uzavřené Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 17. dubna 2019 bylo užívání pozemku 

parc. č. 226/2 o výměře 111 m2, druhem pozemku trvalý travní porost (zahrada), způsobem 

ochrany ZPF, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, k rekreačním účelům.“ 



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1254/2018-2022. 

 

3.1.4 Dohoda o vypořádání nákladů souvisejících s Kupní smlouvou č. LCR006-00806-

2021-6; Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit předložený návrh „Dohody o vypořádání nákladů 

souvisejících s Kupní smlouvou č. LCR006-00806-2021-6“ mezi městem Sedlčany 

a společností Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, která se týká Kupní smlouvy uzavřené mezi městem 

Sedlčany, jako kupujícím a Lesy ČR, s. p., jako prodávajícím, která byla schválena usnesením 

Zastupitelstva města Sedlčany č. 271/2018-2022 ze dne 8. března 2021. Po vzájemné dohodě 

smluvních stran uhradí město Sedlčany Lesům ČR, s. p. náklady za vypracování znaleckých 

posudků v celkové výši 10 000,00 Kč bez DPH a správní poplatky v celkové výši 850,00 Kč, 

které vznikly Lesům ČR, s. p. v souvislosti s prodejem pozemku parc. č. 2405/7 v k. ú. Benešov 

u Prahy, obec Benešov.  

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem dokumentu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje „Dohodu o vypořádání nákladů souvisejících s Kupní 

smlouvou č. LCR006-00806-2021-6“ mezi městem Sedlčany a společností Lesy České 

republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 

která se týká Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Sedlčany, jako kupujícím a Lesy ČR, s. p., 

jako prodávajícím, schválené usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 271/2018-2022 

ze dne 8. března 2021. Po vzájemné dohodě smluvních stran uhradí město Sedlčany náklady 

za vypracování znaleckých posudků v celkové výši 10 000,00 Kč bez DPH a správní poplatky 

v celkové výši 850,00 Kč, které vznikly Lesům ČR, s. p. v souvislosti s prodejem pozemku 

parc. č. 2405/7 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1255/2018-2022. 

 

3.1.5 Spolková a občanská iniciativa; záměr revitalizace parku na Novoměstském 

náměstí, Sedlčany 

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.  

 

Jednající za spolek Luční kvítka napsala následovné: 

„Jako spolek místních rodin bychom rádi zažádali Nadaci Partnerství o grant „Zelená oáza“ 

na revitalizaci parku v Sedlčanech – Novoměstské náměstí. Naším přáním je oživit chátrající 

park a nabídnout tak široké veřejnosti místo k setkávání, odpočinku, relaxaci, hrám, 

a to v přírodním permakulturním duchu, který prohloubí zodpovědný vztah k přírodě 



 

 

i vzájemnost místní komunity. Předtím, než oslovíme širší veřejnost a přizveme ji k diskusi 

a následné realizaci, bychom potřebovali podepsaný souhlas majitele pozemku s realizací 

projektu. Obracím se proto na Vás, jaké podklady k takovému souhlasu máme doložit?“ 

(konec opisu dokumentu – sdělení) 

 

Za spolek Luční kvítka byly předloženy Radě města Sedlčany ke zvážení inspirace na možná 

řešení obnovy (spíše revitalizace) parku na Novoměstském náměstí, které vycházejí 

z požadavků občana a požadavků grantu (podpory), o který hodlá spolek požádat. Jedná 

se především o krátké popisky a ilustrační fotografie, které zúčastněným lidem budou sloužit 

pro vytvoření si lepší představy a pro pochopení kroků.  

Návrhy vycházejí z principů přírodních zahrad, jsou tedy koncipovány tak, aby park otevřely 

nejen požadavkům lidí napříč generacemi, ale i přírodě. Park by se tak měl stát jakýmsi 

prostředníkem pro vzbuzení zájmu o péči o naše životní prostředí, stejně tak jako místem 

aktivního i pasivního odpočinku. 

Obsah projektového záměru je uveden v podkladových materiálech, které byly členům RM 

poskytnuty (zaslány).  

Celý obsah písemnosti, která členům RM byla předána, je součástí dokumentace 

k projektovému záměru a je k dispozici na Sekretariátu městského úřadu Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s žádostí jednající osoby za spolek Luční kvítka, 

která žádá o souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1346/1 o výměře 2 787 m2, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití zeleň, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města, 

a to za účelem podání žádosti o grant „Zelená oáza“ na revitalizaci parku na Novoměstském 

náměstí. Rada města Sedlčany zvažovala přijmout rozhodnutí na podporu projektu. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ jedná se o veřejné prostranství; 

▪ město Sedlčany není aglomerací bez zeleně, je obklopeno přirozenou zelení; vlivem činnosti 

člověka zde nedochází k devastaci přírodnin;  

▪ další aspekty návrhu; 

▪ souhlas (podpisy) všech vlastníků;  

▪ termín podání Žádosti o podporu do 31. října 2021; 

▪ žadatelem je právně neexistující subjekt (prověřeno). 

 

Informace o projektu (další; podmínky) 

Zelené oázy 2021-2022 

Projekt je předkládán spolkem sedlčanských rodin Luční kvítka na revitalizaci parku 

na Novoměstském náměstí s názvem „Zalej alej“. Pro realizaci tohoto projektu je žádáno 

o grant od české ekologické nadace „Nadace Partnerství“.  

Řešený park je situován na pozemku parc. č. 1346/1 v k. ú. Sedlčany, k němuž má vlastnická 

práva město Sedlčany. Termín pro podávání žádosti o grant je 31. října 2021. Z této podpory 

je možné pro realizaci projektu získat maximálně 140 000,00 Kč. Uznatelnými náklady 

projektu jsou náklady na nákup zeleně, materiálu, nářadí, poradenství, tvorbu výukových 

materiálů, propagaci, mzdové náklady a náklady na pořízení mobiliáře. Jedním z hlavních 

kritérií k získání dotace je míra zapojení veřejnosti do přípravy a podíl dobrovolnické práce. 

Grant nepočítá s náklady na následnou péči o park.  

V návrhu projektu předkladatelé uvádějí zájem o převzetí zodpovědnosti k pravidelné údržbě 

místa ve spolupráci s místními obyvateli. Řešením by bylo uzavření dohody o péči o dané území 

s uvedeným spolkem, popřípadě o sezónní spolupráci se správcem veřejné zeleně. 



 

 

Dále je uveden silný zájem o revitalizaci ze strany obyvatel s místem bydliště v okolí parku.  

 

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu  

 žádost je možné podat do 31. října 2021 (včetně); případně neprodleně vyhotovit usnesení 

a doručit (úkol);  

 oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 

osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické 

osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku); při kontrole v rejstřících 

bylo Městským úřadem Sedlčany, Odborem obecní živnostenský úřad, zjištěno, že žadatel 

neexistuje (resp. není registrován jako spolek a osoba žádá jménem právně neexistujícího 

subjektu; přesto město rozhoduje; lze vnímat jako společenství FO);  

 minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;  

 projekty mohou být realizovány na celém území ČR;  

 není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce;  

 žádost musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy;  

 realizace projektu je možná od 1. března 2022 do 30. listopadu 2022;  

 s podpořenými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (grantu).  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v postavení vlastníka pozemku parc. č. 1346/1 k. ú. a obec Sedlčany, 

a to za předpokladu splnění všech podmínek žadatele vůči poskytovateli dotace, souhlasí 

s realizací projektu pod názvem „Zalej alej“, jehož nositelem je spolek místních rodin Luční 

kvítka a dále souhlasí s podáním žádosti o grant do výzvy Zelené oázy 2021-2022, která je 

vypsána Nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno,  a to s podmínkou, že případná 

realizace projektu bude probíhat pod dohledem pověřeného zástupce vlastníka odpovědného 

za péči o veřejnou zeleň a veřejná prostranství v městské zástavbě Sedlčany (Sedlčanské 

technické služby, s. r. o.) a Odboru investic Městského úřadu Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1256/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Tento bod nebyl na Programu jednání RM zařazen.  

 

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

 

3.3.1 Žádost o vyslovení souhlasu zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy; místnost 

masérny v provozní budově Městského stadionu TJ Tatran Sedlčany 

Identifikace písemnosti (Žádosti):  

Č. j.: MÚ-S/MST/21532/2021; Městským úřadem Sedlčany přijata dne 26. října 2021. 

Identifikace žadatele: 

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany; IČ 72554541. 

K vlastní Žádosti byly žadatelem přiloženy další dokumenty: 

- kopie zveřejněného záměru; 

- kopie zápisu ze soutěže; 

- návrh Nájemní smlouvy. 



 

 

Nabídku ve stanovené lhůtě předložil pouze jediný zájemce (osoba podnikající), se sídlem 

Sedlčany, za denní nájemné 100,00 Kč za každý provozní den (pouze čtvrtek, pátek, sobota 

a neděle); využívání za účelem provozování masérských a rekondičních služeb masérkou 

(profesionál).  

 

Základní charakteristika provozovny: 

Masérna o výměře 14,6 m2; nachází se v přízemí budovy Městského stadionu TJ Tatran 

Sedlčany. 

 

Smlouva by byla uzavřena s účinností od 1. listopadu 2021; výpovědní lhůta 1 měsíc ze strany 

pronajímatele za porušení ustanovení Smlouvy a neuhrazení nájemného v délce trvání více jak 

jeden měsíc; 

  

Diskuse: 

▪ jedná se o druhý uživatelský vztah k nebytovému prostoru; 

▪ RM podporuje využití prostor (majetku). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s uzavřením navrhované Smlouvy o nájmu nebytových prostor, 

která je navrhována uzavřít s vybraným uchazečem na základě výsledků výběrového řízení 

provedeného Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací města Sedlčany, 

za účelem doplňkového užívání prostoru pro rekondiční cvičení a masáže (prostory situované 

v objektu Městský stadion TJ Tatran Sedlčany), a to dle sjednaných podmínek v návrhu 

Smlouvy uvedených s účinností od dne 1. listopadu 2021.“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni pouze čtyři 

členové RM, jeden člen prodléval mimo zasedací místnost).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1257/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Stanovení nájemného za užívání a provozování Městské infrastruktury Sedlčany 

(veřejný vodovod a kanalizace) na rok 2022; předpokládaná cena vodného a stočného 

na rok 2022; opakované projednávání 

Na jednání RM dne 13. října 2021, mimo jiné, RM přijala usnesení zn. RM 72-1244/2018-2022, 

které s ohledem na další zjištěné skutečnosti, zejména z oblasti výkladu a plnění všech 

podmínek udržitelnosti veřejné vodovodní a kanalizační infrastruktury, které jsou definovány 

projevem politické vůle do příslušných předpisů a legislativních opatření, pan starosta záležitost 

stanovení výše nájemného za užívání a provozování „Městské vodovodní a kanalizační 

soustavy Sedlčany“ a „Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany“ dále konzultoval s odborníky 

ze strany 1. SčV, a. s. a Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

  

Výrok přijatého usnesení zn. RM 72-1244/2018-2022: 

„Rada města Sedlčany na základě smluvního ujednání (smluvní partner 1. SčV, a. s.; 

IČ 47549793) schvaluje nájemné na rok 2022, a to za užívání a provozování Městské 

infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace), ve výši roční částky 6 922 000,00 Kč, 

z toho podíl za veřejný vodovod činí 2 770 300,00 Kč a podíl za infrastrukturu odpadních vod 

(kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod) činí 4 151 700,00 Kč.“ 

 

Komentář a diskuse: 



 

 

▪ nad neúměrnými požadavky legislativy, které je s ohledem na přístup státních orgánů a orgánů 

kontroly potřebné plnit (pan starosta vyslovil jednotlivé částky, které jsou nárokovány předpisy 

(vyhláškou) a o kterých je potřebné účtovat na samostatném účtu); 

▪ snížení částky o hodnotu obnovy majetku, který město již do „vodárenské soustavy“ 

nezahrnuje, neb se jedná o majetek nepotřebný k realizaci, tzn., že jej dále nebude opravovat 

a udržovat (vyřazení z majetku infrastruktury, případné přeřazení do jiné kategorie); 

▪ možnosti nájemného (voda; kanalizace; ČOV); 

▪ struktura Fondu obnovy vodohospodářského majetku; 

▪ promítnutí do ceny vody – prodejní cena; 

▪ pro případ vody předávané z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany platí stejné podmínky; 

nelze vodu poskytovat ostatním obcím (odběratelům) levněji;  

▪ kategorie nedůvodné veřejné podpory privátních subjektů; sledovat v přepočtu, případně 

jakou danou firmu město v podstatě podpořilo; od roku 2023 bude kontrolováno 

a sankcionováno; 

▪ kromě požadavků legislativy má na připravované zvýšení ceny vodného a stočného v lokalitě 

Sedlčany (v celé ČR) vliv zdražení dalších komponentů v cenové kalkulaci, vliv vstupů, 

zdražení materiálu, práce a dalších faktorů tvorby ceny pro konečného spotřebitele; 

▪ provozovatelem je navrhováno započítat do kalkulace veškeré náklady (v plné výši činní cena 

vodného a stočného cca 108,66 Kč s DPH); 

▪ problematika vyrovnání se s dopadem zrušení mlékárenské výroby v Sedlčanech; 

▪ další podmínky čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy (město si může samo od sebe 

půjčit a prostředky zpět do Fondu vracet, a to v režimu časovém a věcném, který vyplývá 

z prováděcího předpisu); 

▪ do 31. října 2021 musí provozovatel sdělit návrh kalkulace (1. SčV, a. s.); dnes se musí 

rozhodnout; 

▪ pan starosta postoupil přítomným členům RM tabulku údajů, kterou vydalo MMR ČR – 

hranice pro sociálně únosné vodné je ve výši 139,17 Kč; 

▪ zachování stejné ceny z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany; 

▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, navrhla název již dříve založeného účtu 

přejmenovat – použít toto číslo účtu z tzv. „rezerv“ u banky a nezřizovat jiný (další) účet; zde je 

pouze třeba, aby na něm nezůstala žádná částka z minulých bankovních operací. 

 

Na základě výsledků další diskuse vyplynulo následovné: 

▫ potřeba opravy původního usnesení RM ve věci nájemného (sdělení o stanovení nájemného 

pro kalkulaci cen vodného a stočného pro Sedlčany v roce 2022); 

▫ nájemné pro vodovodní soustavu – snížení (vyřazení objektu Úpravna vody Kosova Hora); 

částka ve výši 2 716,3 tis. Kč; 

▫ nájemné pro kalkulaci „vody odpadní“, tedy za užívání a provozování kanalizační soustavy 

včetně ČOV zůstává stejné, tedy ve výši 4 151,7  tis. Kč. 

Nájemné u Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany je uplatněno ve výši dle FO 

2 042,0 tis. Kč; 

▫ kalkulace bude dopracována ve „variantě č. 2“ s celkovou cenou včetně DPH 108,66 Kč/m3. 

 

Identifikace správce / provozovatele: 1. SčV, a. s. se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 

100 00 Praha 10, IČO 47549793; společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 

10383 u Městského soudu v Praze. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ruší své usnesení označené zn. RM 72-1244/2018-2022, které bylo 

přijato na jednání Rady města Sedlčany dne 13. října 2021 ve věci stanovení nájemného na rok 



 

 

2022, a to za užívání a provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod 

a kanalizace).“ 

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 73-1258/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany na základě smluvního ujednání (smluvní partner 1. SčV, a. s.; 

IČO 47549793) schvaluje nájemné na rok 2022, a to za užívání a provozování Městské 

infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace), ve výši roční částky 6 868 000,00 Kč, 

z toho podíl za veřejný vodovod činí 2 716 300,00 Kč a podíl za infrastrukturu odpadních vod 

(kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod) činí 4 151 700,00 Kč, přičemž v kalkulaci vody 

předávané do vodovodní soustavy z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany je ze strany 

provozovatele – Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., uplatněno nájemné ve výši Fondu 

obnovy Městské infrastruktury Sedlčany na rok 2022 v částce 2 042 000,00 Kč.“ 

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 73-1259/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany s ohledem na dopad plnění legislativních podmínek vlastnictví, správy 

a kontinuity udržitelnosti provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod 

a kanalizace) doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh kalkulace ceny 

vodného a stočného pro lokalitu Sedlčany souhrnnou částkou vodného a stočného pro rok 2022 

ve výši 108,66 Kč/m3 včetně DPH (vodné 59,45 Kč/m3; stočné 49,21 Kč/m3).“ 

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 73-1260/2018-2022. 

 

Poznámka:  

V čase cca 17:05 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 

ekonomického, k dnešnímu jednání RM přizvaný host. 

 

4.2 Informace a přijatá opatření k incidentu mezi dětmi školou povinnými 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, na jednání Rady města Sedlčany dne 

27. října 2021 na 17:00 hod. pozval ředitele 1. základní školy Sedlčany, pana Mgr. Libora 

Novotného a ředitele 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, pana PaedDr. Jaroslava 

Nádvorníka. 

Pan starosta považuje za nutné všechny členy RM objektivně informovat o incidentu, 

který se v objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany odehrál ve čtvrtek dne 14. října 

2021 a seznámit RM s kroky, které učinil pan ředitel v této věci a zároveň učinit vyjádření 

se zřizovatele subjektu k celé záležitosti (města Sedlčany).  

 

Základní vhled do problematiky na dnešním jednání RM uvedl pan starosta města Sedlčany, 

který současně přizvané hosty, a to pana Mgr. Libora Novotného, ředitele 1. základní školy 

Sedlčany a pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka, ředitele 2. základní školy – Školy Propojení 

Sedlčany, přivítal. Oba subjekty jsou příspěvkové organizace města Sedlčany.  

V podkladech k jednání členové RM obdrželi dopis pana ředitele. 

 

RM obdržela ze strany ředitele základní školy (2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany) 

přípis, kterého obsahem je vyjádření ochoty se osobně účastnit jednání RM a účastníky 

informovat o incidentu, který se na odehrál ve čtvrtek 14. října 2021.  



 

 

Diskuse: 

▪ město se vyjádří (výkonný orgán případně vydá stanovisko) po prošetření události Policií ČR 

a případně dalších orgánů moci; (město Sedlčany případné stanovisko vydá po té, až budou 

k dispozici veškeré informace pro posouzení stavu); 

▪ stanovisko na základě objektivních informací; bližší informace nelze vzhledem k živému 

případu poskytovat a nikterak nelze neovlivňovat postup a výkon probíhajícího vyšetřování; 

▪ podnět ze strany školy obdržela Česká školní inspekce; tato sdělila, že postup školy byl 

v souladu s právními předpisy a incidentem se dále zabývat nebude; 

▪ město se pravidelně seznamuje se Zprávami České školní inspekce;  

▪ posouzení úplnosti Právní dokumentace s výsledkem – v naprostém pořádku; z České školní 

inspekce nepřišel žádný podnět;  

▪ funkčnost prevence (výkon školní preventistky a činnosti výchovného poradce); 

▪ vytěžení ředitele školy; 

▪ ředitel školy bezprostředně informoval zřizovatele; město se z pohledu zřizovatele o stav 

případu živě zabývá; 

▪ informovanost veřejnosti zajišťuje škola; 

▪ komunikaci s postiženými zajišťuje škola; 

▪ třídnická hodina (třídní učitel se žáky; pohovory individuální, anonymní); 

▪ třídní schůzka (zákonní zástupci s učiteli, resp. třídním učitelem); 

▪ účast psychologa v procesu (prevence, kdykoli, při akutních problémech vždy); 

▪ další působnost preventistky patologických jevů dětí a mládeže ve škole a metodika prevence; 

▪ role a působnost OSPOD; 

▪ nad úlohou a výsledky činnosti právního zástupce;  

▪ nad pověřením obou základních škol ve prospěch výuky jazyka. 

 

Pan starosta záležitost rekapituloval a přizvaným hostům poděkoval. 

 

Závěr: 

- škola v následných krocích, postupu a jednáních nepochybila; 

- Rada města Sedlčany doporučuje starostovi města Sedlčany dále intenzivně 

komunikovat s vedením školy, a to zejména za účelem definování dalších prvků 

bezpečnosti a prevence, které by mohly být aplikovány v podmínkách školy a prostředí 

města Sedlčany; 

- Předložení případných návrhů na vylepšení prostředí, které povedou ke zvýšení 

bezpečnosti výuky a žáků (dopad do rozpočtu, technická řešení). 

   

V čase 18:30 hod. jednání RM s omluvou opustil pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku 

až do ukončení jednání RM byl počet jednajících členů RM celkem pět. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace předané PaedDr. Jaroslavem Nádvorníkem, 

ředitelem 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, ve věci politováníhodného incidentu 

fyzického napadení, kterého se měl dopustit žák této školy dne 14. října 2021. Následně 

zveřejňované komentáře k této události nezúčastněných osob, a to zejména na sociálních sítích, 

nejsou objektivním posouzením předpokládaného skutku a hodnocením práce školy, přičemž 

značně poškozují její dobré jméno. 

Rada města Sedlčany vyjadřuje podporu řediteli školy a souhlasí s kroky, které ze své pracovní 

pozice inicioval a které plánuje dále činit za účelem řádného prošetření této nemilé události 

a zajištění zvýšené, již dnes na dobré úrovni nastavené, míry bezpečnosti výuky žáků 

a zaměstnanců školy.  



 

 

Rada města Sedlčany po prověření všech opatření průběžně vykonávaných v rámci programu 

prevence proti patologickým jevům dětí a mládeže, a to v souladu s dřívějšími zprávami České 

školní inspekce, konstatuje dodržování všech školou nastavených postupů a pravidel v této 

oblasti činnosti a řešení případných událostí. 

Rada města Sedlčany odsuzuje jakékoli neetické chování ve společnosti. Ke konečnému 

vyhodnocení události zřizovatel školy vyčká konečného stanoviska všech zúčastněných 

státních orgánů.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1261/2018-2022. 

 

4.3 Smlouva o reklamě a propagaci při akci „Rozsvícení vánočního stromu v Sedlčanech 

2021“ 

Smlouva č. 4102451372 je uzavírána podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Identifikace smluvního partnera: 

ČEZ, a. s., se sídlem Praha, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4; IČ 45274649. 

Předmět plnění: 

Objednatel touto Smlouvou o reklamě a propagaci objednává u poskytovatele v rámci akce 

„Rozsvícení vánočního stromu v Sedlčanech“ reklamu a propagaci objednatele v tomto 

rozsahu: 

▫ verbální poděkování Skupině ČEZ při zahájení a (nebo) ukončení akce; 

▫ umístění logotypu Skupiny ČEZ na propagačních tiskových materiálech (plakát). 

Termín plnění: dne 27. listopadu 2021, Sedlčany. 

Smluvní cena: 

- Smluvní strany sjednávají za poskytnutí plnění podle této Smlouvy poskytovatelem 

smluvní pevnou cenu ve výši 15 000,00 Kč; 

- Cena plnění zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním; v případě, 

že se poskytovatel stane plátcem DPH, je oprávněn k ceně plnění účtovat DPH 

v souladu s platnými právními předpisy; 

- Sjednaná smluvní cena ve výši 15 000,00 Kč bude objednatelem uhrazena na základě 

konečné faktury vystavené poskytovatelem do patnácti kalendářních dnů po řádném 

splnění „předmětu plnění Smlouvy“ a jeho protokolárním převzetí. 

 

Akce bude zároveň i pokusem o český rekord v kategorii „Nejvíce lidí s koledou“.   

Program: 

▫ zahájení v 15:00 hod.; 

▫ od 16:00 hod. pokus o rekord; 

▫ cca od 17:30 hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní průvod vedený 

sedlčanskými ochotníky (15. den pro dětskou knihu a zahájení Adventu v Sedlčanech 

s rozsvícením vánočního stromu). 

 

Vše se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, dne 27. listopadu 2021. 

Koleda bude uznána v jakémkoli provedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém záznamu, 

na perníku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude patrné, že koledu obsahují. Koleda 

musí být celá, pouze část (např. jedna sloka) nebude uznána.  

 

Komentář a diskuse: 

▪ nad návrhem a plněním povinností města (reklama; TIC; zveřejnění poděkování případně 

v periodiku Radnice; zajistí pověřená osoba). 



 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s uzavřením návrhu Smlouvy č. 4102451372 o reklamě 

a propagaci, sestavené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a to se společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha, Duhová 2/1444, 140 53 

Praha 4; IČ 45274649, při sjednaném smluvním plnění ve výši 15 000,00 Kč na podporu akce 

„Rozsvícení vánočního stromu v Sedlčanech“, která se uskuteční dne 27. listopadu 2021 v čase 

od 15:00 hod. na náměstí T. G. Masaryka.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1262/2018-2022. 

 

4.4 Návrh na pořízení nového služebního vozidla pro Městskou policii Sedlčany 

Pan starosta RM podrobněji seznámil s předloženými materiály k tomuto bodu jednání. 

Členové RM k jednání obdrželi tyto dokumenty, ve kterých jsou uvedeny podstatné údaje 

potřebné k rozhodnutí: 

▫ zhodnocení současného stavu vozidla VW CADDY; 

▫ cenové nabídky vybraných vozidel; 

▫ návrh podmínek úvěrové smlouvy na vozidlo HYUNDAI TUSCON 1.6 s přímou platbou 

300,00 tis. Kč a dalšími splátkami na dobu 36 měsíců. 

Lhůta dodání vozidla je cca do 6 měsíců. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ pan starosta doporučuje odsouhlasit; odůvodnění nákupu auta; 

▪ staré vozidlo pan starosta doporučil prodat přes autoservis; 

▪ využití prvků vybavenosti vozidla, resp. jejich přemístění (výbava do nového vozidla 

nepasuje; použít lze případně pouze některé prvky, což znamená dalších 130,00 tis. Kč 

ve výdajích z rozpočtu města na další výbavu automobilu). 

 

Závěr: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s nákupem nového služebního vozidla pro potřebu Městské 

policie Sedlčany, a to podle předloženého návrhu druhu a typu vozidla (HYUNDAI TUSCON 

1.6).  

Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města, ve věci nákupu 

služebního vozidla pro Městskou policii Sedlčany uzavřít příslušnou Smlouvu s navrhovaným 

dodavatelem vozidla HYUNDAI TUSCON 1.6 v základní ceně 731,429 tis. Kč s DPH.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1263/2018-2022. 

 

4.5 Informace o odstávce provozu Odloučeného pracoviště Mateřské školy Sedlčany, 

lokalita Na Severním sídlišti 

Pan starosta členům RM interpretoval obsah oznámení paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky 

Mateřské školy Sedlčany, které se týká rozhodnutí ředitelky o odstávce, resp. výluce z provozu 

jednoho dotčeného pracoviště školy dne 3. listopadu 2021 v čase od 7:30 hod. až do 15:30 hod., 

a to s ohledem na plánované a včas oznámené přerušení dodávky elektrické energie jejím 

dodavatelem (ČEZ Distribuce, a. s.).  

 

Komentář a diskuse: 

▪ náhradní varianty zajištění služby; 



 

 

▪ odpovědnost ředitelky subjektu; komunikace s odpovědnými zástupci (rodiči). 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Materiály o studii proveditelnosti vodního hospodářství Smart City 

Na veřejném zasedání ZM č. 16 dne 6. září 2021 byl panem Mgr. Radovanem Faktorem, 

zastupitelem města Sedlčany, přednesen diskusní příspěvek (označen v Zápisu ze ZM jako 

„10.1.1 Diskusní příspěvek č. 1“). 

Pan starosta RM seznámil se stavem vypořádání tohoto příspěvku. 

Byla posuzována potřebnost nabízené služby, její smysl (obsah), cena a další aspekty.  

Studie proveditelnosti (základní dokument) je nabízen za 80 tis. Kč, následovat by měly další. 

Pan starosta promluvil o posouzení technologické analýzy.  

Nabídka byla posouzena dalšími experty pro tuto oblast, se kterými město dlouhodoběji 

spolupracuje a technology 1. SčV, a. s. 

V podstatě bychom se zadáním vypracování, resp. vypracovaným dokumentem, nedověděli 

další (jiné) informace, pouze ty, které jsou městu dlouhodoběji známy.  

Jako první by bylo žádoucí zpracovat tzv. generel posouzení nakládání s dešťovými vodami, 

generel odvodnění a zásobování pitnou vodou. 

Dále pan starosta promluvil o současných možnostech města (finančních) a předpokládaných 

událostech v oblasti vodního hospodářství, včetně zásobování města pitnou vodou. Pan starosta 

v tomto smyslu panu Mgr. R. Faktorovi a poskytovateli služby odpoví. Příští rok generel 

zadávat nebudeme; jedná se o záležitost více jak jeden milion korun; čeká nás vypořádání 

se s úvěry; věc zbytná. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Rozmístění odpadkových košů na veřejných prostranstvích v prostředí zástavby 

města Sedlčany; problematika udržitelnosti pořádku 

Pan starosta obdržel informaci od Sedlčanských technických služeb, s. r. o. ve věci 

„odstraněného“ odpadkového koše dříve umístěného při průchodu u jednoho z objektů mezi 

ulicí 28. října a sídlištěm Za Nemocnicí (v prostoru u lékárny). 

Po určité době se vždy u tohoto odpadkového koše objevují pytle se směsným odpadem 

(domovní odpad), přičemž je důvodné se domnívat, že je na toto místo odkládají uživatelé 

bytového domu; když Sedlčanské technické služby, s. r. o. koš odvezou a po určité době opět 

přivezou, potom je zde po určitou dobu udržován pořádek. 

Záležitost souvisí s diskusním příspěvkem, který na minulém jednání RM přednesl 

pan Ing. Josef Soukup, a to při příležitosti návštěvy pan Jiřího Daňka, jednatele společnosti, 

na zasedání RM (RM 72/2018-2022). 

 

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

a dalších instrukcí směrem k odpadovému hospodáři uvedené obchodní společnosti. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání změn a nastavení 

pravidel na období po 1. lednu 2022 



 

 

Pan starosta připomněl definovanou kategorii potřebných, která byla, s ohledem na provedená 

sociální šetření pro rok 2021, ustálena. Dle informace Odboru sociálních věcí, který provádí 

místní šetření (sociální šetření) v terénu, množina potenciálně obdarovaných, resp. 

předpokládaná míra potřebnosti regulace a podpory zůstává na rok 2022 konstantní 

(doporučení). 

Dříve Rada města Sedlčany ve věci podaných žádostí rozhodovala podle následujícího usnesení 

(uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

za poplatek 1.300,00 Kč/rok.“ 

Výše uvedené usnesení je doposud aplikováno. Předpokládá se jeho účinnost do 31. prosince 

2021, tedy na žádosti směrované k „poplatkovému“ období roku 2021 (výkonem). 

 

Přijatá usnesení ZM (pouze výroky zn. 257/2018-2022 a zn. 258/2018-2022): 

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

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

kterou se zároveň nabytím účinnosti této vyhlášky ruší obecně závazná vyhláška města 

Sedlčany č. 3/2013, kterou byl stanoven poplatek za komunální odpad, dříve schválená 

Zastupitelstvem města Sedlčany dne 18. listopadu 2013, a to usnesením č. 239.“ 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí návrh Sazebníku k administraci OZV č. 3/2021  

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a návrh formuláře 

Ohlášení poplatkového subjektu.“  

 

Diskuse (hlavní okruhy): 

▪ dopad nově přijaté OZV o svozu směsného odpadu (obecně závazná vyhláška města Sedlčany 

č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) do prostředí 

města Sedlčany; 

▪ souvislosti daru s vysokou mírou inflace a dopadem do prostředí potřebnosti; 

▪ legislativní překážky; 

▪ dříve poskytováno max. 800,00 Kč/rok/nemovitost;  

▪ ke zvážení, zda pokračovat touto cestou (předpoklad že poplatník (plátce) zaplatí 26 ks svozů 

za rok nebo využije 14 denní periodu svozů); 

▪ nad maximálně možným (poskytnutým) darem ve výši 500 Kč/rok/nemovitost (RD); 

▪ nad možným rozšířením, ponecháním či zúžením množiny obdarovaných; 

▪ nad systémem organizace práce při výběru poplatku. 

 

Závěr: 



 

 

1. Žádost o poskytnutí daru mohou podat především osaměle žijící důchodci v rodinných 

domech, bez dosažitelnosti jiného příjmu než důchodu, pro které může být za určitých 

okolností, zejména při souběhu jimi užívaných dalších zpoplatněných služeb, 

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

spojenými s další potřebnou a poskytovanou péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), 

úhrada (sazba) „poplatku za komunální odpad“ vyplývající z nově přijaté OZV 

s účinností od 1. ledna roku 2022, problémem. Dar může být městem Sedlčany 

poskytnut na základě rozhodnutí Rady města Sedlčany o podané žádosti, a to 

v maximální výši 500,00 Kč/rok/nemovitost (pro účely OZV se nemovitostí rozumí 

jednotlivá nemovitá věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 

která se nachází na území města včetně jeho osad; naproti tomu pro účely poskytnutí 

daru v případě rozhodnutí RM se rozumí možnost dar poskytnout pouze fyzické osobě 

s trvalým pobytem v rodinném domě (takto kolaudovaném) na území města Sedlčany. 

Současně musí být vyloučeno, že žadatel vlastní další neobydlený objekt (příjemce daru 

nemůže být žadatel – vlastník další nemovitosti / nemovitostí zahrnující byt, rodinný 

dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci). Základním předpokladem pro podání žádosti 

je předchozí úplná úhrada poplatku podle OZV v hodnotě 1 344,00 Kč/rok, tj. objednání 

si minimálně 26 ks svozů za rok nebo pravidelných svozů ve čtrnáctidenní periodě 

za rok).  

2. Aktualizaci žádosti o dar (jednotný předtisk spolu s Čestným prohlášením a dalšími 

náležitostmi) zajistí Městský úřad Sedlčany (Odbor sociálních věcí; paní Mgr. Věra 

Skálová).  

3. Vzor Darovací smlouvy bude aktualizován za účasti právní zástupkyně města Sedlčany 

(zajistí vedoucí Odboru sociálních věcí). 

4. Za administrativní postup jsou odpovědní vedoucí pracovníci následujících útvarů 

Městského úřadu Sedlčany (žádost je uplatňována u Odboru sociálních věcí bez 

časového omezení až do konečného vyúčtování poplatkového období roku; místní 

sociální šetření provádí pověřená pracovnice Odboru sociálních věcí, šetření 

majetkových poměrů pracovnice provádí pouze v rozsahu zjištění vlastnictví dalších 

nemovitostí, na které „dopadá poplatková povinnost“); dokumentaci k rozhodnutí RM 

zpravidla předkládá tajemník MěÚ Sedlčany, uzavření Darovací smlouvy zajišťuje 

Sekretariát Městského úřadu Sedlčany, podepisuje zpravidla pan místostarosta; 

vyplacení daru provádí Odbor ekonomický na základě kladného rozhodnutí o žádosti 

a na základě uzavřené Darovací smlouvy). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s účinností vzniku poplatkové povinnosti nejdříve na rok 2022, 

a to za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou schválilo Zastupitelstvo 

města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 4. října 2021, schvaluje postup, podle kterého, 

v individuálních případech, bude rozhodovat o poskytnutí finančního daru, dle příslušných 

ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to až do výše 

500,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky „sociální 

a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, nevýdělečně 

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

žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto za předpokladu 

úhrady vyměřeného poplatku v plné výši a pouze na základě žadatelem podané Žádosti 

s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti údajů, (k dispozici je na 

Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného sociálního šetření a šetření 



 

 

majetkových poměrů v rozsahu vlastnictví nemovitostí, provedeného Městským úřadem 

Sedlčany, Odborem sociálních věcí.  

Žádosti podané v souvislosti s poplatkovou povinností roku 2021 budou vyřizovány v souladu 

s usnesením uvedeným v Zápisu č. 23/2013 ze dne 18. prosince 2013; jednací bod 4.2, které je 

pro následná poplatková období počínaje rokem 2022 zrušeno.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1263/2018-2022. 

 

4.9 Revize vnitřního předpisu města Sedlčany (RM č. 5/2018) 
Dne 24. března 2021 Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR pod č. j.: MV-130675-

13/VS-2020 vydal a následně směrem k vybraným obcím distribuoval dokument pod názvem 

Informace č. 5/2021.   

 

Dne 25. října 2021 proběhla poslední pracovní schůzka nad vývojem problematiky 

u jednotlivých obcí a obsahem zajištěných dokumentů a dalších údajů ohledně problematiky 

zpoplatnění nadstandardních služeb nabízených, objednávaných a vykonávaných při provádění 

sv. obřadů, a to za účasti paní Mgr. Bc. Mileny Barešové, vedoucí Odboru vnitřních věcí 

a tajemníka Městského úřadu Sedlčany.   

Předpis města Sedlčany byl posouzen spektrem současného názoru nadřízených orgánů státní 

správy a samosprávy, což provedla pracovní skupina, která o to byla požádána (externí 

spolupracovníci). 

 

Úřady, u kterých byla provedena kontrola k řešené problematice (Odbor dozoru a kontroly 

MV ČR; MF ČR; Krajský úřad Středočeského kraje) již byl aplikován přístup světlem dnešního 

pohledu MV ČR, tedy výše uvedeného přípisu. 

Předpis města Sedlčany je nyní v jiném světle vnímání shledán vadným v části: 

▫ paušalizace nákladů, kt. je nepřípustná (konkrétní služba, množství, jednotková cena – sazba; 

výsledek); dále součet objednaných a skutečně poskytnutých služeb), což dřívější pohled 

a stanovisko MV ČR nehodnotilo; 

▫ zohlednění prokazatelně zvýšených nákladů na dopravu oddávajícího a matrikářky; tyto 

zvýšené náklady nyní nelze započítávat (při nejnovějších zjištění – úřady v některých případech 

využívají i TAXI služby, zejména ty, které nedisponují osobním – služebním automobilem);  

▫ formálně v názvosloví (neužívat tzv. „provozní poplatek“; užívat lze název „objednané 

a poskytnuté“ služby, resp. soubor nadstandardně poskytnutých služeb (např. lze započítat 

pamětní list, připomínkový předmět – symbolika, slavnostní přípitek, výzdobu – květinovou 

a další, hudební doprovod, reprodukovanou hudbu). 

 

Postup měst je shodný s vyřčeným návrhem – předpis zatím zrušit bez náhrady.  

Zrušila jej města jako např. Bruntál, Chrudim, Kroměříž a další.  

Obdobný (upravený) předpis zatím ponechala např. Opava; někteří neformálně používají – 

touto cestou nelze dlouhodobě jít – „dozví se pouze svatebčan“. 

 

Dopady do prostředí města Sedlčany: 

- omezení zdrojů – odvodů do Fondu reprezentace; čerpání z Fondu ponecháno (Pravidla 

schválená ZM); 

- pamětní list (grafický ruční karton; 240 g/m2; formát A4, odstín 0200 – slonová kost; 

ruční papír Velké Losiny; celkem 750 ks, z toho posledně 400 ks objednáno; budou dále 

vydávány až do vyčerpání zásob; jestliže zásoby budou vyčerpány, další nebudou 

objednávány; 



 

 

- květinová výzdoba (na stůl a cestovní květina – látková); 

- broušené skleničky a tácky tři sady po 6 ks, jedna na Radnici, další cestovní a jedna 

náhradní; náklady na sadu byly 1 540,00 Kč; 

- nižší obřadní úroveň a nesplnění očekávání snoubenců; 

- rozhodnutí proti trendům současnosti; 

- další. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou návrhu; 

▪ nad statistickými daty. 

▪ nad výkony administrace 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ruší bez náhrady Vnitřní předpis RM č. 5/2018 ohledně poskytování 

nadstandardních služeb v souvislosti s výkonem svatebních obřadů, který byl přijat usnesením 

zn. RM 3-71/2018-2022 dne 12. prosince 2018 a dále ruší související usnesení zn. RM 3-

72/2018-2022, vydané pro akt administrace procesu, a to s účinností na svatební obřady konané 

ode dne 1. ledna 2022.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 73-1264/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany; svolání zástupců klubů politických uskupení; 

příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany 

Pan starosta vyjádřil svůj záměr svolat zástupce klubů politických stran a uskupení, které mají 

zastoupení ve stávajícím Zastupitelstvu města Sedlčany, a to k problematice návrhu rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2022, který by měl být projednán z pohledu střetu širokého politického 

spektra názorů a za účelem nalezení základní shody nad připravovaným dokumentem. 

Konkrétní podněty a případné požadavky nebyly prozatím vysloveny.    

 

Diskuse: 

▪ nad vhodností a mírou potřebnosti. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

5.2 Informace o vývoji k řešení majetkoprávních vztahů v areálu Sedlčanská kotlina; 

příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany  

Pan starosta RM informoval o dalším vývoji majetkoprávních vztahů a navazujícího užívání 

pozemků pro sportovní účely v areálu Sedlčanská kotlina.  

Stávající vlastníci zatím k sobě nalézají cestu velice těžko.  

Sílí překážky v neprospěch bezproblémového užívání jednotlivých částí areálu, které jsou 

na sobě některými prvky a společným zařízením závislé, jako i přístupy k pozemkům 

pro uplatnění vlastnických práv, které nejsou smluvně ani jinak zajištěny. 

Město prostřednictvím pana starosty směrem k uživatelům a vlastníkům vyjádřilo doporučení 

ke smírnému řešení, do kterého by se projevila dobrá vůle umět se dohodnout ve prospěch 



 

 

provozování areálu a možnosti bezproblémového užívání i za účelem trénování 

(např. na Dakar). 

V případě, že by mezi vlastníky, resp. aktéry jednání, nebyla nalezena „společná řeč“ a konečná 

shoda, potom je tento stav překážkou podpory ze strany města; město do takovéhoto prostředí 

nemůže s jistotou vkládat svoji podporu, vyjádřenou finančně, naturálně, případně i jinou. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem rozhovorů vedených panem starostou s aktéry dění. 

 

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 třetímu zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 73/2018-2022), 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. 74/2018-2022; 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 „Provozní 

rozpočty příspěvkových organizací 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 19:47 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (dokument pro první čtení); (celkem 6 listů 

jednostranného tisku formátu A4) 

 

 



 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ČOV – čistírna odpadních vod 

FO – fyzická osoba / jinde Fond obnovy vodohospodářského majetku 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

NN – nízké napětí 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 3. listopadu 2021. 

  


