
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 72/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 13. 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, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomni čtyři 

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

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian; Ing. František Hodys; MUDr. Karel Marek.   

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel; Ing. Josef Soukup.  

 

Přizvaní hosté:  

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

▪ pan Jiří Daněk, jednatel obchodní společnosti, Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

  

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: 16:06 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:53 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

Sedlčany, a to v čase 16:06 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 byli přítomni čtyři členové Rady 

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

resp. z nepřítomnosti na začátku jednání se předem omluvil pan Ing. Jiří Burian, 

pan Ing. František Hodys a pan MUDr. Karel Marek a dále na konec jednání (určitý limit času 

pro jednání) se dříve omluvil pan Ing. Jiří Burian, a to z nepřítomnosti po naplnění času jednání 

do cca 18:05 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. 

 

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 „Výsledky hospodaření a plnění schváleného 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 k uzávěrce (I. – IX. / 2021)“ bylo jednání RM dále využito 

k projednání jiných samostatných programových bodů (hlavní bod byl obohacen o návrh 

Rozpočtového opatření č. 6 / 2021 a dále byl k dalšímu, obvykle hlavnímu bodu Programu 

pod názvem „Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Zpráva o činnosti a plnění úkolů za první 

pololetí roku 2021“, přizván host pan Jiří Daněk, jednatel uvedené obchodní společnosti, 

který okomentoval dříve předanou Zprávu o činnosti a plnění úkolů za první pololetí roku 2021 

a dále RM seznámil s připraveností společnosti na zimní údržbu komunikací podle 

předkládaného Plánu. 

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

problematiku několika bodů pod souhrnným heslem programového celku „Různé“, kde bylo 

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

podrobněji uvedeny níže.  

 

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. 72/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. září 2021  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

k uzávěrce (I. – IX. / 2021) 

2.1.1 Rozpočtové opatření č. 6 / 2021; návrh k rozhodnutí Rady města Sedlčany 

2.2 Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Zpráva o činnosti a plnění úkolů za první 

pololetí roku 2021 

2.2.1 Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany na zimní období 

od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022 

   

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Realizace nepotřebných nemovitostí prodejem; pozemek parc. č. st. 334 

spolu se stavbou Úpravna vody Kosova Hora, v k. ú. a obci Kosova Hora 

3.1.2 Zatížení nemovitosti města Sedlčany; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6028861/VB/01 

Dublovice, Chramosty, NN pro č. ev. E74 

3.1.3 Žádost o prominutí nájemného za období leden – duben 2021 v provozovně 

restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany 

3.1.4 Realizace nepotřebného pozemku přímým prodejem; pozemek 

parc. č. 2940/141 v k. ú. a obci Sedlčany 

 3.1.5 Zábor veřejného prostranství za účelem pořádání akce „Happening“ 

 

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 Kamenný most; přemostění Sedleckého potoka 

   

4. Různé 

4.1 Stanovení nájemného za užívání a provozování Městské infrastruktury Sedlčany 

(veřejný vodovod a kanalizace) na rok 2022 

4.2 Vyjádření parciálních zájmů osadníků místní části Vítěž k výsledkům a průběhu 

projednávání Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

4.3 Poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve prospěch Pečovatelské služby 

Sedlčany na rok 2021 

4.4 Poskytnutí finanční podpory žadateli (Svaz diabetiků, pobočný spolek Sedlčany) 

na rok 2021 

4.5 Dodatek k Rámcové smlouvě č. 9548746 (poskytování služeb elektronických 

komunikací; dodávky zařízení) 

4.6 Sdělení provozovatele Nemocnice Sedlčany k záměru investiční akce 

4.7 Žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany (obchodní společnost MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o.), na změnu předmětu určení poskytované finanční podpory do areálu 

na rok 2021 



 

 

4.8 Vypořádání majetkoprávních vztahů k areálu „Sedlčanská kotlina“; přehodnocení 

dřívějšího doporučení města Sedlčany 

4.9 Žádost o podporu sportovní akce konané ve městě Příbram 

4.10 Stanovení závazného termínu pro svolání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Příprava návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022  

   

Další případné informace členů RM (soubor) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. září 2021   

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

 

RM 71-1223/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 71-1224/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 71-1225/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 71-1226/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 71-1227/2018-2022 

Úkoly související splněny. Dopad předpisu v kontinuálním plnění (na rok 2022; objednávky 

již v roce 2021). 

 

RM 71-1228/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 71-1229/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 71-1230/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 71-1231/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 71-1232/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 



 

 

RM 71-1233/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 29. září 2021 (RM č. 71/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1234/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

k uzávěrce (I. – IX. / 2021) 

K předložení výsledů hospodaření ke dni 30. září 2021 a k přednesení komentáře o stavu 

účtování byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu 

Sedlčany, kterou předsedající jednání RM přivítal a po úvodním slovu do projednávané 

problematiky ji vyzval k přednesení Zprávy, kterou jmenovaná sestavila a následně 

okomentovala. 

Základní přehled (tabulka údajů) je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu jednání RM (členové RM 

obdrželi již dříve). 

Vzhledem k této skutečnosti není většina údajů v Zápise na tomto místě uváděna (duplicitně). 

Referující přednesla Zprávu s patřičným komentářem, který byl zaměřen na  předpokládaný 

vývoj vybraných položek, a to s akcentem na některé nadlimitní / podlimitní údaje, se kterými 

je třeba se podrobněji obeznámit a vědět o jejich důvodnosti (zejména akce výdajové – 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. – veřejné osvětlení; údržba zeleně a další), a to nejen 

pro případné přijetí žádoucích opatření (např. další vliv nouzového stavu na daňovou výtěžnost, 

zahájení plánovaných investičních akcí, prostředky na opravy společných zařízení a další – 

celková ekonomická a finanční situace; míra inflace, zdražování služeb a materiálu).  

 

Dosažené příjmy: 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

95.439,50 tis. Kč, které představují 79,87 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

12.146,32 tis. Kč, které představují 70,38 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

absolutní částky 79,56 tis. Kč, která představuje 39,78 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 

51.407,04 tis. Kč, které představují 91,21 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2021) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. září 2021 ve výši 159.072,42 tis. Kč, což představuje 82,28 % plnění 



 

 

schváleného rozpočtu na rok 2021 (doposud bylo schváleno a realizováno pět rozpočtových 

opatření). 

 

Dosažené výdaje:   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje 

ve výši 2.805,57 tis. Kč, které představují 91,99 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – 

dosažené výdaje ve výši 3.521,68 tis. Kč, které představují 33,32 % schváleného rozpočtu 

na rok 2021. 

  

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 

55.472,67 tis. Kč, které představují 68,09 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje 

ve výši 2.846,28 tis. Kč, které představují 56,17 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

   

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

5.726,51 tis. Kč, které představují 61,08 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 

55.891,14 tis. Kč, které představují 67,48 % schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2021) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. září 2021 ve výši 126.263,85 tis. Kč, což představuje 65,64 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2021.  

 

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

 

Na jednání RM se v čase 16:17 hod. dostavili dříve omluvení členové RM, a to pan 

Ing. František Hodys a pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných 

členů RM celkem šest.  

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými položkami plnění rozpočtu; 

▪ rozpočtová kázeň. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 

a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 ve znění údajů za uplynulé období 

kalendářního roku (I. – IX. / 2021) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 

30. září 2021 ve výši 159 072,42 tis. Kč, což představuje 82,28 % plnění schváleného rozpočtu 

a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září 2021 ve výši 126 263,85 tis. Kč, 

což představuje 65,64 % schváleného předpokladu rozpočtu.“ 

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1235/2018-2022. 

 

 

 



 

 

2.1.1 Rozpočtové opatření č. 6 / 2021; návrh k rozhodnutí Rady města Sedlčany 

Návrh RO č. 6 / 2021 přednesla a odůvodnila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 

ekonomického Městského úřadu Sedlčany. 

Okomentována byla tzv. Důvodová zpráva. 

 

Důvodová zpráva (opis dokumentu) 

Rozpočtové opatření č. 6 / 2021  

Předkládáno ke schválení RM  

Příjmy    + 1 713 tis. Kč 

 

Nedaňové příjmy  + 170 tis. Kč 

Prodej dřeva + 170 tis. Kč upraveno na skutečnost k datu 30. září 2021 

 

Dotace, půjčky, rezervy + 1 003 tis. Kč 

Dotace ze SR, OP EU – dotace volby PS Parlamentu ČR + 423 tis. Kč;  

Dotace „Projekt Šablony MŠ“ OP EU + 405 tis. Kč; dotace 1. ZŠ Sedlčany prevence kriminality 

66 tis. Kč dotace průběžná; dotace obědy do škol pro ŠJ 1. ZŠ, ŠJ 2. ZŠ, ŠJ MŠ 109 tis. Kč – 

tyto dotace jsou tzv. průběžné, stejná výše je navrhována ve výdajích jako příspěvek z dotace 

subjektům, pro které je dotace určena. 

      

Výdaje    + 2 057 tis. Kč 

3. Služby obyvatelstvu + 2 421 tis. Kč  

3.1 Školství + 580 tis. Kč – rozdělení dle příjmové části – dotace průběžné 

3.2 Kultura – 400 tis. Kč – snížena položka „Městské kulturní akce“, v roce 2021 nebyly konány 

„Městské slavnosti ROSA 2021“.  

3.4 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 2 241 tis. Kč 

3.4 b) Výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o.:  

+ 2 150 tis. Kč – zimní údržba; 

+ 1 100 tis. Kč – veřejná zeleň; 

+    750 tis. Kč – veřejné osvětlení – opravy; 

+    300 tis. Kč – údržba. 

3.4 e) Veřejná prostranství, dětská hřiště, městský mobiliář + 300 tis. Kč – hřiště v osadě 

Sestrouň  

3.4 f) Investice a další akce charakteru stavebních úprav, oprav, údržby majetku města 

- 209 tis. Kč 

Sportovní areál Luční + 165 tis. Kč; úprava dle uzavřených smluv a objednaných prací 

na konečnou výši + marketing  

Rekonstrukce minigolfu + 90 tis. Kč (smlouva + dodatek 686,5 tis. Kč) 

Výstavba nádrže – závlaha LAS Taverny + 104 tis. Kč úprava na konečnou výši provedených 

a objednaných prací 

LAS Taverny umělé dráhy, sektory – 568 tis. Kč; uzavřena Dohoda o vzájemném započtení 

pohledávek a závazků 

Ochrana a bezpečnost – 400 tis. Kč 

Hasiči – 400 tis. Kč, vzhledem k čerpané částce k 30. září 2021 je předpoklad, že nebude výše 

rozpočtu plně využita do konce roku 2021 

Všeobecná veřejná správa – 377 tis. Kč  

Úroky z úvěrů a půjček – 800 tis. Kč 

Volby do PS Parlamentu ČR + 423 tis. Kč  

 

Rekapitulace: 



 

 

Příjmy       SR vč. RO č. 1-6 / 2021 celkem činí 194 495 tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO č. 1-6 / 2021 celkem činí 194 412 tis. Kč 

SR vč. RO č. 1-6 / 2021; rozdíl příjmy – výdaje činí přebytek ve výši + 83 tis. Kč. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ nad zreálněním naplánovaných vybraných rozpočtových položek; 

▪ nejvíce u výkonů a služeb obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o.; (rok 

bohatý na srážky – náklady na zeleň stoupají; veřejné osvětlení – vyvolané akcemi společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., případně vlastníkem rozvodů plynu; je třeba se se všemi změnami řádně 

popasovat); 

▪ nad nerozdělenými příspěvky (zbytek); provést kontrolu výdajů na schválené částky (zbylá 

částka – analýza); 

▪ pandemie Covid-19 a její vliv na příjmy a výdaje; 

 

Na jednání RM se v čase 16:30 hod. dostavil dříve omluvený pan MUDr. Karel Marek. 

Příchodem uvedeného radního byl počet jednání přítomných členů RM celkem sedm (plný 

počet). Od tohoto okamžiku až do odchodu z jednání RM pana Ing. Jiřího Buriana se počet 

jednajících členů RM nezměnil. 

 

▪ ukončeno povolování nákupů nad rámec rozpočtu, nelze jít do ztráty – pokyn starosty města 

Sedlčany; 

▪ pan starosta doporučil návrh RO č. 6 / 2021 schválit. 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Poznámka: V čase 16:32 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, k tomuto jednání RM 

přizvaný host.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 6 / 2021, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření 

je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 1 173,0 tis. Kč a zvýšení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 2 057,0 tis. Kč. Příjmy po provedené 

úpravě budou činit celkem 194 495,0 tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 194 412,0 tis. Kč. 

Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města 

Sedlčany bude přebytkový částkou + 83,0 tis. Kč.“ 

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 72-1236/2018-2022. 

 

2.2 Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Zpráva o činnosti a plnění úkolů za první pololetí 

roku 2021 

V čase 16:33 hod. byl v jednací síni panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města 

Sedlčany, přivítán přizvaný host k tomuto bodu Programu jednání RM, pan Jiří Daněk, jednatel 

uvedené obchodní společnosti.  

Identifikace subjektu: Sedlčanské technické služby, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy 

č. p. 651, 264 01 Sedlčany, IČO 27167127; obchodní společnost se 100 % účastí města; správní 

rada – Rada města Sedlčany. 

 

Upravený opis okomentovaného dokumentu (začátek) 

Zpráva o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 



 

 

Čerpání z rozpočtu města Sedlčany podle středisek za 1. až 9. měsíc 2021 je uveden v tabulce 

v Příloze č. 1 této Zprávy (není Přílohou Zápisu RM). 

 

Údržba komunikací  

Probíhá běžná údržba komunikací a dopravního značení – vyčerpáno 63 % finančních 

prostředků z rozpočtu na údržbu komunikací. Nyní probíhá oprava komunikace po přívalových 

deštích v osadě Třebnice. 

 

Stav plánovaných rekonstrukcí: 

Rekonstrukce části chodníku a vjezdů v Žižkově ulici proběhne v 2 polovině října. 

 

Údržba VO 

Průběžně probíhá údržba osvětlení spolu s odstraňováním poruch na el. zařízeních VO – 

vyčerpáno 82 % finančních prostředků z rozpočtu na údržbu VO.  

Stav plánovaných rekonstrukcí: 

Rekonstrukce osvětlení v areálu nemocnice – dokončeno. 

 

Údržba zeleně 

Průběžně probíhá údržba zeleně ve městě a v osadách – vyčerpáno 98 % finančních prostředků. 

V letošním roce jsme začali se sekáním trávy již v dubnu a sekání probíhá neustále. Vlivem 

dostatečných srážek narostlo velké množství husté trávy. 

 

Údržba hřbitova 

Na hřbitově probíhají běžné údržbářské a provozní práce dle našeho rozpočtu. V letošním roce 

ještě zrealizujeme rozptylovou loučku označenou náhrobkem a vymezenou živým plotem 

a výsadbou 3 stromů – Platanů. 

 

Dětská hřiště 

Probíhá průběžná kontrola dětských hřišť dle plánu kontrol spolu s roční revizí revizním 

technikem a odstraňujeme případné vzniklé závady.  

 

Častoboř 

Přehled tržeb a ubytovaných 2014 – 30. 9. 2021 na Častoboři 

 

  

 

 

Rok Tržby 

2014 2 789 000,- Kč 

2015 2 906 000,- Kč 

2016 2 954 000,-  Kč 

2017 2 959 000,- Kč 

2018 3 153 000,- Kč 

2019 3 130 000,- Kč 

2020 3 071 000,- Kč 

2021 3 111 000,- Kč 

Rok Počet ubytovaných Počet strávených 

nocí 

2014 1779 8048 

2015 1777 8050 

2016 2053 9029 



 

 

 

      

Průběh sezony byl 

poznamenán 

pandemií Covidu 19. Sezona byla zahájena o 3 týdny později, 24. května 2021. V červnu došlo, 

až na některé výjimky, opět ke zrušení pobytu ze strany škol, z důvodu již zmíněné pandemie. 

Podle let před pandemií se jedná o cca 667 méně příjezdů a cca 1725 méně strávených nocí. 

Červenec a srpen již proběhl normálně. Počty příjezdů a strávených nocí jsou k 1. říjnu celkem 

1525 příjezdů a 7745 strávených nocí.  K lepšímu výsledku bohužel také nepřispělo letošní 

počasí. 

Odpady 

V Příloze č. 2 je tabulka TKO a bioodpadů za období let 2013-2021 po měsících. 

Od 1. ledna 2022 bude dražší skládkovné  na skládce ve Voticích o 161,-  Kč včetně DPH 

za tunu, což se promítne do výdaje rozpočtu r. 2022 za odpady při ročním množství 933 tun 

TKO navýšením částky o 150 213,- Kč. Postupně stoupá i poplatek (obci, státu) za uložení 

každé tuny v roce 2022 na částku 900,- Kč/t z původní částky 500,- Kč/t. Navýšení 400,- Kč/t 

se netýká města Sedlčany z důvodů nízké produkce množství odpadu na 1 obyvatele. Vyjádřeno 

v Kč je to částka 373 200,- Kč/rok. Vliv na tuto příznivou situaci má motivační systém likvidace 

odpadů. 

V Příloze č. 3 je tabulka se seznamem míst na tříděný odpad s vyznačením komodit, které je 

možné na jednotlivých místech odkládat. 

Na kompostárně máme momentálně přerušené zpracovávání dodávaných bio odpadů z důvodů 

generální opravy drtiče odpadů. Náklady na opravu drtiče 525 000,- Kč. Pořízení nového stroje 

by stálo 1 400 000,- Kč. 

Zimní údržba 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. jsou připraveny na plnění úkolů zimní údržby dle Plánu 

zimní údržby místních komunikací města včetně osad v období od 1. listopadu 2021 

až 31. března 2022.   

 

Technické vybavení pro zimní údržbu 

Jedná se o 3 ks traktorů s pluhem, vozidlo Liaz – sypač, malotraktor Kubota  L2501 D s pluhem 

a sypačem, vozidlo Durso s pluhem a sypačem, vozidlo M26 Multikára s pluhem a sypačem, 

vozidlo M25 Multikára se sklápěcí korbou pro ruční úklid a přepravu soli, malotraktor Vivid 

s pluhem a sypačem, ručně vedená sněhová fréza a jako záloha zametací vůz Cityrenger 

vybavený pluhem a sypačem. 

 

Obnova techniky 

Jako náhradu za vozidlo Bucher BU 200 jsme pořídili malotraktor Kubota L2501 D vybavený 

pro zimní údržbu v ceně 815 996,- Kč formou úvěru s měsíčními splátkami 14 482,- Kč po dobu 

60 měsíců. Dále kontejnerové vozidlo ISUZU v ceně 1 350 500,- Kč. Dále v rámci obměny 

vozidla pro svoz TKO očekáváme tento týden dodávku vozidla MAN TGS 26.360 6x2-4 BL 

CH pro svoz TKO s automatickým vyklápěčem TERBERG OMNIDEKA a vážním systémem 

popelnic MOBA MAWIS. Cena vozidla 5 050 000,- Kč. Pořízení vozidla formou úvěru 

s měsíční splátkou 75 380,- Kč po dobu 72 měsíců. 

 

 

2017 2046 8244 

2018 2148 9238 

2019 2192 9470 

2020 1569 7654 

2021 1525 7745 



 

 

 

 

Pan Jiří Daněk, přizvaný host k tomuto bodu jednání předanou Zprávu stručně okomentoval, 

podrobněji potom její přílohy. 

V prostředí města Sedlčany bylo vytvořeno celkem 80 míst, na kterých lze odevzdat tříděný 

odpad (kapacitu míst lze roztřídit). 

Uvedený host okomentoval problémy se strojním vybavením na Kompostárně Kosova Hora. 

Zejména drtící buben a pojezdový stůl k pokládání odpadu jsou značně opotřebeny. Oprava 

zařízení je nákladná. 

Pořizováno je nové vozidlo pro svoz TKO na podvozku MAN, vybaveno je vážním systémem; 

každá sběrná nádoba bude vážena; systém lze vybavit očipovanými sběrnými nádobami. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, referujícímu poděkoval a okomentoval 

možnosti rozpočtu, zatížení pro rozpočet – RO 6 / 2021 (některé objednané činnosti a akce). 

 

Diskuse: 

▪ pan Ing. Jiří Burian – koncepce likvidace odpadů Středočeského kraje a její vývoj, záležitost 

výstavby spalovny – dopravní dostupnost, přeprava materiálu; dopravní dostupnost na Mělník; 

výsledky dřívějšího jednání v Benešově s podporou města; investice cca 200 mil. Kč; lokalita 

(pozemky); územní rozhodnutí, st. povolení…; kromě Benešova dostupnost obcí směrem k řece 

Vltavě; 

▪ zásahy do dřívějšího záměru; svážení materiálů; dříve vazba na Sdružení obcí Sedlčanska, 

promluvil za Sdružení;  

▪ finanční ztráty obcí s ohledem na založenou legislativu; 

▪ nové standardy, obce podle toho budou platit, nedostupnost informace směrem od centrálních 

orgánů a orgánů kraje; bez projednání se starosty, pouhé zveřejní na webu; 

▪ pan Ing. Martin Havel se dotázal na dobu používání drtiče v objektu Kompostárny Kosova 

Hora (od roku 2014 v provozu);   

▪ oblast odpadového hospodářství (opatření sběrných nádob čipy – schůzka MOBA – zajišťuje 

pan V. Pištěk, příští čtvrtek instruktáž, do budoucna vybavit nabídku, případně aplikovat 

modernější evidenční systém na označení sběrných nádob; od roku 2022 možná přejdeme 

(propojení vlastníka nádoby – obsluhy svozového vozidla – správce poplatku); 

▪ pan Ing. Josef Soukup – využití dat ze svozového vozidla pro potřeby vyhodnocení, aplikace 

systému; optimalizace svozů; každou sběrnou nádobu bude možné identifikovat (hmotnost 

odpadu; stanoviště; četnost svozů; vyhodnocení za časové období; zpětná kontrola;…); kolik 

odpadu z daného objektu (č. p. / č. ev.); evidence údajů poskytne ucelený obrázek k budoucímu 

rozhodování ZM; 

▪ město Sedlčany se nesváží s jinou obcí – přesnost měření; jenom rozdíly oproti váze 

na skládce; 

▪ 5 – 6 tun směsného odpadu se vejde do svozového vozidla; skoro každá obec svážena 

samostatně; 

▪ pan Ing. Josef Soukup sdělil, že naposledy dne 18. srpna 2021 žádal opravit schodiště 

u podchodu z ulice 28. října do sídliště Za Nemocnicí; doposud neopraveno, dotázal se, zda je 

v plánu jej opravit; pan Jiří Daněk odpověděl, že starosta města Sedlčany záležitost několikráte 

připomínal; komplikace se sendvičem stupňů; oprava je v plánu; 

▪ pan Ing. Josef Soukup – u objektu lékárny v téže ulici (jako výše) zmizel odpadkový koš 

(cca týden); bohužel se zde objevují nečistoty; pan Jiří Daněk sdělil, že na skladě odpadkové 

koše jsou k dispozici; prověří další místa a odpadkové koše budou po městě rozvezeny 

a umístěny na potřebná místa; 



 

 

▪ pan Ing. František Hodys – poškození laviček v lokalitě ulice Luční (Sportovní areál Luční); 

uvolněná prkna sedáků (opěradel); jsou vytrhána; pan Jiří Daněk odpověděl, že se nejedná 

o výrobek cizí společnosti (dodavatele); tato skutečnost je mu známa, dodavatel byl o závadě 

informován a učiní nápravu – nemají zkušenosti s veřejným prostorem; budou předělávat 

na lepší ukotvení; tedy o závadě se ví, bude opraveno. 

 

Referující, pan Jiří Daněk, členům RM poděkoval za spolupráci. 

  

Usnesení: 

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

technických služeb, s. r. o. za první pololetí roku 2021 s aktualizovanými daty ke dni jejího 

zpracování, sestavenou a okomentovanou panem Jiřím Daňkem, jednatelem uvedené městské 

obchodní společnosti.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1237/2018-2022. 

 

2.2.1 Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany na zimní období 

od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022 

RM byla seznámena s Plánem zimní údržby místních komunikací města Sedlčany na zimní 

období od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022. 

 

Diskuse: 

▪ související diskuse o technice zimní údržby; 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje a vydává Plán zimní údržby místních komunikací města 

Sedlčany, vypracovaný na zimní období od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022, zpracovaný 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci 

s jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o., které provádějí správu místních 

komunikací ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 

a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic, vzniklých povětrnostními vlivy a jejich 

důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám 

a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, tj. 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 72-1238/2018-2022. 

 

Poznámka:  

V čase cca 17:17 hod. jednání RM opustil pan Jiří Daněk, jednatel Sedlčanských technických 

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

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 



 

 

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

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

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

 

3.1.1 Realizace nepotřebných nemovitostí prodejem; pozemek parc. č. st. 334 spolu 

se stavbou Úpravna vody Kosova Hora, v k. ú. a obci Kosova Hora 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výsledky zveřejněného záměru, který se týká prodeje 

pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1469 m2, jehož 

součástí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti („bývalá Úpravna 

vody Kosova Hora“), vše v k. ú. a obci Kosova Hora, a to za minimální cenu 1.371.650,- Kč 

(zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v době od 21. června do 1. října t. r.). 

Vzhledem k tomu, že na opětovně zveřejněné „Oznámení“ do dnešního dne nikdo nereagoval, 

resp. Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, neobdržel žádnou nabídku, Rada města Sedlčany 

zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje uvedené 

nemovitosti byl opakovaně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to do konce 

prvního čtvrtletí roku následujícího za již dříve uvedenou hodnotu nejnižšího možného podání. 

 

Komentář: 

▫ nad nezájmem, nikdo nereagoval; problematika prodeje obdobných technických staveb. 

  

Diskuse: 

▪ nad potřebou opakovaného zveřejnění záměru (otázka zní, do kdy stanovit další termín 

pro podání nabídek a za jakou cenu minimálního podání); návrh je zatím zachovat do konce 

prvního čtvrtletí roku 2022; 

▪ pan Ing. Josef Soukup se dotázal, zda město využilo další cesty k propagaci majetku – web – 

pro prezentaci prodeje – úkol pro Odbor majetku; (způsob širší prezentace za účelem propagace 

a nalezení kupce doporučoval na veřejném zasedání ZM pan JUDr. Filip Růzha); 

▪ nad úkolem pro Odbor majetku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje 

nepotřebného pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

1469 m2, jehož součástí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti (bývalá 

„Úpravna vody Kosova Hora“), vše v k. ú. a obci Kosova Hora, byl opakovaně zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to do 31. března 2022 za minimální kupní cenu 

1.371.650,- 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 72-1239/2018-2022. 

 

3.1.2 Zatížení nemovitosti města Sedlčany; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6028861/VB/01 Dublovice, Chramosty, NN 

pro č. ev. E74 

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 projednávala schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028861/VB/01 Dublovice, Chramosty, 

NN pro č. ev. E74, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci ev. č. PM/071/2021 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 pozemku ve vlastnictví a majetku města Sedlčany 

parc. č. 773 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka 

pro ev. č. E74) a umístění nového jistícího rozpojovacího pilíře. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč, bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalizací, mapovými podklady a rozsahem zatížení; souhlas. 

 

Usnesení: 

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

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028861/VB/01 Dublovice, Chramosty, NN 

pro č. ev. E74, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupená na základě plné moci ev. č. PM/071/2021 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 pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 773 

v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka pro ev. č. E74) 

a umístění nového jistícího rozpojovacího pilíře. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

náhradu ve výši 2 000,- Kč bez 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 72-1240/2018-2022. 

 

3.1.3 Žádost o prominutí nájemného za období leden – duben 2021 v provozovně 

restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s žádostí o prominutí nájemného za období leden, únor, 

březen, duben 2021 v provozovně restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany, 

na adrese Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany z důvodu uzavření provozovny (pandemie 

Covid-19). 

Rada města Sedlčany zvažovala žadateli vyhovět a prominout nájemné za období 01 – 04 / 2021 

v provozovně restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany, na adrese provozovny 

k podnikání – Sedlčany, Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany, a to z důvodu vynuceného 

uzavření provozovny s ohledem na Vládou ČR vyhlášený nouzový stav (pandemie Covid-19). 



 

 

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

aby sestavil (za účasti právního zástupce města Sedlčany) a předložil k uzavření Dodatek 

k Nájemní smlouvě, kterým bude uživatelský vztah, resp. doba užívání provozovny 

prodloužena do dne 31. března 2026 s ohledem na vložené investice do objektu ze strany 

uživatele. 

 

Diskuse: 

▪ leden – duben 2021 prominutí nájemného, vyhovět obdobně jako ostatním, rovný přístup; 

▪ zohlednit dobu trvání Smlouvy (ošetření investice) o odpuštěné měsíce; 

▪ postup a způsob nastavit v souladu se zákonem o obcích. 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyhovuje žádosti o prominutí nájemného za období měsíce leden 

až duben roku 2021 z užívání nebytových prostor provozovny restaurace s kavárnou na Zimním 

stadionu Sedlčany, na adrese objektu Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany, a to z důvodu 

vynuceného uzavření této provozovny s ohledem na Vládou ČR vyhlášený nouzový stav 

(pandemie Covid-19). 

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

Dodatek k Nájemní smlouvě, kterým bude uživatelský vztah, resp. doba užívání provozovny, 

prodloužena do dne 31. března 2026, a to s ohledem na vložené investice do objektu ze strany 

uživatele, neboť tento nemohl objekt po dobu čtyř měsíců řádně užívat.“  

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 72-1241/2018-2022. 

 

3.1.4 Realizace nepotřebného pozemku přímým prodejem; pozemek parc. č. 2940/141 

v k. ú. a obci Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

 

Činnost RM: 

Odbor majetku Radě města Sedlčany navrhl zvážit zrušení jejího původního usnesení ze dne 

5. května 2021 (vizte usnesení č. RM 62-1061/2018-2021) o prodeji pozemku.  

Na základě toho Rada města Sedlčany zároveň zvažovala vydat doporučení směrem 

k Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej nově odděleného pozemku parc. č. 2940/141, 

druhem pozemku orná půda, o výměře 300 m2, který byl oddělen z původního pozemku 

parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek v bytovém domě Sedlčany, Západní 

č. p. 1175, 264 01 Sedlčany (vizte LV č. 4219 pro k. ú. a obec Sedlčany), a to dle velikosti 

spoluvlastnických podílů na společných částech zastavěného pozemku parc. č. 2940/15, v k. ú. 

a obci Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,- Kč/m2, zjištěnou podle znaleckého posudku č. 4698 

– 57/2021, za celkovou kupní cenu 75.000,- Kč. Strany kupující zároveň uhradí náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku a poměrné náklady na vyhotovení geometrického plánu. 

 

Diskuse: 

▪ nad postupem; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku (podpora všichni členové RM). 



 

 

 

Usnesení: 

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

62-1061/2018-2021) o prodeji pozemku a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany 

schválit prodej nově odděleného pozemku parc. č. 2940/141, druhem pozemku orná půda, 

výměra 300 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná 

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

ve vlastnictví města Sedlčany, a to do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových 

jednotek v bytovém domě Sedlčany, Západní č. p. 1175, 264 01 Sedlčany, a to dle velikosti 

spoluvlastnických podílů na společných částech zastavěného pozemku parc. č. 2940/15, 

v k. ú. a obci Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,- Kč/m2 stanovenou dle znaleckého posudku 

č. 4698 – 57/2021, tj. za celkovou kupní cenu 75.000,- Kč, s tím, že strana kupující zároveň 

uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a poměrné náklady na vyhotovení 

geometrického plánu.“ 

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 72-1242/2018-2022. 

 

3.1.5 Zábor veřejného prostranství za účelem pořádání akce „Happening“ 

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 po projednání žádosti o zábor veřejného prostranství a osvobození 

od poplatkového zatížení (veřejně prospěšná akce) vzala uvedené skutečnosti na vědomí. 

Žádost byla předložena Turistickým informačním centrem Sedlčany, které s odvoláním 

se na jednání „Kulturní komise“ města Sedlčany (poradní orgán Rady města Sedlčany) ze dne 

16. září 2021 t. r., hodlá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany, Městským 

muzeem Sedlčany a Kávou svět, pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci 

s názvem: „Happening“, a to ve středu dne 17. listopadu t. r. od 17:00 hod. do 19:00 hod.  

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, RM zvažovala 

tuto akci osvobodit od zatížení místním poplatkem.  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou (všichni). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky 

města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, 

schvaluje návrh pořadatelů akce „Happening“ na osvobození této akce od místního poplatku. 

Akce „Happening“ bude uskutečněna v prostoru shromažďovací plochy hlavním náměstí 

T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve středu dne 17. listopadu 2021 v čase od 17:00 hod. 

do 19:00 hod.“  

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 72-1243/2018-2022. 

 

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 Kamenný most; přemostění Sedleckého potoka  

Rada města Sedlčany obdržela informaci o zájmu Národního památkového ústavu pro Střední 

Čechy na vyhlášení památkové ochrany nad uvedenou nemovitostí. 

Osloveno bylo město Sedlčany, které je vnímáno uvedeným subjektem jako vlastník 

nemovitosti, neboť podle výpisu z evidence katastru nemovitostí se jeví, že se most nachází 

na jednom z katastrálních území města Sedlčany. 

Závěr: 

RM nemá žádné námitky proti vyhlášení ochrany; členové RM vyjádřili pochopení a informaci 

přijali s povděkem. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, připraví odpověď k žádosti 

o vyjádření vlastníka nemovitosti, a to na základě tohoto Zápisu z projednání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Stanovení nájemného za užívání a provozování Městské infrastruktury Sedlčany 

(veřejný vodovod a kanalizace) na rok 2022 

Již na minulém jednání RM byla prostřednictvím pana starosty města Sedlčany RM seznámena 

s problematikou zásadních vlivů na stanovení výše vodného a stočného pro konečné odběratele 

v lokalitě Sedlčany. 

Pod názvem bodu Programu RM „Vybraná vstupní data pro kalkulaci vodného s točného na rok 

2022“ (bod 4.8 RM 71/2018-2022) jsou některé informace uvedeny, jiné lze při studiu této 

problematiky a událostí posledních dní dovodit. 

 

Vzhledem k tomu, že výše nájemného na rok 2022 za provozování a užívání Městské 

infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace) bude mít významný vliv na konečnou 

výši vodného a stočného, je třeba zvažovat jeho nastavení. 

 

Odezva ze strany obcí na novou vyhlášku Ministerstva zemědělství ČR je většinou negativní, 

a to s ohledem na výrazný zásah do rozpočtů obcí, které vlastní veřejný vodovod, případně 

kanalizaci. 

Svaz měst a obcí, který by měl hájit zájmy těchto veřejnoprávních korporací, literu vyhlášky 

rozporuje, a to zejména v části povinností složení finančních prostředků na samostatný účet. 

Lze předpokládat, že se vyhláškou nastavený systém do konce roku 2021 nezmění; kalkulace 

vodného a stočného rostou na konečnou cenu až 240 Kč / m3. 

K dispozici je vzorová metodika. 

 

Město Sedlčany ze strany SFŽP ČR za rok 2020 obdrželo přípis o tom, že nebyla dodržena 

minimální výše ceny vodného (pouze cca 89 % z žádané 90 %; ceny minimální vycházející 

z finanční analýzy).  

Vzhledem k výše uvedenému byla Finančním úřadem vyměřena sankce a učiněna výzva 

k nápravě, a to do 31. prosince 2022. 

Záležitost ještě s autorem písemnosti prověří právní zástupkyně města Sedlčany. 

S uvedenou záležitostí je potřebné se vypořádat v následujícím roce 2022. 



 

 

Ze strany provozovatele byla připravena tabulka (Excel), s vazbou vlivu výše nájemného 

do ceny vodného / stočného.  

Záležitost lze modelovat. 

Při namodelování plného nájemného 52,66 Kč s DPH (mají radní k dispozici). 

Zvažována byla konečná cena vodného a stočného nepřesahující částku nájemného 

7 151 700,- Kč.  

Vodné a stočné bude představovat v součtu výrazně vyšší částku; půjdeme s cenou 

cca 100,- Kč/m3. 

Radní zvažovali cca hranici 3 mil. Kč z rozpočtu roku 2022. 

 

Zvažována byla otázka sociálního chování občanů. 

Pan Ing. Josef Soukup promluvil o potřebě nalezení optimální míry navýšení ceny; max. hranicí 

se jeví částka 100,- Kč. 

Odběr vody, čištění vody odpadní a služby související je potřebné zaplatit. V podstatě přímo 

nebo nepřímo. Prostředky v případě nastavení úhrady s přímou podporou z rozpočtu města 

budou chybět jinde. Při vyšších sazbách vodného a stočného, které se blíží nákladům, 

se na úhradě podílejí ti, kteří vodu skutečně spotřebovávají (nastavení kalkulace 

za spotřebované / vypuštěné množství vody). V opačném případě se na celkové úhradě vodného 

a stočného podílejí nepřímo i další občané (rozpočet). Občané, kteří mají vlastní zdroj vody, 

se přímo podílejí v „plné“ výši na úhradě stočného. 

Členové RM v živé diskusi ponejvíce podpořili navržený model rozdělení úhrady, vyslovený 

panem starostou. 

Dalším problémem je ten, že v plné výši bychom měli do nájemného promítnout údržbu 

zařízení. 

Do cca pěti let město Sedlčany čeká rekonstrukce ČOV za cca 30 mil. Kč. 

Členové RM zvažovali nastavit nájemné tak, aby cena vodného a stočného tedy nepřesáhla 

100,- Kč/m3 u konečného spotřebitele. 

 

Pan Ing. Jiří Burian promluvil o podmínce SFŽP ČR na zpracování finanční analýzy, která byla 

podmínkou pro poskytnutí dotace; udržitelnost projektu je deset let. 

Cenový propočet – hlásí se kolem 100,- Kč/m3 (99,90 Kč/m3). 

Představa expertů z MZe ČR pro případ ceny vodného je někde na úrovni cca 180,- Kč/m3. 

Postupně se k nájemnému a tedy i ceně vodného a stočného vyjádřili všichni jednání přítomní 

členové RM.  

Závěr: 

▫ roční nájemné za veřejný vodovod činí 2 770 300,00 Kč; 

▫ roční nájemné za infrastrukturu odpadních vod (kanalizační soustavu a čistírnu odpadních 

vod) činí 4 151 700,00 Kč;     

▫ shora uvedené dává předpoklad pro navýšení ceny vodného a stočného o cca 18 %. 

Dále bude projednáván návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2022, a to na základě výše 

uvedené ceny nájemného. 

 

Usnesení: 

„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 6 922 000,00 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.“  

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 72-1244/2018-2022. 

 

4.2 Vyjádření parciálních zájmů osadníků místní části Vítěž k výsledkům a průběhu 

projednávání Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

Členové RM diskutovali o nespokojenosti některých občanů osady Vítěž, a to vzhledem 

k učiněnému závěru z projednání návrhu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany. 

Občané i někteří zastupitelé dodatečně prověřovali, zda úřad územního plánování správně 

vyměřil ochranné pásmo lesa, neboť se jednalo o jeden z argumentů pro rozhodnutí (překážka 

budoucí výstavby).  

Projednávána byla záležitost ohledně výjimky z ochranného pásma. 

Diskutována byla záležitost adresátů sdělení občanů (dopis doručen pouze zastupitelům, 

kteří nejsou členy RM).  

Opětovně byla projednávána možnost dopravního spojení. 

Zrušení přijatého usnesení ZM patrně nepřipadá do úvahy. 

 

Jednání RM v čase 18:06 hod. opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku 

byl počet jednání přítomných členů RM celkem šest. 

 

4.3 Poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve prospěch Pečovatelské služby 

Sedlčany na rok 2021 

Na základě rozhodnutí poskytovatele dotace o navýšení podpory výkonů Pečovatelské služby 

Sedlčany na rok 2021, poskytovatel (Středočeský kraj) zaslal návrh Veřejnoprávní smlouvy. 

Situaci před vydáním rozhodnutí RM okomentoval pan starosta. 

   

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / 

příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc 

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 

2021, evidenční číslo Dodatku č. 1 poskytovatele: S-0692/SOC/2021/1, a to ze zdrojů 

Středočeského kraje. Dodatkem č. 1 je navýšena původně poskytnutá částka o 38 500,- Kč; 

celková výše dotace na rok 2021 činí 1 333 100,- Kč.“  

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1245/2018-2022. 

 

4.4 Poskytnutí finanční podpory žadateli (Svaz diabetiků, pobočný spolek Sedlčany) 

na rok 2021 

Svaz diabetiků, pobočný spolek Sedlčany, požádal o finanční podporu na rok 2021. 

Spolek je ze strany města Sedlčany každoročně podporován (rozpočet města). 

 

Diskuse: 

▪ nad využitím prostředků; rekondiční pobyt již byl uskutečněn.  

 

Usnesení: 

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

2021 (č. j.: MÚ-S/MST/20302/2021, přijaté dne 11. října 2021), doručené žadatelem v režimu 



 

 

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

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

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

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

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

2021.  

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu žadateli (Svaz diabetiků, pobočný 

spolek Sedlčany), IČO 61904856, se sídlem Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, 

v částce podpory 20.000,00 Kč určené na rekondiční a edukační pobyt členů spolku. 

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

uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2021.“ 

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1246/2018-2022. 

 

4.5 Dodatek k Rámcové smlouvě č. 9548746 (poskytování služeb elektronických 

komunikací; dodávky zařízení) 

O problematice referoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Komentář: 

▫ jedná se o prodloužení stávající Smlouvy se společností T-Mobile, a to s úpravou cenové 

nabídky služeb; optimalizace stávajících tarifů, aby více odpovídaly skutečnosti; 

▫ platby cca 20 500,- Kč s DPH / měsíc; předpoklad 13 250,- Kč / měsíc – po optimalizaci 

bez DPH; 

▫ podmínka nejnižší částky (pod tu jsme se nedostali); 

▫ balík na nákup přístrojů; 

▫ 14 SIM karet pro datové využití a zabezpeč. systémy; 59 SIM pro služební telefony; většina 

v nejlevnějším tarifu;  

▫ s internetem 7 ks, s větším objemem dat např. na Odbor životního prostředí; 

▫ pan starosta doporučuje o dva roky prodloužit Smlouvu. 

 

Diskuse: 

▪ nad kontrolou využívání a kontrolou hovorů uživatelů (úředníků); Ing. František Hodys; 

▪ výhodnost nabídky; 

▪ dlouhodobost smluvního vztahu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje se společností T-Mobile Czech Republic, a. s.; IČO 

64949681, zavřít předložený návrh Dodatku k Rámcové smlouvě č. 9548746, kterým se 

provádí změna podmínek Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji 

elektrokomunikačních zařízení a jejich příslušenství. Dodatkem k již uzavřenému smluvnímu 

ujednání se, mimo jiné, prodlužuje sjednaná doba trvání Smlouvy o 24 měsíců od jeho uzavření 

(účinnosti).“ 

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

členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1247/2018-2022. 

 

4.6 Sdělení provozovatele Nemocnice Sedlčany k záměru investiční akce 

Členové RM obdrželi v čase před zahájením dnešního jednání RM dopis ze strany 

provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., 



 

 

který je odpovědí na dříve zaslané stanovisko města Sedlčany k investičnímu záměru 

společnosti, který by ovšem hradilo město ze svého rozpočtu. 

Zástupce provozovatele žádá pokračovat v jednáních o rekonstrukci a výstavbě.  

 

Diskuse: 

▪ nad výsledky jednání starosty města Sedlčany se zástupci společnosti;  

▪ členové RM v diskusi nezměnili v současné době a za současných podmínek své stanovisko; 

tato varianta je v tomto volebním období neměnná; 

▪ nad případným obsahem odpovědi starosty města Sedlčany; 

▪ výsledky konzultace s auditorkou hospodaření města; Smlouva za stejných podmínek; 

legitimita varianty existuje, ale vyžaduje perfektně a do detailu smluvně ošetřit a pak problém 

stavbu reálně uhlídat (zajistit 100 % z úvazku 1,0 – externí firmou; cena služby a další); 

▪ pohled spektrem investičních možností města – investice je neobhajitelná před většinou 

veřejnosti; pokud není nemocnice s akutními lůžky, dávat finanční prostředky z rozpočtu pouze 

do následné péče je neadekvátní; 

▪ není shledán 100 % veřejný zájem; více lůžek, větší zisk; 

▪ nad tím, co nastane, když nebude záměr realizován; předpoklad, že cca 20 let bude Nemocnice 

Sedlčany takto provozována (existovat); 

▪ zájem pro občany; ambulantní služby – potřebnost. 

 

Závěr: RM rozhodla žadateli potvrdit dřívější stanovisko města Sedlčany (ze srpna roku 2021). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany (obchodní společnost MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o.), na změnu předmětu určení poskytované finanční podpory do areálu 

na rok 2021 

S problematikou RM seznámil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Ve své podstatě se jedná o Žádost o „přesměrování účelu využití alokovaných prostředků 

rozpočtem města Sedlčany, určených do vylepšení stavu pronajatých objektů, které tvoří areál 

Nemocnice Sedlčany, a které jsou ve vlastnictví města Sedlčany.  

Uživatelský vztah k areálu Nemocnice Sedlčany je uzavřen a provozovatelem, obchodní 

společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

Referující podrobněji vysvětlil žádané změny a doplnil, že prostředky jsou v rozpočtu města 

Sedlčany. Je třeba je účelově využít na to, co aktuálně prospěje budově a majetku města 

(vyhodnotil žadatel). 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; 

▪ další aspekty podpory; případně návrhy (související; dokončení akcí) na rok 2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyhovuje Žádosti provozovatele Nemocnice Sedlčany, společnosti 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., na změnu předmětu určení poskytované finanční podpory 

na rok 2021. Prostředky z rozpočtu města Sedlčany v celkové výši 710 tis. Kč, původně určené 

na projekt „Rekonstrukce elektro“ a akci „Dokončení klimatizace sesterny“ budou použity 

na řešení odvlhčení (sanačních prací) u místnosti č. B029 (ÚDRŽBA) a č. B033 a B034 

(ÚKLID) v budově Sedlčany č. p. 161 a částečně na zahájení akce (I. etapa) sanace objektu 

ředitelství Nemocnice Sedlčany.“   



 

 

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

členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1248/2018-2022. 

 

4.8 Vypořádání majetkoprávních vztahů k areálu „Sedlčanská kotlina“; přehodnocení 

dřívějšího doporučení města Sedlčany  

Poznámka: Ačkoli se jedná o problematiku majetkoprávních vztahů, nebyla tato referujícím 

zařazena do tematicky společného, výše uvedeného bloku. 

 

Problematiku na základě nově zjištěných skutečností přednesl a RM s výsledky jednání 

a vyjádřením prezidenta Autoklubu České republiky k přímému prodeji majetku, podrobně 

radní seznámil, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Písemnosti jsou k dispozici na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany k případnému 

nahlédnutí. 

 

Navrženo je ke zrušení dřívější rozhodnutí RM, a to zn. RM 68-1190/2018-2022, které bylo 

přijato dne 18. srpna 2021. 

Zájemce o přímý prodej k rozhodnutí stávajícího vlastníka nedoložil všechny požadované 

dokumenty, tj. stanoviska všech vlastníků, případně podílových spoluvlastníků sportovního 

areálu Sedlčanská kotlina. 

V čase projednávání se ukázala určitá nevole místního autoklubu RAC Sedlčany. 

President AUTOKLUBU ČR žádá změnit stanovisko města Sedlčany, resp. jej přehodnotit. 

Vlastník o přímém prodeji ještě nerozhodl. Pravděpodobně bude užívání majetku zajištěno 

jiným způsobem (právním důvodem užívání; nájemní vztah). 

 

Pan starosta členům RM za této situace doporučuje zrušit dříve přijaté usnesení v této věci 

a současně žádá vydat rozhodnutí opačné (nedoporučující přímý prodej nemovitostí 

do vlastnictví žadatele). 

 

Diskuse: 

▪ nad nově zjištěnými informacemi; 

▪ nad sdělením účastníků; 

▪ další informace; další skutečnosti důvodně svědčící změně stanoviska města Sedlčany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ruší usnesení zn. RM 68-1190/2018-2022 ze dne 18. srpna 2021, 

kterým vyslovila souhlas s přímým prodejem pozemku parc. č. 264/3 o výměře 4405 m2; 

pozemku parc. č. 266/12 o výměře 22 m2 a pozemku parc. č. 267/6 o výměře 692 m2, které tvoří 

jeden funkční celek „Autokrosového areálu Sedlčany“, a to z vlastnictví Lesů ČR, s. p. 

do vlastnictví žadatele Autoklubu KM Racing v ČR. 

Rada města Sedlčany s ohledem na nově zjištěné skutečnosti, dále po upřesnění informací 

a projednání věci s předsedou Autoklubu RAC Sedlčany, a na základě vyjádření prezidenta 

Autoklubu České republiky, nesouhlasí s přímým prodejem výše uvedených pozemků 

do vlastnictví Autoklubu KM Racing v ČR.“  

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

členů RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1249/2018-2022. 

 

4.9 Žádost o podporu sportovní akce konané ve městě Příbram 



 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, jednání RM přítomné a zúčastněné členy, 

informoval o žádosti pořadatele sportovní akce, která se uskuteční v neděli, dne 31. října 2021 

v čase 14:00 hod. v Divadle Příbram (Velká scéna), a to pod názvem PeVan Clean Cup 2021.  

Sportovní klub PeVan Gym Family, z. s. pořádá tuto kulturistickou a fitness naturální kondiční 

soutěž pro mládež. Závody jsou součástí projektu „Čistě s PeVanem“. Projekt založil bývalý 

úspěšný profesionální kulturista, který je v kulturistických kruzích známý pod pseudonymem 

PeVan. Proto název projektu Čistě s PeVanem.  

PeVan se rozhodl po svých zdravotních problémech, které v souvislosti s kulturistickou 

přípravou prodělal, očistit mládežnickou kulturistiku a fitness. Protože doping je ve velkém 

rozšířen již na kondiční kulturistické a fitness úrovni a co je nejhorší, je ve velkém množství 

rozšířen již mezi mládeží, což nemá obdoby v žádném jiném sportovním odvětví.  

V Příbrami by měli soutěžící divákům ukazovat pouze naturální svaly.  

 

Akce se nekoná ve městě Sedlčany a nepředstavuje systémovou práci s mládeží ve městě 

Sedlčany.  

 

Diskuse: 

▪ akce mimo region; město tyto akce nepodporuje, neboť nesplňují základní atributy podpory 

dříve deklarované v základní dokumentaci (Plán rozvoje sportu města Sedlčany); 

▪ nedostatek alokovaných finančních prostředků. 

 

Závěr: Žádost o finanční podporu sportovní akce konané mimo území města Sedlčany byla 

zamítnuta. 

Pro tento rok nebude finančně podpořena z rozpočtu města Sedlčany.  

Negativní sdělení k žádosti zajistí po domluvě s vedením města Městský úřad Sedlčany, 

Sekretariát. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Stanovení závazného termínu pro svolání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl některé z možných termínů 

pro svolání ZM (předpokládaného posledního v tomto roce).  

Do návrhu Programu tohoto zasedání ZM bude navrhováno zařadit několik, z pohledu vedení 

města důležitých, bodů připravených ke konečnému rozhodnutí ZM, které svým způsobem 

budou mít vliv na každodenní život občanů města Sedlčany. Jedná se například o stanovení cen 

vodného a stočného na rok 2022, návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 a další.   

RM zvažovala několik možných termínů jednání, které k diskusi předložil pan starosta.   

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy případných termínů a vhodnosti jejich využití (zajištění účasti; např. 6. prosince, 

13. prosince, případně 20. prosince 2021; zachování jednacího dne); 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 13. prosince 2021 v čase 

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

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 



 

 

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

členů RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1250/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Příprava návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; příspěvek přednesl 

pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup se nejprve omluvil z následujícího jednání RM. Následně, vědom si toho, 

že do Programu RM bude zařazeno první čtení návrhu Rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, 

požádal do tohoto dokumentu zapracovat příspěvek na státní správu ve výši, kterou předpokládá 

Ministerstvo financí ČR, tedy přesně podle návodu. 

 

Závěr: 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přislíbil tento požadavek přednést paní Jitce 

Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, která návrh rozpočtu (dokument) sestavuje, 

a to dle dříve užívaného schématu. 

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 druhému zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 72/2018-2022), 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 omluvil 

pouze pan Ing. Josef Soukup (jednání RM 73/2018-2022 se předpokládá v termínu dne 27. října 

2021 v obvyklém čase od 16:00 hod.; jednacím dnem je středa). 

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. 73/2018-2022; 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 „Návrh 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; (první čtení)“.  

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 18:53 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Výsledky hospodaření města Sedlčany za období I. – IX. / 2021 spolu se schváleným 

Rozpočtovým opatřením č. 6 / 2021 (bez uvedení počtu listů) 

3. Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany na zimní období od 1. listopadu 

2021 do 31. března 2022 (bez uvedení počtu listů) 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ČOV – Čistírna odpadních vod Sedlčany 

RM – Rada města Sedlčany 

SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR 

ÚP – územní plán (dokumentace) 

VO – veřejné osvětlení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 20. října 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


