
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 75/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 24. 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. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

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

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

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na sedm a ke konci opět na šest 

jednání přítomných členů RM. 

  

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ 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; 

▪ lesní hospodář (ve vztahu k městu 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: 16:03 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:45 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

města Sedlčany, a to v čase 16:03 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 dříve nikdo neomlouval.  

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

se předem omlouval pan Ing. Jiří Burian (pozdější příchod a dřívější odchod). 

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 („Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; třetí čtení 

návrhu rozpočtu“) byla 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. 75/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 10. listopadu 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; třetí čtení návrhu rozpočtu 



 

 

2.2 Návrh rozpočtového výhledu města Sedlčany na rok 2023 – 2024 

2.3 Odpisový plán města Sedlčany na rok 2022 (návrh) 

2.4 Návrh Programu jednání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro toto volební období (2018 – 2022) 

   

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Městská jatka Sedlčany, ekonomické vyhodnocení pronajatého objektu 

3.1.2 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 1929/131 o výměře 24 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany přímým prodejem žadateli 

3.1.3 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 2987/108 o výměře 77 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany přímým prodejem žadateli 

3.1.4 Návrh na realizaci pozemku parc. č. 2370/14 o výměře 11 m2 v k. ú. a obci 

Sedlčany přímým prodejem žadateli 

3.1.5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda 

o umístění stavby č. IP-12-6019531/SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň; domovní 

elektro přípojka 

3.1.6 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu pozemků (resp. pachtovní smlouva) 

se Zemědělskou společností Sedlčany, spol. s r. o. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru a obsahu nezařazena do Programu jednání RM 75. 

 

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

3.3.1 Smlouva o nájmu areálu Nemocnice Sedlčany; zápočet vzájemných 

pohledávek a závazků 

3.3.2 Zajištění veřejného prostranství na veřejně prospěšné akce roku 2022; 

oblast prevence patologických jevů dětí a mládeže  

 

4. Různé 

4.1 Rozpočtové opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace města 

Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany  

4.2 Rozpočtové opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace města 

Sedlčany, Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany 

4.3 Rozpočtové opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace města 

Sedlčany, Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 

4.4 Harmonogram jednacích dní a Program jednání Rady města Sedlčany na první 

pololetí roku 2022 

4.5 Vnitřní směrnice č. 1/2021 o příspěvku na stravování zaměstnanců města Sedlčany 

4.6 Přijetí finančního daru ve prospěch Městské knihovny Sedlčany; podpora projektu 

žadatele 

4.7 Zapojení školy do projektu EU „Modernizace školy“; 1. základní škola Sedlčany 

4.8 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021; Svaz tělesně 

postižených v České republice, z. s., MO Sedlčany 

4.9 Výsledky kontroly České školní inspekce ve Školní jídelně 1. Základní školy Sedlčany 

4.10 Sdělení a žádost subjektu Luční kvítka, z. s., k plnění přijatého usnesení Rady města 

Sedlčany ohledně projektu „Zalej alej“ 

4.11 Společnost všeobecný lékař; působnost 

4.12 Žádost provozovatele Očkovacího centra Sedlčany o propagaci očkování 



 

 

4.13 Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany; další kroky procesního 

a administrativního postupu 

4.14 Zajištění povinností zpracovatele a správce osobních údajů; Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Informace o projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 Finančním 

výborem Zastupitelstva města Sedlčany   

 5.2 Návrh na uzavření Kolektivní smlouvy (odbory; Městská policie Sedlčany) 

 

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 10. listopadu 2021   

Poznámka:  

Tato problematika byla projednána až po bodu s označením 4.3 dnešního Programu RM 75. 

 

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

 

RM 74-1266/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 74-1267/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 74-1268/2018-2022 

Informace předány.  

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, splněn. 

 

RM 74-1269/2018-2022 

Úkoly související ve smyslu přijatého usnesení splněny. 

 

RM 74-1270/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 74-1271/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 74-1272/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 74-1273/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 74-1274/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 



 

 

RM 74-1275/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 74-1276/2018-2022 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 

 

RM 74-1277/2018-2022 

Úkoly související v splněny. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 10. listopadu 2021 (RM č. 74/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“  

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1278/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM  

 

2.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; třetí čtení návrhu rozpočtu 

K problematice tohoto bodu jednání byli přizváni dva hosté, a to: 

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

▪ lesní hospodář (ve vztahu k městu Sedlčany).  

 

Poznámka: 

Na jednání RM se v čase 16:12 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto 

okamžiku byl počet jednajících členů RM celkem sedm. 

 

Nejprve byl panem starostou vyzván k přednesení svého příspěvku lesní hospodář, 

který členům RM vysvětlil situaci ohledně hospodaření v městských lesích a příčiny ztrátového 

hospodaření: 

▪ historie založených porostů, jejich kvalita, druh a stáří; 

▪ důsledky dřívějšího hospodaření, zakmenění; věková struktura; nová výsadba vyžaduje péči 

a s tím spojené náklady, nově zasazené lesy vyžadují starostlivost o udržitelnost porostu 

(vylepšování), vyžínání, mazání, oplocení, probírky, dovýsadbu apod.; největší zastoupení mají 

porosty ve věku 0 – 20 let, atp.); 

▪ poptávka (příjem), zejména smrk; 

▪ systém dotační podpory; 

▪ do 7 let věku natírání, ožinuje se, oplocenky (listnáče); 

▪ kalamita kůrovce…; ceny – 600 Kč/m3 kulatina; 150 Kč/m3 za surové kmeny; přibližovací 

vzdálenost, vliv průměru stromu; 150 – 200 Kč/m3 v mínusu; 

▪ holiny k zalesnění; 

▪ využívání dotací – finanční výpomoc nenárokovatelná; znamená snížení nákladů na založení 

porostu o 25 % - 60 %; 

▪ všechno se zdražuje (náklady); 

▪ hospodář nevyužívá práci cizinců; 



 

 

▪ převládají mladé lesy (někde tyčovina); zůstane na zemi (neprodejná – vyživuje porost);  

▪ podpora státu není; zájem o palivo není; 

▪ nízký počet srážek; sucho způsobuje oslabení;  

▪ borovice je skoro neprodejná; 

▪ měsíční vyúčtování je zpracováváno; ceny stejné;  

▪ sortimenty – souhlasit s těžbou; cena kulatiny jde nahoru, zobchodování dřeva; 

▪ kontroly z Inspekce životního prostředí ČR – bez závad;  

▪ o návrhu rozpočtu je každoroční jednání; dohadujeme se, žádáme vyrovnanou bilanci; ztráty 

plánovány, jsou vysoké; výdaje na příští rok se snížili o 130 tis. Kč oproti původnímu návrhu; 

… pan Ing. František Hodys poděkoval za materiály;   

▪ vyhlídka na 60 – 80 let; cyklus 100 let;  

▪ dřívějších 750 mm vody za rok srážek již není; rozdíly mezi zemědělstvím a lesnictvím; snaha 

o udržení lesa…; 

▪ do rozpočtu nejsou všechny požadavky zapracovány (hospodáře); podle reality; 

▪ záležitosti výsadby - 5000 sazenic stromků (smrků) na hektar; sazenice 8 Kč + práce 

na vysazení 5 Kč; dotace např. 30 %; dopěstovat les smíšený vyjde dráž…; nelze všechny lesy 

oplotit; dotace krajské a ze ZIF; 10 letý porost zlikvidován u Solopysk z důvodu výskytu 

chráněné žáby (kuňka); výrazné zlepšení se neočekává. 

Pan starosta poděkoval za odborný výklad. 

 

Pan starosta spolu s paní vedoucí Odboru ekonomického provedl členy RM upraveným 

návrhem rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 pro třetí čtení. 

Změny (úpravy) oproti poslednímu čtení dokumentu byly řádně okomentovány (změny 

uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Zápisu). 

 

Diskuse: 

▪ služební automobil pro Městskou policii Sedlčany; původní návrh financování by znamenal 

zátěž do volebního období; 280 tis. Kč by chybělo; o 150 tis. Kč je navrhováno snížení 

prostředků na kamerový systém; rozvoj masivnější není reálný; SW by již neobsloužil; dále 

úprava o 130 tis. Kč v pěstební činnosti; 

▪ úprava návrhu rozpočtu se dále týká Přílohy č. 6 k rozpočtu, snížit z 310 tis. Kč na 210 tis. Kč; 

energetická náročnost budov; podle nabídek firem, které dokumentaci zajišťují; prostředky je 

navrhováno využít na pořízení Změny č. 2 ÚP;  

▪ úprava v Příloze č. 7 k návrhu rozpočtu, konkretizace ceny na zhotovení přístřešku pro 

automobil představuje o cca 200 tis. Kč navýšení oproti původnímu návrhu; 

▪ odvlhčení budovy Nemocnice Sedlčany – odkopání na základy, odizolování, odvětrání; 

základy je třeba dodělat jako celek, nyní v zásobníku projektů, a to před zateplením objektu; 

▪ dne 22. listopadu 2021 proběhla avizovaná schůzka k rozpočtu zastupitelů; zájem minimální, 

kromě pěti radních jen MUDr. Vladimír Zámostný a MUDr. Zdeněk Špale; konstruktivní 

přístup; žádné připomínky; pouze JUDr. Filip Růzha, který se jednání neúčastnil, sdělil, 

že připomínky zašle; doposud neposlal, později nemohou být do návrhu akceptovány. 

 

Paní Jitka Kadlecová v další části zmínila všechny změnové položky, které zapracovala 

do osnovy návrhu rozpočtu. 

Jmenovaná zajistí zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Přílohy rovněž upraveny podle výsledků jednání. 

  

Pan Ing. Jiří Burian upozornil na potřebu zařazení do tzv. zásobníku projektů návrh PD 

na odkanalizování Potoční ulice; tento záměr by měl být zapracován ve vodohospodářských 

staveb; úprava provedena zde při jednání RM – odkanalizování Potoční ulice za 180 tis. Kč 



 

 

(odpadní vody; obnova infrastruktury); do Přílohy č. 2 doplní paní Jitka Kadlecová, vedoucí 

Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany. 

 

Pan starosta paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, za připravenou zprávu 

a komentář poděkoval. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit předložený návrh 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 včetně Příloh k rozpisu rozpočtu. Rozpočet je koncipován 

na straně příjmů a výdajů v částce rovné 186 115 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení 

finančních rezerv ve výši 6 000 tis. Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1279/2018-2022. 

 

2.2 Návrh rozpočtového výhledu města Sedlčany na rok 2023-2024 

Informace k návrhu podala paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

Rozpočtový výhled na rok 2023-2024, je odvozen od příjmové a výdajové části návrhu rozpočtu 

na rok 2022. 

V příjmové části u výše daňových příjmů vycházíme z predikovaných částek MF ČR na rok 

2021 s navýšením v jednotlivých letech o 5 – 6 %. U dalších oblastí příjmů vychází návrh 

ze skutečností roku 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022.   

Od výhledu příjmů se odvíjí výhled výdajů s ohledem na zajištění nutných výdajů na správu 

města a činnost organizací města, opravy, údržbu a péči o majetek města, dodržení splátek 

úvěrů vč. příslušenství. V jednotlivých letech návrhu RV vycházíme z rozpočtových výhledů 

příspěvkových organizací města, v oblasti školství, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti.    

Ve výdajové části jsou zapojeny splátky úvěrů vč. příslušenství a příděl do „Fondu obnovy 

vodohospodářské infrastruktury“. 

RV je v tabulkové části členěn ve smyslu vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

dle druhového a odvětvového třídění příjmů a výdajů. 

Dle vývoje situace, procesu návrhu a schvalování rozpočtu je možné v jednotlivých letech RV 

aktualizovat.       

Pro rok 2023 je RV ve výši příjmů a výdajů 192 600 tis. Kč. Pro rok 2024 je RV ve výši příjmů 

a výdajů 199 600 tis. Kč.     

 

Diskuse: 

▪ nad kritickým pohledem některých členů RM;  

▪ nad významem a smyslem; terminologie; 

▪ nad možným rozpočtovým provizóriem na rok 2022 na úrovni ČR. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Rozpočtový výhled 

na rozpočtové období let 2023-2024. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných 

v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje a činnost města 

a organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku 

města Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1280/2018-2022. 

 



 

 

2.3 Odpisový plán města Sedlčany na rok 2022 (návrh) 

Stručnou referenční zprávu přednesla paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického 

Městského úřadu Sedlčany. 

Podle zákona č. 563/191 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

určuje Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky (ÚSC – města, obce) č. 708 

Odpisování dlouhodobého majetku základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého 

majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek. 

Ve smyslu ČÚS č. 708 odst. 5.5 město Sedlčany používá rovnoměrný způsob odepisování. 

Evidence majetku (zařazení do účetních odpisových skupin, výpočet odpisů) je vedena 

Odborem majetku Městského úřadu Sedlčany, s využitím SW Fenix-majetek. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Odpisový plán 

města Sedlčany na rok 2022. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 

708 Odpisování dlouhodobého majetku a Přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku 

a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ 

a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1281/2018-2022. 

 

2.4 Návrh Programu jednání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro toto volební období (2018 – 2022) 

Pan starosta přednesl a okomentoval návrh Programu ZM 18 (uveden níže). 

 

1. Zahájení 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany konaného dne 4. 

října 2021 (volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

 2.2 Návrh usnesení 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 5. října 2021 

– 13. prosince 2021) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

 

4. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2022 

Přílohy: 4.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2022 (lokalita 

Sedlčany) 

 4.2 Kalkulace ceny pro vodné (lokalita Sedlčany) 

 4.3 Kalkulace ceny pro stočné (lokalita Sedlčany) 

4.4 Kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou teplárenskou 

Sedlčany, s. r. o. (Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany)  

 4.5 Sdělení k ceně vody odebrané z Přivaděče Javorník – Benešov  

 4.6 Návrh usnesení 



 

 

 

5. Malé domovní čistírny odpadních vod – podpora 1/2022/OŽP; program podpory 

Přílohy: 5.1 Průběžná zpráva o vyhodnocení programu podpory DČOV za rok 2021 

 5.2 Přehled žádostí roku 2021 (tabulka údajů) 

5.3 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí  

v rozpočtovém období 2022 

 5.4 Pravidla pro poskytování podpory 

 5.5 Výzva ŽP č. 1/2022 k předkládání žádostí 

 5.6 Lokality bez napojení na centrální čistírnu odpadních vod 

 5.7 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod 

 5.8 Žádost o uvolnění finančních prostředků 

 5.9 Stavba vodního díla 

 5.10 Informační leták 

 5.11 Návrh usnesení 

 

6. Přehled plnění rozpočtu města Sedlčany za rok 2021 (plnění příjmů; čerpání výdajů) ke dni 

31. října 2021 včetně přehledu provedených RO; kompetence k závěrečným rozpočtovým 

změnám  

Přílohy: 6.1 Výsledky hospodaření za období I − X / 2021, příjmy a výdaje včetně RO č. 1 − 

6 / 2021 

 6.2 Důvodová zpráva k závěrečným rozpočtovým změnám  

 6.3 Návrh usnesení 

 

7. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

Přílohy: 7.1 Návrh rozpočtu 2022 – příjmy, výdaje 

 7.2 Přílohy č. 1 − č. 9 

 7.3 Důvodová zpráva  

 7.4 Návrh usnesení 

 

8. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2022 

Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva 

 8.2 Odpisový plán – položkový; rok 2022 

 8.3 Návrh usnesení 

 

9. Rozpočtový výhled (na období 2023 – 2024) 

Příloha: 9.1 Důvodová zpráva (popis předmětu) 

 9.2 Vlastní dokument; příjmy; výdaje 

 9.3 Návrh usnesení 

 

10. Schválení pořízení Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

Přílohy: 10.1 Důvodová zpráva (komentář ke Stanovisku Krajského úřadu Středočeského 

kraje k navrhovanému obsahu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany)  

 10.2 Návrh obsahu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

 10.3 Stanovisko ÚÚP k navrhovanému obsahu Změny č. 2 územního plánu města 

Sedlčany 

  10.4 Grafické znázornění navržených ploch k prověření návrhu Změny č. 2 ÚP 

města Sedlčany 

 10.5 Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k navrhovanému obsahu 

Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

 10.6 Návrh usnesení 



 

 

 

11. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

11.1 Návrh realizace pozemku parc. č. 2951/11 v k. ú. a obci Sedlčany, přímým 

prodejem žadateli  

 Přílohy: 11.1.1 Důvodová zpráva  

   11.1.2 Grafické podklady  

   11.1.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   11.1.4 Návrh usnesení 

11.2 Návrh realizace pozemku parc. č. 2940/141 v k. ú. a obci Sedlčany, přímým 

prodejem do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v bytovém 

domě Sedlčany č. p. 1175 v k. ú. a obci Sedlčany  

 Přílohy: 11.2.1 Důvodová zpráva  

   11.2.2 Grafické podklady  

   11.2.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   11.2.4 Návrh usnesení 

 

11.3 Návrh na přijetí daru pozemků (parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98) v k. ú. a 

obci Sedlčany z vlastnictví FO  

 Přílohy: 11.3.1 Důvodová zpráva  

   11.3.2 Grafické podklady 

   11.3.3 Návrh usnesení 

 

11.4 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 1929/131 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem do společného jmění manželů  

 Přílohy: 11.4.1 Důvodová zpráva  

   11.4.2 Grafické podklady  

   11.4.3 Návrh usnesení 

 

11.5 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 2987/108 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem žadateli  

 Přílohy: 11.5.1 Důvodová zpráva  

   11.5.2 Grafické podklady  

   11.5.3 Návrh usnesení 

 

11.6 Návrh realizace pozemku parc. č. 2370/14 v k. ú. a obci Sedlčany přímým 

prodejem žadateli   

 Přílohy: 11.6.1 Důvodová zpráva  

   11.6.2 Grafické podklady  

   11.6.3 Návrh usnesení 

 

12. Návrh OZV města Sedlčany č. 4/2021 o místním poplatku ze psů 

Přílohy: 12.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 4/2021) 

  12.2 Návrh textu OZV č. 4/2021 

  12.3 Návrh usnesení  

 

13. Aktualizace Zřizovací listiny Sportovních areálů Sedlčany; Dodatek č. 2  

Přílohy: 13.1 Důvodová zpráva  

  13.2 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině (konsolidované znění)  

  13.3 Příloha č. 2. Seznam… 

 13.4 Návrh usnesení 



 

 

 

14. Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím provozovatelem 

(MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.); druhé projednávání 

Přílohy:   14.1 Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 7. září 2020 

  14.2 Důvodová zpráva 

 14.3 Stanovisko Rady města Sedlčany  

 14.4 Návrh usnesení 

 

15. Návrh rozhodnutí o poskytování „stravenkového paušálu“ uvolněným členům 

Zastupitelstva města Sedlčany 

Přílohy: 15.1 Důvodová zpráva 

 15.2 Vnitřní směrnice č. 1/2021 o příspěvku na stravování zaměstnanců města 

Sedlčany („stravenkový paušál“) 

 15.3 Návrh usnesení 

 

16. Mimořádné odměny uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021 

Přílohy: 16.1 Doporučení Rady města Sedlčany  

 16.2 Návrh usnesení  

 

17. Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2022   

Příloha:  17.1 Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2022; 

stanovení termínů řádného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

  

18. Diskuse 

 18.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 18.2 Diskuse přítomných občanů  

 

19. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

20. Závěr 

 

Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

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

VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

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

města Sedlčany po třech hodinách jednání.)  

 

Diskuse: 

▪ nad jednotlivými body návrhu Programu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat 

navržený Program jednání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 13. prosince 2021 v čase 

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

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1282/2018-2022. 



 

 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

Poznámka:  

Tato problematika jako celek byla projednána až po bodu 1.1, který, jak uvedeno výše, 

byl s ohledem na přizvané hosty, projednán až po bodu 4.3 dnešního Programu RM 75. 

 

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 Městská jatka Sedlčany, ekonomické vyhodnocení pronajatého objektu 

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 obdobně jako v minulých letech v souladu s ustanovením čl. III. odst. 2) 

Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 23. října 2015, týkající se pronájmu areálu „Městská 

jatka“, byla informována o ekonomickém vyhodnocení pronajatého objektu.  

Smluvní partner v návaznosti na povinnost proinvestovat ročně na opravy a údržbu částku 

minimálně 140 000,00 Kč (vizte zmíněný čl. III. odst. 2 uzavřeného smluvního ujednání), byla 

ze strany Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., jako nájemce, proinvestována za rok 2021 

částka 545.611,35 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad činnostmi. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s ustanovením čl. III. odst. 2) Smlouvy o nájmu nemovitosti 

ze dne 23. října 2015, týkající se užívání areálu „Městská jatka Sedlčany“, bere na vědomí 

ekonomické vyhodnocení pronajatého objektu, kdy v návaznosti na povinnost proinvestovat 

ročně na opravy a údržbu částku minimálně 140 000,00 Kč, byla ze strany smluvního uživatele 

Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., v postavení nájemce, proinvestována za rok 2021 

částka 545.611,35 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1283/2018-2022. 

 

3.1.2 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 1929/131 o výměře 24 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany přímým prodejem žadateli 

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 doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej 

pozemku parc. č. 1929/131, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 



 

 

komunikace o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1929/29, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem vyžití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 2846-93/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to manželům, 

za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.800,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 1929/131, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního 

pozemku parc. č. 1929/29, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyžití ostatní 

komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2846-93/2021), 

a to žadatelům, manželům, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

4.800,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1284/2018-2022. 

 

3.1.3 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 2987/108 o výměře 77 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany přímým prodejem žadateli 

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 doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej 

pozemku parc. č. 2987/108, druhem pozemku orná půda, o výměře 77 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 2987/68, druhem pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany 

(vizte geometrický plán č. 2845-92/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, 

trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

15.400,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 2987/108, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, výměra 77 m2, 

který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2987/68, druhem pozemku orná půda, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2845-92/2021), který je ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to žadateli, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

15.400,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1285/2018-2022. 

 



 

 

3.1.4 Návrh na realizaci pozemku parc. č. 2370/14 o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Sedlčany 

přímým prodejem žadateli 

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 o prodej pozemků parc. č. 2370/14, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 11 m2 a pozemku 

parc. č. 2370/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 15 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany. Rada města Sedlčany zvažovala doporučit 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 2370/14, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 11 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, 

který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu 2.200,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zvažovala nedoporučit prodej pozemku parc. č. 2370/11, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 15 m2 , v k. ú. a obci 

Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany. Tento pozemek se nachází v těsné blízkosti 

komunikace na Červeném Hrádku. V případě schválení prodeje by mohlo dojít ke zhoršení 

průjezdnosti, neboť pozemek se nachází v nepřehledné části komunikace (v zatáčce). 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby výše uvedený záměr prodeje pozemku parc. č. 2370/14, v k. ú. a obci Sedlčany, byl 

zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady a situací v terénu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 2370/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

výměra 11 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli 

za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 2.200,00 Kč. 

Zároveň Rada města Sedlčany nedoporučuje schválit žádost o prodej pozemku parc. 

č. 2370/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 

15 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany. Tento pozemek se nachází 

v těsné blízkosti komunikace na Červeném Hrádku, a to z důvodu potřebnosti vlastnictví 

pozemku pro společné zařízení (zachování průjezdnosti místní obslužné komunikace). 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše uvedený 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2370/14, v k. ú. a obci Sedlčany byl zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1286/2018-2022. 

 

3.1.5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

č. IP-12-6019531/SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň; domovní elektro přípojka 

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 uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019531/SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň 

(P-2021-204), mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, která je ve věcech uzavření smluvního ujednání zastoupena na základě 

plné moci ze dne 16. února 2021 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 

Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku 

města Sedlčany, parc. č. 313/2 a parc. č. 370, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem 

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

(elektro přípojka pro parcelu č. 351/2). Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 

ve výši 9.400,00 Kč; k této ceně bude připočtena sazba DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení; lokace. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-6019531/SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň (P-2021-

204)“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci ze dne 16. února 2021 společností ENERGON 

Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím 

oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene na pozemcích v majetku města Sedlčany, a to parc. č. 313/2 a parc. č. 370, 

vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN (elektro přípojka pro parcelu č. 351/2). Věcné 

břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 9.400,00 Kč; k této ceně bude připočtena 

DPH.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1287/2018-2022. 

 

3.1.6 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu pozemků (resp. pachtovní smlouva) 

se Zemědělskou společností Sedlčany, spol. s r. o. 

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 uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu pozemků 

(resp. pachtovní smlouva) mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem (propachtovatelem) 

a Zemědělskou společností Sedlčany, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, K Cihelně č. p. 383, 

264 01 Sedlčany, jako nájemcem (pachtýřem). Důsledkem prodeje nově vzniklého pozemku 

parc. č. 2981/91 o výměře 538 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, došlo k zúžení předmětu 

zemědělského pachtu u pozemku parc. č. 2981/30 v k. ú a obci Sedlčany o výše uvedenou 

výměru. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem. 

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu pozemků (resp. 

Pachtovní smlouva) mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem (propachtovatelem) 

a Zemědělskou společností Sedlčany, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, K Cihelně č. p. 383, 

264 01 Sedlčany, jako nájemcem (pachtýřem). Důsledkem prodeje nově vzniklého pozemku 

parc. č. 2981/91 o výměře 538 m2, v k. ú. a obci Sedlčany došlo k zúžení předmětu 

zemědělského pachtu u pozemku parc. č. 2981/30 v k. ú. a obci Sedlčany o výše uvedenou 

výměru.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1288/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru a předmětu nebyla zařazena do Programu RM 75. 

 

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

 

3.3.1 Smlouva o nájmu areálu Nemocnice Sedlčany; zápočet vzájemných pohledávek 

a závazků 

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: 

Seznámení se s žádostí a sdělením provozovatele. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 

18. prosince 2017, souhlasí s tím, aby provedené stavební práce za období roku 2021 byly 

započítány proti nájemnému v celkové částce 0,00 Kč. 

Rada města Sedlčany souhlasí se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

2 155 518,00 Kč jako roční nájemné za rok 2021. Konečný stav pohledávek nájemce 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2021 činí 5.750.417,56 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1289/2018-2022. 

 

3.3.2 Zajištění veřejného prostranství na veřejně prospěšné akce roku 2022; oblast 

prevence patologických jevů dětí a mládeže  

Pan místostarosta RM informoval o žádosti sl. Ludmily Farové, preventistky města Sedlčany 

proti patologickým jevům dětí a mládeže, a to ohledně zajištění veřejného prostranství 

na preventivní akce plánované ve Sportovním areálu Luční na rok 2022. 

Jmenovaná se obrátila na RM o schválení tzv. „rezervace“ Sportovního areálu Luční. 

RM předpokládá, že tento areál již bude v roce 2022 v péči příspěvkové organizace města 

Sedlčany, tj. Sportovních areálů Sedlčany. 

 



 

 

Preventistka na rok 2022, mimo jiné, plánuje ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádat 

dvě akce na tomto prostranství: 

1. Veletrh volnočasových aktivit – předpokládaný termín květen 2022 

Účastníkům akce se představí organizace a spolky (formou stánků), které poskytují 

volnočasové a sportovní aktivity ve městě Sedlčany. Součástí budou i ukázky činností 

a možnost vyzkoušet si je. Zaměřeno na rodiny s dětmi. Akce pořádána s pomocí Ing. Kristýny 

Faktorové, pedagogické pracovnice, učitelky, odbornice na pohybové aktivity dětí a mládeže. 

2. Den dětí / Bezpečný den – předpokládaný termín dne 4. června 2022 

Jedná se o celodenní akci zaměřenou na rodiny s dětmi. Během dne se budou moci seznámit 

s prací IZS Středočeského kraje (obecně) a dalších organizací. Součástí bude tzv. „pohádkový 

les“, kde postavičky budou mít různá zranění a děti se budou učit, jak se v takové situaci 

zachovat (např. Sněhurka se zlomenou rukou, Popelka s vyvrknutým kotníkem apod.). 

Především se jedná o poskytnutí první pomoci (potřeby; průběh; úměrně k věku dítěte). Celý 

den bude probíhat pestrý doprovodný program. Akce bude pořádána ve spolupráci s Českým 

Červeným křížem. 

Pan místostarosta doporučil požadavky projednat s panem Pavlem Bednářem, ředitelem 

Sportovních areálů Sedlčany (žadatelka bude přímo jednat se správcem areálu). 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: RM vzala informace pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarosty města Sedlčany, 

na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Rozpočtové opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace města 

Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany 

RM rozhodovala na základě písemnosti č. j.: MÚ-S/MST/22728/2021, která byla přijata 

Městským úřadem Sedlčany dne 11. listopadu 2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; souvztažnosti ozřejmila paní Jitka Kadlecová. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje provedení navrhovaného Rozpočtového opatření č. 1/2021 

provozního rozpočtu příspěvkové organizace, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany, 

IČ 42728452, a to podle návrhu ředitele subjektu, vyjádřeného písemností č. j.: MÚ-

S/MST/22728/2021 přijaté Městským úřadem Sedlčany dne 11. listopadu 2021. Rozpočtová 

úprava je bez nároku na zvýšení příspěvku na činnost žadatele pro rok 2021, a to z rozpočtu 

zřizovatele (města Sedlčany).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1290/2018-2022.  

 

4.2 Rozpočtové opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace města 

Sedlčany, Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany 



 

 

RM rozhodovala na základě písemnosti označené č. j.: MÚ-S/MST/23141/2021, která byla 

přijata Městským úřadem Sedlčany dne 18. listopadu 2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; souvztažnosti ozřejmila paní Jitka Kadlecová. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje provedení navrhovaného Rozpočtového opatření č. 1/2021 

provozního rozpočtu příspěvkové organizace, Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, 

IČ 70999104, a to podle návrhu ředitelky subjektu, vyjádřeného písemností č. j.: MÚ-

S/MST/23193/2021, která byla přijata Městským úřadem Sedlčany dne 19. listopadu 2021. 

Rozpočtová úprava je bez nároku na zvýšení příspěvku na činnost žadatele pro rok 2021, 

a to z rozpočtu zřizovatele (města Sedlčany).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1291/2018-2022 

 

4.3 Rozpočtové opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace města 

Sedlčany, Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 

RM rozhodovala na základě písemnosti označené č. j.: MÚ-S/MST/23193/2021, která byla 

přijata Městským úřadem Sedlčany dne 19. listopadu 2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; souvztažnosti ozřejmila paní Jitka Kadlecová. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje provedení navrhovaného Rozpočtového opatření č. 1/2021 

provozního rozpočtu příspěvkové organizace, Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, 

IČ 70999112, a to podle návrhu ředitelky subjektu, vyjádřeného písemností č. j.: MÚ-

S/MST/23141/2021, přijaté Městským úřadem Sedlčany dne 18. listopadu 2021. Rozpočtová 

úprava je bez nároku na zvýšení příspěvku na činnost žadatele pro rok 2021, a to z rozpočtu 

zřizovatele (města Sedlčany).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1292/2018-2022 

 

4.4 Harmonogram jednacích dní a Program jednání Rady města Sedlčany na první 

pololetí roku 2022 

 

Vlastní dokument: 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SEDLČANY 

NA 1. POLOLETÍ 2022 

 
I.  12. ledna 2022 RM č. 78/2018-2022  

• Výkon státní správy v roce 2021  

• Systemizace pracovních míst MěÚ Sedlčany 

  

II.  26. ledna 2022 RM č. 79/2018-2022  



 

 

• Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

 

III.   9. února 2022 RM č. 80/2018-2022 

• Zprávy o činnosti komisí RM v roce 2021 

  

IV.             23. února 2022 RM č. 81/2018-2022 

• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany 7. března 2022  

 

V.  9. března 2022 RM č. 82/2018-2022 

• Činnost Sportovních areálů Sedlčany, Výroční zpráva Sportovních 

areálů Sedlčany, p. o. za rok 2021 

 

VI.  23. března 2022 RM č. 83/2018-2022 

• Kultura; Výroční zprávy KDJS, MěM, MěK 

 

VII.  6. dubna 2022 RM č. 84/2018-2022 

• Činnost Sedlčanských technických služeb; s.r.o.; Výroční zpráva 

za rok 2021 

 

VIII.  20. dubna 2022 RM č. 85/2018-2022 

• Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. čtvrtletí 2022  

 

IX. 6. května 2022 RM č. 86/2018-2022  

• Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.; Výroční zpráva za rok 

2021 

 

X.  18. května 2022 RM č. 87/2018-2022 

• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany 6. června 2022 

 

XI.   1. června 2022 RM č. 88/2018-2022 

• Sociální péče; činnost Pečovatelské služby Sedlčany 

 

XII.  15. června 2022 RM č. 89/2018-2022 

• Bezpečnost města; činnost složek IZS 

 

XIII.  29. června 2022 RM č. 90/2018-2022 

• Školství  

 

 

Předpokládané (nejzazší možné) termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany: 

 

• 7. března 2022 ZM č. 19 - 2018/2022  



 

 

• 6. června 2022 ZM č. 20 - 2018/2022 

• 5. září 2022  ZM č. 21 - 2018/2022 

 

(konec opisu dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ nad termíny (potenciální úpravy); 

▪ další v Programu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu 

s definovaným hlavním bodem Programu jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 

2022, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany do konce posledního roku volebního období 2018 – 2022.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1293/2018-2022. 

 

4.5 Vnitřní směrnice č. 1/2021 o příspěvku na stravování zaměstnanců města Sedlčany 

Text Směrnice (opis podstatné části, vyjma formální části a grafiky): 

Obsah 

1. Tato Vnitřní směrnice o příspěvku na stravování zaměstnanců města Sedlčany (dále v textu 

jen „Směrnice“) upravuje způsob poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců města 

Sedlčany, tj. Městského úřadu Sedlčany, všech organizačních složek města (Pečovatelská 

služba Sedlčany, Správa budov a zařízení města Sedlčany) a Městské policie Sedlčany (dále 

jen „zaměstnanci města“, popř. „zaměstnanec“). 

2. Město Sedlčany poskytuje zaměstnancům města peněžitý příspěvek na stravování, 

tzv. „stravenkový paušál“. 

3. Příspěvek na stravování náleží každému zaměstnanci v pracovním poměru, který odpracoval 

celou směnu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákoník práce“) stanovenou zaměstnavatelem, a to v rámci uzavřené jedné pracovní 

smlouvy. Pokud má zaměstnanec uzavřeno vícero pracovních smluv se zaměstnavatelem, 

za odpracované směny dle další pracovní smlouvy se příspěvek na stravování neposkytuje.  

V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o daních“), je peněžitý příspěvek na stravování 

osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. 

4. Příspěvek na stravování nepřísluší zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu v případě, 

pokud pracovní cesta trvá déle než 5 hodin (vizte ustanovení § 176 zákoníku práce).  

5. V případě, že zaměstnanec čerpá půl dne dovolené (tj. odpracováno min. ½ (50%) směny 

stanovené zaměstnavatelem), má tento nárok na příspěvek na stravování osvobozený od daně 

z příjmu.   

V případě návštěvy lékaře má zaměstnanec nárok na příspěvek na stravování osvobozený 

od daně z příjmu, pokud byl přítomen na pracovišti alespoň ½ směny stanovené 

zaměstnavatelem v rámci uzavřené pracovní smlouvy. 

Platí, že v obou předchozích případech zaměstnanec odpracuje alespoň 3 celé hodiny za den. 

Za práce přesčas příspěvek na stravování poskytován nebude. Za dny nepřítomnosti 

zaměstnance (nemoc, celý den dovolené apod.) příspěvek na stravování nenáleží. 

6. V případě zaměstnanců vykonávajících pracovní činnost pro město Sedlčany na základě 

jiných smluvních ujednání než je pracovní smlouva, tj. např. na základě uzavřené dohody 



 

 

o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti, peněžitý příspěvek na stravování 

zaměstnanci nenáleží. 

7. Výše peněžitého příspěvku zaměstnavatele je stanovena částkou 65,- Kč za jednu 

odpracovanou směnu, v tomto členění – ze Sociálního fondu města Sedlčany částkou ve výši 

15,- Kč a z rozpočtu města Sedlčany částkou ve výši 50,- Kč.  

8. Tento peněžitý příspěvek na stravování je poskytován zaměstnancům města zpětně 

po uplynutí kalendářního měsíce, kdy bude znám počet směn odpracovaných zaměstnancem. 

Příspěvek na stravování bude poskytován s výplatou platu v řádném výplatním termínu 

určeném zaměstnavatelem (ke dni schválení předpisu je tímto dnem 12. den v měsíci). 

Příspěvek bude uveden na mzdových listech zaměstnanců. 

9. Za včasné seznámení všech zaměstnanců města Sedlčany s tímto předpisem jsou odpovědní 

jednotliví vedoucí útvarů města Sedlčany.    

10. Tuto Směrnici vzala na vědomí Rada města Sedlčany dne 24. listopadu 2021 (RM 75/2018-

2022). 

 

(konec opisu dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem; 

▪ bez věcných příspěvků. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Vnitřní směrnici č. 1/2021 o příspěvku na stravování 

zaměstnanců města Sedlčany, která bude aplikována v prostředí města Sedlčany s účinností dne 

1. ledna 2022.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1294/2018-2022. 

 

4.6 Přijetí finančního daru ve prospěch Městské knihovny Sedlčany; podpora projektu 

žadatele 

RM byla požádána o vyslovení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru v poskytované 

částce 39 800,00 Kč z prostředků programu Nadace OSF „Knihovny jako průvodkyně 

21. stoletím“, který bude příjemcem, tj. příspěvkovou organizací města Sedlčany, Městskou 

knihovnou Sedlčany, IČ 71294694, využit k činnosti na projektu s názvem „Čáry máry média“. 

Identifikace žádosti:  

Č. j.: MÚ-S/ST/23474/2021, která byla přijata Městským úřadem Sedlčany dne 23. listopadu 

2021. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a projektem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vydává předchozí souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru 

v poskytované částce 39 800,00 Kč z prostředků programu Nadace OSF „Knihovny jako 

průvodkyně 21. stoletím“, který bude příjemcem, tj. příspěvkovou organizací města Sedlčany, 

Městskou knihovnou Sedlčany, IČ 71294694, v plné výši použit na financování úspěšného 

projektu s názvem „Čáry máry média“, a to bez spoluúčasti žadatele, která není požadována.“ 

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

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1295/2018-2022. 

 

4.7 Zapojení školy do projektu EU „Modernizace školy“; 1. základní škola Sedlčany  

RM rozhodovala na základě písemnosti č. j.: MÚ-S/ST/23467/2021, přijaté Městským úřadem 

Sedlčany dne 24. listopadu 2021. Tato obsahuje všechny náležitosti. Je k dispozici 

na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse:  

▪ obecně nad podporou. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí se zapojením příspěvkové organizace města Sedlčany, 

a to 1. základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, 

IČ 47074299, do projektu EU s názvem „Modernizace školy“ v celkové možné výši 

20 000 000,00 Kč, ve výši spoluúčasti 10 %. Předmětem projektu je modernizace 

přírodovědných a počítačových učeben.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1296/2018-2022. 

 

4.8 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021; Svaz tělesně 

postižených v České republice, z. s., MO Sedlčany 

Pan místostarosta RM seznámil s obsahem žádosti o podporu, jako i s obsahem žádosti 

o odpuštění plateb za služby („nájemného“; dodávky energií). Odpuštění plateb bude prověřeno 

(rozhodnutí odloženo). 

Identifikace žádosti: 

Č. j.: MÚ-S/MST/22703/2021, přijatá dne 11. listopadu 2021 (k dispozici na Sekretariátu 

Městského úřadu Sedlčany).  

 

Diskuse: 

▪ nad každoroční podporou. 

 

Usnesení: 

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

2021 (č. j.: MÚ-S/MST/22703/2021, přijaté dne 11. 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 (Svaz tělesně postižených 

v České republice, z. s., MO Sedlčany), se sídlem Sedlčany, ulice Kapitána Jaroše č. p. 482, 

264 01 Sedlčany, v částce podpory 20.000,00 Kč určené na zajištění ozdravných rekondičních 

pobytů.  

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 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1297/2018-2022. 



 

 

 

4.9 Výsledky kontroly České školní inspekce ve Školní jídelně 1. Základní školy Sedlčany 

RM byla seznámena s obsahem Protokolu o kontrole č. j: ČŠIS-1016/21-S, který vydala Česká 

školní inspekce na základě provedené kontroly u příspěvkové organizace města Sedlčany 

(Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 

IČ 70999104). 

Kontrola bez závad. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí, 

Středočeským inspektorátem, v příspěvkové organizaci města Sedlčany, Školní jídelně 

1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, IČ 70999104, 

které jsou uvedeny v předaném Protokolu o kontrole č. j: ČŠIS-1016/21-S. Kontrolou nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů; kontrola bez závad a nedostatků.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1298/2018-2022. 

 

4.10 Sdělení a žádost subjektu Luční kvítka, z. s., k plnění přijatého usnesení Rady města 

Sedlčany ohledně projektu „Zalej alej“ 

S problematikou členy RM seznámil pan místostarosta. 

Výrok dříve přijatého usnesení zn. RM 73-1256/2018-2022 (RM 73 ze dne 27. října 2021): 

„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.“ 

 

Spolek žádanou podporu neobdržel (nebyl v době podání žádosti o finanční podporu ještě 

registrován) a nyní žádá o postupné naplňování svého záměru, který je podle RM možné 

pod dohledem zástupců města Sedlčany, a to ve smyslu výše uvedeného usnesení, realizovat. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem sdělení (žádosti) a plněním záměru. 

 

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

Žadateli bude ve smyslu výše uvedeného případně zodpovězeno. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Společnost všeobecný lékař; působnost 

Pan Ing. Jiří Burian promluvil o tom, že v rámci případného předání ordinace praktického lékaře 

v Sedlčanech, na kterého bylo již několikráte neúspěšně vypsáno Krajským úřadem 

Středočeského kraje výběrové řízení na obsazení ordinace novým praktickým lékařem, 



 

 

že za tímto účelem, a to ze své iniciativy, oslovil subjekt – Společnost všeobecný lékař, která je 

moderní, dynamická, ryze česká rodinná zdravotnická společnost. Poskytuje služby ambulantní 

péče praktického lékaře na území celé České republiky. Jejím posláním je poskytovat kvalitní, 

šetrnou a dlouhodobou zdravotní péči zaměřenou na individuální potřeby pacienta. Aktuálně 

sdružuje na 40 ordinací praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. 

Spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami a registruje nové pacienty všech 

pojišťoven. Působí rovněž ve více než 70 domovech sociálních služeb, kde poskytuje 

pravidelnou návštěvní zdravotní péči. Zajišťuje návštěvní službu sestry v terénu. 

Pro registrované pacienty je zdarma, veškeré náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

Firmám, podnikům a organizacím zajišťuje vstupní, preventivní a výstupní zdravotní prohlídky 

zaměstnanců. 

Dále bylo sděleno, že prostory, které jsou dnes v pronájmu provozovatele Nemocnice Sedlčany 

po MUDr. Starkové, jsou nevyužity. Tyto lze poskytnout. 

Oslovená společnost ovšem nemá ve městě Sedlčany zájem působit (nedostatek lékařů), 

a to například převzít ordinaci po paní MUDr. Olze Burianové. 

Ani provozovateli Nemocnice Sedlčany se dlouhodobě nedaří zajistit kvalitní a dostačující 

ambulantní péči ve městě Sedlčany, ačkoliv toto městu Sedlčany přislíbil, a to v době snižování 

nemocniční (lůžkové) péče, zejména při redukci chirurgie a její transformaci. 

Ke dni 30. listopadu 2021 končí činnost ordinace MUDr. Olgy Burianové (podle vydaného 

rozhodnutí Středočeského kraje). 

 

Diskuse: 

▪ nad složitostí situace. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Žádost provozovatele Očkovacího centra Sedlčany o propagaci očkování 

Provozovatel Očkovacího centra Sedlčany v městském objektu (obchodní společnost 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) prostřednictvím svého ředitele, požádala město Sedlčany 

o oslovení množiny občanů věkem 60+, aby se registrovali k očkování proti nemoci, která je 

způsobena různými mutacemi COVID-19; respektive, aby město Sedlčany jim bylo nápomocno 

s registrací k tomuto očkování. 

Nelze získat seznam neočkovaných a oslovit je. 

V podstatě nemáme koho oslovit. Lze pouze obecně s využitím např. sociální sítě.  

Stejná žádost od totožného žadatele byla doručena i na Sdružení obcí Sedlčanska. 

Zásadně se lze obracet na praktické lékaře – u nich je zdroj info., avšak i tito se zdráhají, 

a to s ohledem na ochranu osobních údajů, údaje poskytnout. 

Očekáváno je rozhodnutí Vlády ČR o případné očkovací povinnosti, případně o zajištění 

průlomové legislativy. 

 

Diskuse: 

▪ nad možnou a legální formou podpory. 

 

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

RM konstatovala, že lze zveřejnit propagaci provozovatele prostřednictvím periodika Radnice 

(placená inzerce), případně na www stránkách města Sedlčany učinit odkaz na jejich stránky. 

Dále pak prostřednictvím starostů Sdružení obcí Sedlčanska. Občany lze vyzvat pouze obecně. 

Provozovateli (žadateli) bude obecně odpovězeno v souladu s výše uvedeným. 



 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany; další kroky procesního 

a administrativního postupu  

Rada města Sedlčany byla seznámena s přípravou a stavem dalších dokumentů, jako 

i stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, které je v úplném znění dostupné na úřadu 

územního plánování. 

 

Diskuse: 

▪ nad další administrací procesu; obsah projednání na ZM. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona 

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

města Sedlčany o pořízení Změny č. 2 územního plánu města Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1299/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního 

plánování, jako úřadu územního plánování, a zároveň jej pověřuje oslovit výzvou vybrané 

firmy, a to za účelem podání cenové nabídky na zpracování Návrhu Změny č. 2 Územního 

plánu města Sedlčany, včetně všech souvisejících dokumentací. K podání cenové nabídky 

budou osloveni vybraní specialisté s pozitivními referencemi: 

- Ateliér T – Plan, s. r. o., se sídlem Praha, Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4; 

- IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o., se sídlem Praha, Thákurova 676/3, 166 33 Praha 6; 

- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., se sídlem Praha, Sokolovská 100/94, 

186 00 Praha 8; 

- ARCHUM Architekti, s. r. o., se sídlem Praha, Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2; 

- Ateliér Cihlář – Svoboda, s. r. o., se sídlem Beroun, Na Máchovně č. p. 1610, 266 01 

Beroun.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1300/2018-2022. 

 

Poznámka: 

Jednání RM v čase 18:17 hod. trvale opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. 

 

4.14 Zajištění povinností zpracovatele a správce osobních údajů; Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

RM byla seznámena s obsahem návrhu smluvního ujednání. 

Zajištění pověřence na ochranu osobních údajů je povinné ze zákona. 

Nově je nastaven rozsah spolupráce, objednávání činnosti nad rámec paušální částky 

na zajištění povinnosti zpracovatele / správce osobních údajů. 

Rovněž došlo k podstatnému snížení ceny (vizte smluvní ujednání; bude rovněž zveřejněno 

v Registru smluv). 

 

Diskuse: 



 

 

▪ problematika ochrany osobních údajů (vybrané prostředky v prostředí MěÚ Sedlčany). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence 

pro ochranu osobních údajů, který je uzavírán podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Sedlčany 

a společností GDPR Systems, s. r. o.; IČ 24848638, se sídlem Praha, Olivova 2096/4, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, a to na dobu roku 2022 v podmínkách smluvním ujednáním 

sjednaných.“ 

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 75-1301/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

5.1 Informace o projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 Finančním 

výborem Zastupitelstva města Sedlčany; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys, v postavení předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany, sdělil RM informace z projednání návrhu rozpočtu FV ZM Sedlčany.  

Tento poradní orgán ZM návrh doporučuje schválit na veřejném zasedání ZM. 

Dále v rámci této referenční zprávy předseda požádal o porovnání nákladů a přínosů 

při případné výrobě elektrické energie a jejích dodávkách do sítě (vodní turbína na přehradě). 

Pan starosta sdělil, že od roku 2002 je zařízení nefunkční, neboť bylo poškození povodní. 

Náklady na obnovu zařízení jsou neúměrné. 

V budoucnu město Sedlčany čeká rekonstrukce funkčního objektu Vodní nádrže Sedlčany 

(„Retenční nádrž Sedlčany“). S největší pravděpodobností bude muset být nádrž vypuštěna 

na několik let. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Návrh na uzavření Kolektivní smlouvy (odbory; Městská policie Sedlčany); příspěvek 

přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany 

Pan starosta členům RM sdělil, že na Programu následujícího jednání RM 76 bude projednání 

návrhu Kolektivní smlouvy, která byla předložena panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem 

Městské policie Sedlčany, který v tomto případě vystupuje zároveň jako vrcholový představitel 

místní odborové organizace zdejších městských strážníků.  

Návrh tohoto dokumentu bude projednán s právním zástupcem města Sedlčany. 

Návrh Kolektivní smlouvy bude vyhodnocen z několika aspektů (podle zákoníku práce; 

z pohledu nároků na rozpočet města; další).  

Dále pan starosta sdělil, že na jednání RM dne 22. prosince 2021 bude odloženo tzv. „ocenění 

reprezentantů města“, případně bude dále projednáván návrh výše zmíněné Kolektivní 

smlouvy.  

 

Diskuse:  

▪ bez příspěvku. 

 

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 zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 75/2018-2022), 

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. 76/2018-2022; místo konání jednání 

RM: administrativní budova I, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; hlavní zasedací 

místnost ve II. patře budovy].  

 

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 18:45 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

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

jednostranného tisku formátu A 4) 

3. Vnitřní směrnice č. 1/2021 o příspěvku na stravování zaměstnanců města Sedlčany (bez 

uvedení počtu listů) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

FV ZM – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

NN – nízké napětí 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

ÚP – územní plán 

ZIF – Zemědělský intervenční fond 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 30. listopadu 2021. 


