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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 18/2018-2022 
(anonymizovaný a upravený) 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

13. prosince 2021 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS 

Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Úvodního slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:05 hod. zahájil 18. veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; přivítal přítomné 

zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti (občany), kteří se svobodně, z vlastní vůle 

a zájmu dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli 

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

a využili svých práv k vyjádření osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, 

případně podnětů a připomínek k činnosti, která spadá do kompetence správy věcí veřejných 

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 19. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 17 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

při projednávání bodu „4.“ s názvem „Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2022“ Programu 

ZM, se dostavil zastupitel pan Ing. Pavel Švagr, CSc., a to v čase 17:18 hod. 

Ovšem v průběhu zasedání ZM v čase 19:30 hod. po projednání bodu 7. s názvem „Návrh 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022“ jednání ZM s omluvou trvale opustil pan Ing. Jiří 

Burian. 

V čase 19:34 hod. se na jednání ZM dostavila dříve omluvená paní MUDr. Andrea Chromcová, 

a to v průběhu přednášení tzv. neoznačeného povinného bodu jednání, který byl předsedajícím 

zařazen do Programu zasedání ZM v souladu s Čl. VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Sedlčany s názvem „Dotazy a připomínky občanů“. 

 

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil/a a zasedací místnost s omluvou, případně 

bez omluvy opustil/a, a na zasedání ZM se již nevrátil/a v čase:  

- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 19:30 hod. 

 

Jednání ZM dále přítomen (mna) nebyl/a, a to v časovém úseku (neuvedeno): 

- dlouhodoběji nikdo z přítomných zastupitelů; vizte případně hlasování; pouze krátký 

úsek na občerstvení; zastupitelé nejsou uváděni jmenovitě. 

 

Omluven/a:   

Na celé jednání (z nepřítomnosti) řádně omluven/a: 
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- paní Barbora Kelichová; 

- pan Richard Otradovec. 

 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem omlouval: 

- Ing. Pavel Švagr, CSc., dostavil se v čase 17:18 hod.; 

- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 19:30 hod.; 

- MUDr. Andrea Chromcová, dostavila se v čase 19:34 hod. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Ing. František Hodys; 

▪ MUDr. Zdeněk Špale. 

 

Návrhová komise: 

▪ Ing. Josef Soukup, předseda; 

▪ Ing. Blanka Vilasová, člen; 

▪ JUDr. Filip Růzha, člen. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

Námitky, případně protinávrhy proti pověření zapisovatele dnešního zasedání ZM nevzneseny. 

 

Přizvaní hosté: 

- Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany; 

- Bc. Lenka Havlová, DiS., pověřená vedením Odboru majetku, Městský úřad Sedlčany; 

- Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí. 

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

- Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT podpory; Městský úřad Sedlčany; 

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:05 hod. 

Jednání ZM bylo předsedajícím zasedání ZM cca po třech hodinách přerušeno, a to na dobu 

9 minut (od 20:05 hod. do 20:14 hod.), s ohledem na naplnění ustanovení Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Sedlčany – přerušení zasedání z důvodu vyhlášení fyziologické přestávky.  

 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 21:15 hod. 

 

Proti Zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 4. října 2021) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky podle 

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2018 – 2022 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

Program zasedání:  

 

1. Zahájení 
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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 − 

č. 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 
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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  
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 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 
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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.)  

 

Výše uvedený Program 18. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 3. prosince 

2021; dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: MÚ-S/SEK/23381/2021). 

Pozvánka byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému zastupitelskému sboru) 

dne 3. prosince 2021 (pátek) pomocí zřízeného bezpečného úložiště dat pro výkon veřejné 

funkce. 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent, pokud takovýto 

k problematice byl určen, kontroloval dokumenty a jejich obsah ze své kompetence 

a působnosti. 

Formou Oznámení byla Pozvánka na veřejné zasedání ZM zveřejněna na www stránkách města 

Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována a zveřejněna byla rovněž 

ve všech osadách města Sedlčany, a to na obvyklých místech a obvyklým způsobem, 

aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto informaci v místě svého bydliště 

k dispozici. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích Programu, kontinuálně (zejména návrhy majetkoprávních bodů Programu), 

vždy dle nápadu událostí, jejich geneze a problematiky, projednán Radou města Sedlčany, 

a to postupně, podle harmonogramu jednání (lze dohledat v Zápisech RM; anonymizované 

Zápisy, resp. anonymizovaná Usnesení zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 75-1282/2018-2022, 

které ve svém výroku zní:  

„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.“ 

 

Toto usnesení již nebylo na návrh RM dále doplněno o další programové body (v době do 

zahájení zasedání ZM).  

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města Sedlčany, na základě rozhodnutí RM s respektem k dlouhodobějšímu harmonogramu, 

a to na základě usnesení zn. RM 72-1250/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  
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1. Zahájení 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:05 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce 

přítomné veřejnosti. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále sdělil upozornění, že je 

pořizován z tohoto jednání on-line audio přenos bez záznamu, o čemž byli a jsou v sále přítomní 

rovněž informováni pomocí vyvěšené informační cedule, která je umístěna v souladu s předpisy 

a Jednacím řádem ZM při vstupu do Společenského sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné 

zasedání ZM. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího dále oslovil množinu oprávněných osob (občanů), 

kteří mohou uplatnit v souladu s Jednacím řádem ZM svá práva a hlásit se do otevřené rozpravy 

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

předsedajícím upozorněni, že v cca 19:00 hod. bude do Programu zasedání, a to v souladu 

s ustanovením odst. 17) Čl. 7 Jednacího řádu ZM, vložen bod Programu „Dotazy a připomínky 

občanů“, které se týkají problematiky mimo schválený Program (jeho předmět). Zde budou 

vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání maximálně tří minut na jeden příspěvek. 

Celková doba trvání tohoto bodu Programu je limitována časem 30 minut. 

Pan starosta dále upozornil na to, že pokud bude z průběhu jednání zřejmé, že bude pokračovat 

po 20:00 hod., bude po dovršení uvedeného času vyhlášena přibližně pětiminutová fyziologická 

přestávka. 

Konec jednání je Jednacím řádem ZM stanoven na 22:00 hod., přičemž každé další případné 

prodloužení o max. 1 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

všech členů ZM.  

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z minulého veřejného zasedání ZM řádně ověřen, a to bez 

námitek a připomínek.    

 

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle Prezenční listiny předsedající konstatoval, že dnešnímu 

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 17 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že je 

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

právních překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí 

(usnesení).“ 

 

Následuje konstatování s ohledem na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stav věcí na místě zohledněný zapisovatelem; prohlášení 

ve vztahu k zák. o obcích). 

Zasedání ZM bylo přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo 

na místo veřejně přístupné a otevřené občanům, s dostatečnou kapacitou, a to v souladu 

s právními předpisy (zákonem o obcích), Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM, jakož i navrženém Programu jednání a jeho pořadu, 

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována (Pozvánka s návrhem Programu jednání 

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 
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Poznámka: 

Na jednání ZM (veřejném zasedání) byla aplikována nařízená (případně doporučená) 

hygienická opatření (vymezení jednacího prostoru pro zastupitele a zvlášť pro veřejnost; 

jednací vzdálenosti, přístup zastupitelů i veřejnosti v respirátorech za použití osobní dezinfekce 

rukou při vstupu do jednacího prostředí sálu, odstup osob mezi sebou a podmínky dalších 

opatření proti šíření pandemie jako je případné testování doposud neočkovaných zastupitelů).   

 

Záležitosti k vlastnímu procesu jednání; určení a schválení (jmenování) ověřovatelů 

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 18. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byla navržen pan Ing. František Hodys a pan MUDr. Zdeněk Špale. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh 

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil. 

Předsedající vyzval všechny zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji pana Ing. Františka Hodyse a pana 

MUDr. Zdeňka Špaleho.“  

„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Ing. František 

Hodys a pan MUDr. Zdeněk Špale, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané 

činnosti.“ 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 18. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, 

který s návrhem vyslovil souhlas.  

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na zhotovitele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu bude Ing. Vojtěch Hlaváček. Kdo z přítomných zastupitelů 

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 
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Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan Ing. Josef Soukup, předseda; paní Ing. Blanka Vilasová, členka a pan JUDr. Filip Růzha, 

člen.“ 

 

Navržení zastupitelé nic nenamítali a vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální 

složení návrhové komise. 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval.  

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi pro případnou činnost v průběhu 

18. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan Ing. Josef Soukup, předseda; 

paní Ing. Blanka Vilasová, členka a pan JUDr. Filip Růzha, člen.“ 

               

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání, formulování návrhů usnesení, určení jejich pořadí pro hlasování apod.; 

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 18. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

a připraven Radou města Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami 

subjektu, rozumí se města Sedlčany, a jeho kompetencemi a působností. 

 

Návrh Programu veřejného zasedání byl obsažen v původní Pozvánce na dnešní veřejné 

zasedání ZM a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání 

ZM byli všichni občané města i další oprávnění a také množina hostů). Program veřejného 

zasedání ZM byl ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

a to jak v písemné, tak elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vše v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

a to v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh. 

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, nebyl tento změněn žádným důvodným 

zásahem. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil: 

„Konstatuji, že spolu s Pozvánkou jste obdrželi písemné materiály k Programu dnešního jednání 

ZM. Tady se rovnou zastavím... Z návrhu Programu ZM navrhuji stáhnout bod číslo „10“ 

s označením „Schválení pořízení Změny číslo 2 Územního plánu města Sedlčany“. 

V materiálech, které jste dostali k dispozici, jste si mohli přečíst, že Krajský úřad Středočeského 
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kraje vyslovil nesouhlas s jedenácti námi navrženými lokalitami z důvodu narušení krajinného 

rázu. Krajský úřad Středočeského kraje zároveň sděluje, že máme velmi nízké procento 

zastavěnosti již v minulosti schválených ploch a je třeba provést revizi stávajících ploch 

a některé plochy vyřadit a vrátit do zemědělského půdního fondu. Rovněž někteří noví 

neúspěšní žadatelé požadují opravu stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje. Toto jsou 

věci, které je potřeba ve stávajícím územním plánu řádně zrevidovat. Možná skutečně některé 

lokality vyřešit i vyřadit a opětovně projednat i žádosti nové. Proto doporučuji vše řádně 

připravit a vrátit se k tomuto tématu na jednání Zastupitelstva města Sedlčany na jaře roku 

2022. S několika žadateli jsme měli osobní schůzky a považujeme to skutečně za nejserióznější 

a nejférovější tuto problematiku opakovaně projednat a pak se k tomu vrátit a důkladně 

připravit. Toto je můj návrh k předloženému Programu ZM.  

Zeptám se, jestli má ještě někdo další připomínku k navrženému Programu? Pokud ne, dávám 

hlasovat o opraveném návrhu Programu nebo upraveném Programu s tím, že je stažen 

z projednávání bod označený v původním návrhu číslem „10“. Další následné body budou 

přečíslovány tak, aby to samozřejmě dávalo smysl. Kdo souhlasí s navrženým upraveným 

Programem dnešního jednání?“ 

   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající dnešnímu veřejnému zasedání 

ZM, se tedy dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů požaduje doplnění předloženého 

návrhu Programu dnešního zasedání ZM, případně jeho další úpravu.  

Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky k návrhu 

Programu, a to dnes ani dříve v čase před zahájením vlastního jednání určeném Jednacím řádem 

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 18. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, následně 

vyřkl níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s návrhem upraveného Programu jednání dnešního 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 17 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; 

proti 0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém znění, byl schválen hlasy 

všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů 

v uvedeném počtu 17.“ 

  

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení. Obsah schváleného Programu ZM je uveden ve formálně 

upravené verzi; níže v Zápise, bez pozdějšího obohacení o zřejmé diskusní příspěvky (příspěvky 

do rozpravy); tyto jsou v tomto Zápise uvedeny vždy v příslušném bloku jednání. Na tomto místě 

a v tomto čase jednání nebyly známy.) 

 

Schválený Program 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

(Poznámka: Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen 

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení. Program nebyl v jeho průběhu dále upraven.) 
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1. Zahájení 

 

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

4. října 2021 (volební období 2018 – 2022) 

 

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

– 13. prosince 2021) 

 

4. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2022 

 

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

 

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  

 

7. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

 

8. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2022 

 

9. Rozpočtový výhled (na období 2023 – 2024) 

 

10. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

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

prodejem žadateli  

  

10.2 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  

  

10.3 Návrh na přijetí daru pozemků (parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98) 

v k. ú. a obci Sedlčany z vlastnictví FO  

  

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

Sedlčany, přímým prodejem do společného jmění manželů  

 

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

Sedlčany, přímým prodejem žadateli  

 

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

prodejem žadateli   

  

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

 

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

 

13. Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím provozovatelem 

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

 



 12 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

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

 

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

 

17. Diskuse 

 17.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 17.2 Diskuse přítomných občanů  

 

18. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

19. 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.)  

 

Pan starosta přítomné ve Společenském sále KDJS upozornil, že všechny osoby starší 18 let 

s trvalým pobytem na území města Sedlčany a osoby vlastnící nemovitost na území města 

Sedlčany se mohou hlásit do rozpravy k jednotlivým bodům Programu. Uvedené právo 

se samozřejmě vztahuje ke všem bodům schváleného dnešního Programu, jak již uvedeno výše. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

a to v souladu s Jednacím řádem ZM (ČI. VII s názvem „Průběh zasedání a jednání 

zastupitelstva“), navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného 

a nekonfliktního průběhu jednání ZM, kterým je rozhodnutí o tom, zda rozprava zastupitelů, 

případně přizvaných odborníků a hostů, bude probíhat ke každému bodu Programu zvlášť, 

jak již zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu osmnáctému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků a veřejnosti 

(oprávněných osob z řad občanů), ke každému bodu Programu ZM zvlášť.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného procedurálního usnesení (rozhodnutí ZM): 

„Rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků, hostů i oprávněných osob z veřejnosti, 

a to ke každému bodu Programu, bude vedena zvlášť (samostatně).“ 

 

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude 

zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 
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Pan starosta opětovně sdělil, že všichni přítomní z řad veřejnosti se také mohou po udělení slova 

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

Programu dnešního zasedání ZM, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených a uzavřených tematických celcích. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, všechny účastníky zasedání upozornil 

na potřebu mluvit jen na mikrofon, neboť je žádoucí, aby on-line přenosu občané dobře 

rozuměli, byl slyšitelný a věděli, o čem se jedná. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní přistoupíme k druhému bodu našeho Programu, kterým je „Kontrola usnesení z minulého 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“. Slovo předávám panu místostarostovi.“ 

 

 

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

dne 4. října 2021 (volební období 2018 – 2022) 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji za slovo. Přeji všem hezké odpoledne. Druhý bod dnešního Programu ZM – „Zpráva 

z kontroly usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva.“ Tuto zprávu obdrželi všichni zastupitelé 

jako součást materiálu, takže bych rovnou zahájil rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí?“  

 

Referující k problematice otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru, následně veřejnosti.  

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí? Přednesu návrh usnesení.“  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o kontrole plnění usnesení 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 4. října 2021, předloženou 

a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 

s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen 

hlasování, avšak nehlasoval 0. 



 14 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 259/2018-2022.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

 

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

2021 – 13. prosince 2021) 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zpráva z jednání RM. Jednání Rady města Sedlčany se v mezidobí intervalu dní od 5. října 

do 13. prosince 2021 konalo celkem 5×, a to ve dnech 13. října, 27. října, 10. listopadu, 

24. listopadu a 8. prosince. Zpráva byla opět zaslána jako součást materiálů. Opět bych zahájil 

rozpravu k tomuto bodu Programu ZM. Nikdo se nehlásí? Přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin zastupitelů i občanů. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali zaslané informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu předloženou a doplněnou panem 

Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 

Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 5. října 2021 až 13. prosince 2021, 

ve kterém  se v termínu, a to 13. října, 27. října, 10. listopadu, 24. listopadu a 8. prosince 2021, 

konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 260/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval a předal 

slovo předsedajícímu veřejnému zasedání ZM, a to za účelem projednání další části Programu. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předsedající dnešnímu zasedání ZM, si vzal 

zpět slovo, rovněž referujícímu poděkoval za přednesené informace a pokračoval 

v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání ZM).  

Sdělil, že nyní ZM přistoupí k jednomu z hlavních bodů dnešního Programu ZM. 

   

 

4. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2022 

Poznámka: Na jednání ZM se v průběhu projednávání této problematiky v čase 17:18 hod. 

dostavil dříve omluvený pan Ing. Pavel Švagr, CSc. Od tohoto okamžiku byl počet zasedání ZM 

přítomných zastupitelů 18.  

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Dalším bodem Programu je návrh ceny vodného stočného pro rok 2022 pro město Sedlčany. 

My jsme se tomuto tématu v letošním roce v RM věnovali obzvlášť podrobně a na více 

jednáních, protože, bohužel, pro výsledný návrh kalkulace je nebo má výrazný dopad nové 

znění vyhlášky č. 428/2001 Sb., z Ministerstva zemědělství ČR, a to je o povinné tvorbě fondu 

obnovy vodohospodářské infrastruktury a ten fond obnovy je vypočten z ceny 

vodohospodářského majetku na každý rok. Do letošního roku nebyly uplatňovány tyto, nám 

známé položky, v plné výši a v podstatě se ve výkazech trochu nějakým způsobem nahrazovalo, 

že je to doplněno z jiných zdrojů a podobně. Tou novelou musíme ten fond obnovy v daném 

roce naplnit ve stanovené výši, a to vychází zaokrouhleno, tedy u vody pitné 

na 2 700 000,00 Kč u vody odpadní pak na 7 151 000,00 Kč a celkem je to tedy rádoby 

9 900 000,00 Kč, a pak ještě 2 000 000,00 Kč za Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany. 

Samozřejmě další nepominutelnou součástí nebo neopomenutelným aspektem na dopad 

kalkulace je inflace a ceny energií. Nicméně toliko zatím ode mě pouze na úvod.  

Na jednání ZM vítám pana generálního, provozního ředitele 1. SčV, a. s. v Příbrami pana 

Ing. Roberta Morávka, a protože zpracovatelem návrhu kalkulace, byť s našimi návrhy, 

tedy pokud se týká nájemného, jsou pracovníci 1. SčV, a. s., tak nechť nám dá komentář ještě 

k navržené kalkulaci. Pane inženýre poprosím Vás, přistupte k mikrofonu. Děkuji.“ 

  

Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Samozřejmě, dobrý podvečer přeji všem. Já si dovolím trošku začít zeširoka, on teda pan 

starosta už tu problematiku částečně ujasnil a předvedl, prezentoval nám změnu prováděcí 

vyhlášky zákona č. 274, která definuje vlastníkovi, ale to už od roku 2008, v podstatě plnou 

povinnost tvorby prostředků na obnovu vody a hospodářského majetku. Nyní došlo 

k novelizaci, takže ta cena těch prostředků, které musíte každoročně generovat na obnovu, 

se metodicky mění výpočtově, což je teda pro Sedlčany s ohledem na stáří majetku příznivější 

forma, jinak by vlastně ten nárůst požadovaných prostředků byl vyšší a dopad do koncové 

cílové ceny vodného a stočného ještě vyšší, protože historicky se od roku 2008 do roku 2021 

počítala ta cena každoroční tvorby finančních prostředků poměrem, celková cena toho majetku 

lomeno zbytková životnost, tzn. pokud jste měli majetek z poloviny už zastaralý, tak jste to 

dělili poměrem těch zbývajících roků, řekněme v úvodu, je to 90 let, kdybyste zdanili 45 let 

vodovody v zemi, tak byste její hodnotu dělili 45 lety. Teď z ohledu na to, že samozřejmě 

existují obce, kde ten majetek je ještě starší než v Sedlčanech, tak jeho obnova neprobíhala 

optimálně, tzn., neustále se nachází ve stavu užívání, byť s téměř nulovou nebo úplně nulovou 

obnovou. A s využitím původní metodiky by to znamenalo, že by ta obec musela teďka v době, 

kdy do hry vstoupilo nově, to je úplná novinka, vstoupilo nově Ministerstvo financí ČR, 

které bude zároveň po obcích vyžadovat účetní evidování těchto finančních prostředků 

prokazatelným vynakládáním finančních prostředků případným převáděním na další účetní 

období a všechno to, co s tím souvisí. Tady je háčkem právě to, co jsem naznačil, že se dostaly 

některá města nebo obce do situace, že s ohledem na dělbu zbytkové životnosti toho majetku, 

tak by to znamenalo při hypotetickém případě, že by vám zbýval poslední nebo dokonce nultý 

rok životnosti, tak byste celou hodnotu toho majetku museli vytvořit v tom posledním roce 

plánu financování obnovy, tedy v jednom jediném roce vložit do té kalkulace, což je 

samozřejmě ekonomicky nepředstavitelné. Takže ta příznivá změna je v tom, že v současné 

době je ta metodika stejná, stejné výkaznictví, dokonce se i uvádí ta zbývající životnost, 

ale tvorba finančních prostředků je podmíněna hodnotou majetku dělenou jeho celkovou 

životností. Zas na druhou stranu je ten pohled složitý, protože vy ještě máte původní model 

kalkulace, ale tam, kde už jsou nastaveny matematické modely Státního fondu životního 

prostředí ČR, tak se to láme v tom, že platila ta původní metodika, která z pohledu selského 

rozumu je logičtější, dělí to tím skutečným stářím. Nemohu se tvářit, že mám v garáži nové 

auto, protože když mám auto 10 let staré, tak budu potřebovat peníze o 10 let dřív na nové auto, 
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a ne tou obrácenou metodou. Ale to jenom vysvětluji, proč to prostě takhle vzniklo. A absolutní 

změnou je to, že Ministerstvo zemědělství ČR si tu novelu upravuje k 1. červenci 2022, kdežto 

Ministerstvo financí ČR, které nově vstoupilo do hry, si ji dává jako svojí v podstatě startovní 

a kontrolní metu, včetně sankcí od 1. ledna 2022. To znamená, že rozdíl je v tom, že jedno 

ministerstvo, které doteď pouze kontrolovalo a téměř nesankcionovalo, bude uplatňovat, 

případně sankce a kontroly od 1. července 2022, kdežto Ministerstvo financí ČR bude 

už vlastně od 1. ledna 2022 brát účinnost této změny. Takže, když se podíváte na předložené 

kalkulace, vlastně oba dva razantně enormní nárůsty jsou v položce nájemné, kdy, jak definoval 

pan starosta, si město ještě doposud vzalo zhruba, jestli si dobře pamatuju tří milionovou částku 

stočného na svá bedra, kdy není možné tam promítnout celý ten předpokládaný nárůst, 

byť hypoteticky samozřejmě to je možné, protože mě překvapilo, když jsme to řešili na úrovni 

Ministerstva financí ČR, tak v podstatě odpověď byla poměrně jednoduchá, že vztahovat 

vypočítané vodné a stočné včetně DPH je potřebné k sociálně únosné ceně. Sociálně únosná 

cena z pohledu státu pro rok 2022 pro Středočeský kraj, vyjma Prahy, je bez pár haléřů 

140,00 Kč za jeden m3. Takže v podstatě odpovědí bylo to, že kdo nepřesahuje tuto částku jako 

koncovou cenu pro spotřebitele, tak se pořád pohybuje na úrovni sociálně únosné ceny. 

Samozřejmě všichni víme, že asi ve Středočeském kraji je jiná situace v Mladé Boleslavi, 

kde mají Škodovku, i když nevím, jak dlouho potrvá, že jsou na tom dobře a něco jiného jsou 

malé obce tady na Sedlčansku nebo Sedlčany samy, samozřejmě jiné regiony, kde ta ekonomika 

je taková, jaká je. To také nastínil pan starosta velmi dobře. Stejný problém vlastně 

zaznamenala kalkulace vody předané, tzn., kalkulace na „Přivaděči pitné vody z Benešova“ 

sem do Sedlčan, kde opět tahle změna, jak metodiky, tak ten vstup Ministerstva financí ČR 

znamenal potřebu navýšit prostředky na obnovu majetku v této kalkulaci směrem, resp. vůči 

kalkulaci ceny vodného pro město, protože dodavatelem té vody do systému je Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o., takže ten razantní nárůst se logicky promítá, když se podíváte 

do vodného, do ceny materiálu, kde ho najdete v uvedené položce (8.27). Všechny ostatní 

náklady provozního formátu, tzn. laboratorní služby, chemikálie, mzdy, doprava, všechno, 

i když doprava, tam ten nárůst je o něco vyšší kvůli enormnímu nárůstu pohonných hmot 

a servisních činností, nehledě na všechno ostatní, bylo kalkulováno s předpokládanou 

pětiprocentní inflací. To, že to samozřejmě dneska už neplatí a uvidíme, co bude do konce roku, 

co bude v příštím roce, to už teda samozřejmě to v té kalkulaci není vloženo, toto je k tíži nám 

jako provozovatele. 

Máte někdo nějaké konkrétní dotazy k nějaké individuální položce kalkulace?“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak zatím děkuji, pane řediteli, ale přesto Vás ještě poprosím, abyste ještě se zdržel. Určitě 

nějaké dotazy zaznějí. Jenom ještě zopakuji jednou věc pro správné pochopení, že u vodného 

uplatňujeme do kalkulace ceny tedy celé nájemné ve výši 2 716 000,00 Kč. U vody splaškové 

snížené o 3 000 000,00 Kč, čili nájemné ve výši 4 151 000,00 Kč s tím, že 3 000 000,00 Kč 

město Sedlčany do fondu vkládá ze svých vlastních prostředků návrhu rozpočtu na příští rok 

tak, aby ulevilo ještě v celkové ceně vodného a stočného konečnému spotřebiteli, kde bez tohoto 

kroku jsme se dostali ještě zhruba o 10,00 Kč/m3 více a v plné výši je uplatněno i nájemné 

ve výši toho plánu obnovy „Přivaděče“ v částce 2 042 000,00 Kč. A tady ještě upozorním, 

že i to, pokud to město vkládá ty prostředky do fondu ze svého rozpočtu, tak je to vlastně 

veřejná podpora z rozpočtu města. Samozřejmě jednak ve prospěch občanů, ale i ve prospěch 

korporátu, to zaznamená ve prospěch firem právnických osob a stejně tak, kdybychom 

to neuplatnili u „Přivaděče“, tak budeme podporovat a myslím si, že neprávem, z rozpočtu 

města další odběratele, další obce, ale i další privátní subjekty, takže toto je třeba mít na zřeteli 

a zaznělo tady, že i tyto věci budou podléhat kontrole. A bohužel tedy se snažíme o něco cenu 

vody snížit. Na druhou stranu uplatnit to, co považujeme za nezbytné a město pravděpodobně 
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v příštím roce čeká ještě diskuse, zdali v plné výši ten fond obnovy bude zapojen formou 

nájemného do kalkulací. Tak ale zahajuji tedy rozpravu k tomuto bodu, paní Ing. Blanka 

Vilasová, prosím.“  

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Já, když jsem se dívala na ty ceny, jenom to shrnu, zopakuji. Vy to máte možná 

v tabulce, tam pořádně nevidím. Nynější cena, když to sečteme vodné stočné je 84,85 Kč/m3. 

Nová cena by teda měla být 108,66 Kč/m3. Tedy to navýšení je o 28,7 %, resp. o 24,21 Kč. 

Já vím, že ta situace je velmi těžká v poslední době. Poslední 2 roky samozřejmě je to ještě 

horší, než obvykle, kdyby pouze bylo to nařízení o vytvoření tohoto zásobního fondu 

pro obnovu vodovodů, takže chápu samozřejmě ten rozpočet, o kterém mluvil pan ředitel, 

byť úplně nejraději bych navrhla nějaké zvýšení mezi třeba o polovinu, protože je pravda, 

že myslím i na občany, kteří skutečně bydlí v nájmech, někteří lidé mají dvě zaměstnání a už 

dnes při zvýšení ceny za energii, za elektrickou energii a za plyn pak jsou opravdu na hranici 

životního minima. Byť my vlastně o tom rozhodujeme, kteří nejsme v takové situaci. My jsme 

asi všichni v situaci, že se dokážeme nějakým způsobem s tímto poprat, a když, tedy jde 

o zvýšení pouze o necelých 30 %, tak to zvládneme, ale jsou lidé, kteří to už opravdu 

nezvládnou. Každopádně jsme ještě mluvili u nás ve STAN o tom, že podobně jako 

u komunálního odpadu by bylo možné vytvořit předpis pro zmírnění dopadu u ceny za vodu 

a že by zkrátka by se mohly tyto informace více dostat k lidem a že by se to mohlo řešit 

současně, jak zmírnění dopadů zvýšení ceny za odpad, tak za vodu, že jsou tam zkrátka nějaké 

možnosti, jak by ti občané, kteří jsou sociálně a společensky potřební, že by se jim nějakým 

způsobem vypomohlo ze strany města na úlevách. Takže to bych chtěla nějakým způsobem, 

že by se to dalo projednat, navrhnout.“  

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak jenom kratičce zareaguji. Ono se to nedá úplně porovnat s těmi odpady, protože tady, 

pokud ten sociálně slabý občan prostě má nějakou spotřebu vody, tak má konkrétní spotřebu 

vody, kdežto u těch odpadů, to bylo z důvodu, že máme určenou svozovou nádobu 110 l jako 

základní nejmenší objem a osaměle žijící starobní důchodce, zpravidla zdaleka za ten svozový 

čas nebo interval tu popelnici nenaplní, tak tam úleva z tohoto titulu byla schválena a to takto 

dlouhodobě funguje. Ale takto je to věc názoru nebo dalšího jednání, čili já nejsem připraven 

teď detailně odpovědět, ale můžeme se samozřejmě touto tématikou zabývat.  

Do diskuse se hlásil pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Dobrý den. Jednak se omlouvám za pozdní příchod, ale stihnul jsem to. Ona už tady paní 

Ing.  Blanka Vilasová řekla to zdražení je 29 %, když se podíváte na internet, tak jiná města 

kalkulují se zvýšením někde kolem šesti, sedmi procent, ale třicetiprocentní navýšení jsem teda 

na internetu nenašel. Já pak budu mít nějaké dílčí dotazy na pana ředitele k té kalkulaci, 

ale rozhodující položkou v té kalkulaci je opravdu to nájemné, to dělá tu rozhodující sazbu 

zvýšení. Je fajn, že město 3 000 000,00 Kč jakoby dává do toho fondu, ale já si myslím, že by 

se klidně dalo dávat víc a ten dopad by neměl být, resp. nemusel být takový. Já jsem si vytáhl 

nabídky na Úřadu práce v Sedlčanech. Úřad práce nabízí 80 pracovních míst s průměrnou 

mzdou 24 000,00 Kč hrubého, to je hluboce pod republikovým průměrem; STROS – 

Sedlčanské strojírny, a. s. hledají pracovníky v rozpětí 20 500 – 29 300 Kč; KDS Sedlčany 

nabízí 20 300 Kč; Atlantik Třešňák 16 800 – 18 700 Kč; Pejšův mlýn Sedlčany, spol. s. r. o. 

21 500 – 31 000 Kč; ZETECH, a. s. 23 000 – 34 000 Kč. Já tomu rozumím, že RM a vládní 

většina, která tady sedí, lékaři, ředitelé, učitelé, starosta, místostarosta, právníci, jsou hluboce 

nad nebo vysoce nad průměrným platem v republice, takže to navýšení vás páni kolegové asi 
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zřejmě nemusí trápit, ale už to tady řekla paní Ing. Blanka Vilasová, myslím si, že tohle, co jsem 

řekl, je odraz průměrných platů v Sedlčanech. Průměrný důchod v České republice je 

od příštího roku 16 280,00 Kč. 

Myslíte si, že většina důchodců v Sedlčanech je na průměrném důchodu? Zkuste se celé řady 

lidí zeptat, jaké mají důchody v Sedlčanech. My jsme tady minule debatovali o zvýšení 

popelnice o pětistovku. Víte, že já jsem byl proti, říkali jste, nic se neděje. Teď navrhujete 

zvýšení vody o 30 % a možná někteří z vás v tu chvíli budou říkat, nic se neděje. Zvyšme ten 

dopad, tak ano, já si myslím, že to není příliš sociální a že určitě jsou možnosti, které by stály 

za úvahu minimálně tento nárůst rozložit. Ten nárůst je dán určitě uzavřením mlékárny, to jsme 

tady konstatovali, ale v principu jsme to do městského rozpočtu historicky také nepromítli. 

Samozřejmě už tady bylo řečeno i „Přivaděč“. Přivaděčem to tedy město tlumí, to si myslím, 

že je správné, koneckonců to, že ten nárůst je teď tak razantní, tak to tady pan ředitel říkal 

poznámku, že vlastně jsme do fondu obnovy v minulých letech nedávali. Tak to je asi pravda, 

ale nicméně ta voda v tuto chvíli těch 85,00 Kč nepatří k nejnižším v republice, i když jsme tam 

do toho fondu obnovy finanční prostředky nedávali, takže stejně je někde trošku zakopaný pes. 

No, když se podívám na tu kalkulaci ještě detailně, tak potažmo pan ředitel zvyšuje zisk své 

firmě sice o desítky tisíc, ale navrhuje to tam – zvýšení zisku, čili nejde jenom o ty vaše náklady 

režijní, které se zvyšují to je objektivní, ale navyšuje to také na zisku a ten dělá asi 20 haléřů 

na vodném a stočném bez DPH a jenom 20 haléřů je nárůst zisku, který zřejmě asi vedení města 

taky nevadí, nebo nevím, jak jste to debatovali s panem ředitelem, když jste připustili, 

že SčV, a. s. klidně bude mít i vyšší zisk, ale k tomu meritu věci. Já si myslím, že jsou tady 

určitě možná řešení a ta debata je velice vážná v kontextu toho, co všechno bude na sedlčanské 

dopadat od nového roku. Víte, že počet obyvatel v Sedlčanech klesá, debatujeme o tom, 

jakým způsobem to udělat. Tak fajn, jestli tady bude voda 108,00 Kč a v Praze od příštího roku 

je voda 107,72 Kč, my budeme mít dražší vodu než v Praze, tak možná, že už celá řada lidí v té 

Praze zůstane a už se sem ani vracet nebude a odhlásí si tady trvalé bydliště a budou prostě 

někde jinde, protože jim tady to sociální prostředí, ani to město vlastně tímhle tím svým 

přístupem nevytváří. Je to opravdu dopad minulosti, protože to uzavření mlékárny má neblahé 

důsledky, kdybychom šli do detailu, určitě v té kalkulaci přináší velkou finanční zátěž a tu 

chceme přenést na občany. Já chápu vyhlášku, rozumím tomu všemu, ale ten dopad mlékárny 

chceme plně přenést na občany. Já si nemyslím, že je to správné. Jaké jsou možnosti? Možností 

je určitě několik, za prvé – neschválení této ceny, to ale nemusí znamenat, že neschválíme 

rozpočet města na příští rok a dá se do příštího zastupitelstva ještě debatovat o tom, 

kde se naleznou finanční zdroje v řádu minimálně třeba 2 – 3 000 000,00 Kč. Když jsem 

se o tom bavil s panem starostou, tak pan starosta říkal, že každé 3 000 000,00 Kč znamenají 

10,00 Kč/m3, je to tak plus minus, čili to je velmi významné, jestli by cena byla 108,00 Kč nebo 

98,00 Kč, samozřejmě nějaké zvýšení je myslím akceptovatelné, protože inflace je inflace, 

naprosto v pořádku, bohužel mohu si o tom myslet svoje, ale tu vodu v té kalkulaci letošního 

roku neudržíme, nicméně toto je na podle mě na velmi pragmatickou debatu, prostě odložit 

to na příští jednání ZM a osobně si myslím, že buď najdeme v rozpočtu města ještě nějaké 

finanční prostředky na zadotování fondu obnovy, anebo počkejme tak, jak dopadne jednak 

k 31. prosinci 2021 rozpočet jako celek, vždyť každý rok tam jsou přebytky, které se potom 

na začátku příštího roku dávají do rozpočtu a navyšují se výdaje rozpočtovým opatřením, 

tak možná tady tento přebytek z roku 2021 by mohl jít do snížení nájemného, které se promítá 

do kalkulace vodného a stočného. A ta situace by byla určitě řešitelná. Samozřejmě, když se 

podíváme na tu kalkulaci, tak ono je potřeba jít taky do detailů, protože já nevím, jak je 

kalkulováno to nájemné, ale do vodného se dává dopad jenom 1 000 000,00 Kč z hlediska toho 

nájemného, protože dosud bylo nájemné 1 000 700,00 Kč. Teď bude 2 000 700,00 Kč, takže 

1 000 000,00 Kč, ale do stočného se dává z 987 000,00 Kč na 4 000 151,00 Kč. Už jenom 

konkrétní otázka, proč tu máme takhle nerovnoměrně rozložené vodné a stočné. To asi nějaký 
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důvod bude mít. Konkrétní otázka. Proč v té kalkulaci není potom voda srážková fakturována? 

Protože v letošním roce plánovaná kalkulace je 70 000,00 Kč, v příštím roce vůbec nic. Snižuje 

se spotřeba tedy té odpadní vody, dobré, ale v této souvislosti, kolik činí vlastně ta srážková 

voda za Sedlčany, kolik vlastně máte podchyceny všechny subjekty, které mají platit podle 

zákona srážkovou vodu, podnikatelské subjekty? Jste schopný říct, že je v tom stoprocentní 

pořádek, že všechny subjekty na území města, které mají platit srážkovou vodu také tu vodu, 

platí a celkem by mě zajímalo, kolik teda to je ta srážková voda, kolik v té kalkulaci jakoby činí 

reálně těch finančních prostředků? To skutečné inkaso. A možná, kolik smluv 1. SčV, a. s. 

v tomto směru eviduje, protože tady možná je nějaký prostor, vzniká otázka, hledám každou 

položku a možná odpovíte, že to je všechno v pořádku, možná je tam ještě nějaký prostor. 

Ale z mého pohledu, abych to uzavřel. Myslím si, že ta situace je velmi vážná! A ten sociální 

ohled by zastupitelstvo mělo jednoznačně vzít v potaz, a ta debata by tady měla být velmi 

seriózní a ne okamžitě odmávat zvýšení o 30 %, znovu říkám, prizmatem své výplaty 

neposuzujte vážení kolegové, a to říkám bez čehokoliv, tu sociální situaci v Sedlčanech, 

podívejte se opravdu na ty průměrné platy v Sedlčanech na průměrné důchody a na to, že jako 

zastupitelé máme také vytvářet dobré podmínky pro život v Sedlčanech a neměli bychom ty lidi 

od života v Sedlčanech odrazovat, ale měli bychom vytvářet podmínky, aby tady prostě žili. 

Čili osobně bych byl pro to hledat cesty, jak snížit dopad té metodické změny, tzn. snížit cenu 

nebo snížit to nájemné. Tady je potřeba říci, že celé to nájemné vlastně, které zaplatí občané, 

tak se dostane na stranu příjmu do městského rozpočtu, a pak se dostane do přílohy číslo 2. Paní 

ekonomka to ví, tam je rozklad, za co všechno to chceme, těch 6 000 800,00 Kč utratit. Podle 

mě nejvýznamnější položka je tam čistírna odpadních vod, celková obnova první etapy za cenu 

3 000 060,00 Kč, ale zpracování projektové dokumentace od kanalizace, úprava napojení 

přípojek, přeložka poruchového vodovodního řádu, geodetické zaměření vodovodu a další 

položky. To beru jako práce na infrastruktuře města, když se podíváme, tak místní komunikace 

a náklady na místní komunikaci taky nepřenášíme na občany, takže teoreticky klidně se na to 

mohu podívat tak, že mohu zadotovat z městského rozpočtu víc – tyto drobné položky 

a v principu z těch 6 800 000,00 Kč. Osobně si myslím, že dává smysl celková obnova první 

etapa za 3 000 060,00 Kč, čili pokud by město našlo 3 000 800,00 Kč ve svém rozpočtu, tak já 

osobně budu velmi rád za ty 3 000 800,00 Kč, které tady jsou v těch obnovách, opravách 

vodohospodářského majetku. To považuji, jak už jsem řekl, teď za srovnatelnou položku, jako 

jsou finanční prostředky alokované do obnovy místních komunikací trošku přeneseně, 

ale myslím si, že si rozumíme. Oboje to je infrastruktura města, a když už, tak začneme 

debatovat i o tom, zda a jak je postavená nájemní smlouva, protože celá ta infrastruktura 

městská a v jiných městech debatují o tom, že si budou třeba infrastrukturu provozovat sami. 

Tak vzniká otázka, jestli tudy třeba taky nevede cesta, aby Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o., přes kterou jde vlastně zhruba těch 2 000 000,00 Kč, na tu obnovu jde. Tak 

zda by třeba nemohli tu infrastrukturu místo 1. SčV, a. s. provozovat, protože minimálně skoro 

2 000 000,00 Kč zisku by zůstaly v městské kase. A je to otázka, jestli by to nebylo svým 

způsobem lepší, to je legitimní otázka, setkáváte se s ní někde asi i jinde, ale je to legitimní 

otázka. Takže, abych zakončil, opravdu bych byl rád, kdybychom tady jako zastupitelé se velice 

vážně o tom bavili. Rozumím, to, co říkal pan starosta, oceňuji, to, že město našlo už ty 

3 000 000,00 Kč. To není výtka, co jsem teď řekl. Každý rozpočet má své limity, ale s ohledem 

na to, co se dnes děje a s ohledem na tu sociální únosnost v Sedlčanech bych byl fakt velmi rád, 

kdybychom tady hledali společné řešení, jak prostě občanům města Sedlčan, sedlčanským, 

to navýšení neudělat o 30 %, protože fakt mám strach, že se to někde promítne, buď ve snížení 

spotřeby vody nebo jakmile se jednou voda zvýší, už ji nikdy nesnížíme, mohou všichni říkat, 

že může být za 2 roky situace jiná, takže bych poprosil kolegy zastupitele, abychom opravdu 

před hlasováním si udělali ještě vážnou debatu. A já teda za sebe říkám, že 108,00 Kč pro mě 

z hlediska sociální únosnosti s ohledem na to, co jsem říkal, s ohledem na výši platů, 
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zaměstnanost, výši důchodů je v Sedlčanech neakceptovatelné a pokud město bude chtít, 

tak určitě najde možnost, jak 3 000 000,00 Kč alokovat. Já jsem s panem starostou o tom lehce 

hovořil. Říkal jsem, že v rozpočtu na příští rok jsou také různé položky, jako jsou různé studie 

za 600 000,00 Kč, takže kdyby se z těch 600 000,00 Kč stalo 200 000,00 Kč, tak možná nějaké 

peníze máme, protože možná nemusíme vyhazovat peníze na různé studie, když je potřeba dát 

finanční prostředky na podporu města a rozložit ty dopady do nějakého třeba dvou, tříletého 

období. Děkuji vážení kolegové za to, že jste mě vyslechli. Já jsem tady v principu jako řekl 

i jakýsi návrh, tzn. debatovat o tom, jak najít někde kolem těch třech milionů korun, minimálně 

nebo respektive zhruba asi 3,5 milionu a hledat tu cestu tak, aby ta voda v Sedlčanech nebyla 

dražší, než v Praze a nepatřila k nejdražším v republice. Vnímám sociální únosnost, vnímám 

to, co říkal pan ředitel, vnímám 128,00 Kč bez DPH, 128,00 Kč ve Středních Čechách bez DPH. 

Aha tak já jsem se díval rok 2022, mám ten pocit, dneska odpoledne. A pane řediteli, to asi je 

jedno já si myslím, že to je bez DPH, takže 128,00 Kč?“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a s.: 

„128,00 Kč pro tento rok včetně DPH; 138,94 Kč pro rok 2022.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Výborně tak ano. Dobré, a to je klidně možné, já jsem si našel ten letošní rok i tak jsme jakoby 

v relativně, když se podíváte na různá srovnání, tak nevím, jestli nebudeme patřit ve Středních 

Čechách k nejdražším, máte pravdu Mladá Boleslav a podobně, ale tam jsou asi úplně jiné 

výdělky, když se podíváte na srovnání těch jejich platů, tak děkuji za pozornost.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, do rozpravy se hlásil pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, ale ještě bych předal slovo panu 

řediteli, jestli by zodpověděl na některé konkrétní dotazy ke kalkulaci.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Úplně primárně jednoduchý a prvotní dotaz na konstatování pana zastupitele, že vlastně cena, 

která dneska je nějaká, nemůže být nikdy do budoucna jiná. Musíme se podívat na to, 

že se bavíme o věcně usměrňované, regulované cenotvorbou, tzn., nelze vůbec tuto větu brát 

vážně, protože je to o nákladech vůči kubíkům. Takže přesně, kdyby se vrátil podnikatelský 

subjekt formátu podobnému mlékárně nebo jiný potravinářský provoz nebo výrazně vodu 

spotřebovávající podnikatelský subjekt, tak samozřejmě náklady zůstávají. Všichni víme, 

že ve vodárenství je zhruba 85 % nákladů fixních, tak se samozřejmě většina nákladů začne 

bořit oproti větší spotřebě vody a větší produkci vody a odpadní čištění na čistírně. Takže to je 

jenom první poznámka.  

Druhá věc, zdánlivá nerovnováha mezi nájemným. No tak, jak jsem říkal na začátku, počítá 

se z ceny majetku tvořící infrastrukturu, striktně se rozděluje na vodovod a kanalizaci, to je 

první věc. Už teď nově i účetně to bude stejně požadováno. Musí být rozdělena na vodné 

a stočné a je daná hodnotou majetku. Když mám v majetku čistírnu v řádech desítek nebo 

stovek milionů korun jako hodnotu majetku a kanalizační sběrač, všechny kanalizační řady 

ve městě a její hodnota je dva a půl násobná než hodnota vodohospodářských traktů na straně 

pitné vody, tak je logické, že generace prostředků na obnovu toho výrazně dražšího systému 

je výrazně vyšší, to je matematika základního rozměru.  

Tak přemýšlím, co ještě padlo za dotazy. Bavili jsme se, říkal jste tam zisk. Tak zisk je daný 

ze smlouvy, daný procentem vůči celkové ceně. Akorát, obávám se, že ten nárůst 20 haléřů nám 

v příštím roce, bude tak asi pro parádu, protože když vidím, co se děje s inflací a my jsme 

kalkulaci předložili s pěti procentním inflačním nárůstem, tak vlastně už v tuto chvíli, 

kdy tu mluvím do mikrofonu, už to neplatí. Takže už teď to bude čistá ztráta vůči našemu 



 21 

předpokládanému zisku. Druhá věc, která souvisí se ziskem, byla otázka, jestli nám 

infrastruktura patří nebo Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., to je úplně jedno, myslím si, 

jestli bude patřit naší společnosti nebo Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., a to nikoli 

z pohledu mojí společnosti, ale z pohledu toho, že jedna věc je tu společnost udržet v chodu 

existenčně, což je stejné u obou subjektů. Zisk je náš fond obnovy, jako existující společnosti 

na nová auta, na všechno ostatní, co je potřeba.  

Přemýšlím, co jste tam ještě říkal... Ano, pokud se týká srážkové vody. Tím, že je to zákonná 

povinnost, tak samozřejmě všechny podnikatelské subjekty ve městě, včetně teda samozřejmě 

budov, které vlastní město, ale jsou v této kategorii, tak, jak nám byly nahlášeny a vlastníky 

udány plošné metry zatížené srážkovou vodou končící v kanalizaci, tak takovým způsobem je 

samozřejmě v souladu s legislativou vybíráno.“ 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A to je…, kolik je to v té kalkulaci, tam je to kde?“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„To takto z hlavy nevím.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Máte tu kalkulaci, já vám ji dám.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„No já jí mám, ale říkám, takto z hlavy to nevím.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„No ne, no tak alespoň, ve které to je položce?“ 

  

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„No, tam jsou nuly, nevím, obávám se, že je tam chybička. A beru to, že předpoklad bude 

stejný. Já teď nevím, jestli nedošlo ke změně. Vyčištěná odpadní. Beru to, že to je v podstatě 

ve shodě, tzn., tady nic nepřibylo, ani neubylo.“ 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Víte, o čem mluvím, srážková voda fakturovaná, tam nemáte vůbec nic!“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Vím. Říkám, tam je podle mě chyba. Tam jenom chybí vyplněné hodnoty. A budou stejné jako 

v roce 2021, tam se nic nezmění, protože nevím o tom, že by někdo zboural objekt, aby ubyla 

plocha, anebo obráceně přistavěl objekt tak, aby výrazně zasáhl do kalkulace.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„No dobře, ale v tu chvíli by se o 70 000 Kč zvýšila spotřeba vody a má to vliv na kalkulaci.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Ne, tam chybí ta hodnota. Ne, že chybí ve výpočtovém vzorci.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ne, ne, počkejte, počkejte, tak voda odpadní fakturovaná máte 329,8.“ 

  

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 
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„Ano.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„No ano, no výborně. To je metodicky úplně stejné jako po tom loňském roce. Pak máte „H“ 

voda srážková fakturovaná 70 000 Kč.“ 

  

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Ano.“ 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Když k tomu sečtu 70, tak je to 329 + 70. Musí být. Když se podíváte na řádek 21, tak to tak 

máte. Máte navýšení. Ten řádek „F“ plus „H“ se sčítá. Aspoň takhle se na to dívám.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„No vždyť já s tím nemám žádný problém.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„No tak, když je tam 0?“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Vždyť říkám, je tam chyba, tam chybí vyplněná hodnota.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„No výborně, když tam bude vyplněná hodnota, tak se to přičítá k položce „F“. 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Vy mi nerozumíte v tom materiálu. Ne, v tom ne, v tom výkonném nástroji Ministerstva 

zemědělství ČR. Tady v té tabulce chybí.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Výborně, ale jestli tady to v té tabulce chybí, tak nemůže být ve finále 329, když je tam 0, 

protože se „F“ a „H“ sčítá, a to dělá celkovou vodu fakturovanou pitnou, odpadní a srážkovou. 

Tak, jestliže mám vyplněný řádek celkové vody fakturované pitné a odpadní srážková je 0, 

tak tam je chyba. Tak tam není ten součet. Tak ten součet by byl vyšší.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Znovu říkám to, že tam je nějaká chyba v tom, že se to nezobrazuje, já nevím, proč.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Výborně, ale tak kalkulace je přesně na těch 329. Tak jestli je tam chyba, tak bych rád teda 

ověřil, že ta kalkulace je správně, že tam není chyba v té kalkulaci.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Ano, je. To vám říkám rovnou, protože se to dělá v tom pracovním nástroji Ministerstva 

zemědělství ČR, v té elektronické verzi. Prostě proč to tady v té tištěné verzi chybí, Vám 

neumím říct.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Nezlobte se na mě, ale já tady kalkuluji podle téhle verze, tak podle téhle verze nevím, jestli 

teda mám počítat 329 a 0, nebo co je správné číslo?“ 
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Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Znovu, to jsou kubíky. Těch 70…, samozřejmě nikam nezmizelo. Neumím vám vysvětlit, 

proč ten nástroj při tisku zobrazuje nulu, stejně jako v odpadní vodě čištěné.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Výborně. Ale kalkulace na rok 2021 je správná. A ty sloupce jsou stejné metodicky. Tam 

se metodicky nic nezměnilo, takže v tom řádku na rok 2021, když se podíváte, tak máte 

vyplněno 70.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Vždyť vám to znovu vysvětluji. To všechno sedí, včetně výpočtu, proč se to nezobrazuje 

při tisku. To vám neumím tady vysvětlit.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jenom konstatuji, že…. Vy to předkládáte zastupitelstvu prostřednictvím RM a nikdo 

to nezjistil, že tam je chyba. Tak někdo to má asi občas kontrolovat!“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Znovu, omlouvám se. Nevím, proč je to v tištěné verzi. V tom výpočtovém nástroji, který je 

softwarová záležitost, samozřejmě je uvedena srážková voda, zde vidíme pouze je celkový 

objem prostředků. Vidíte sami, že tady se to chová, jako bychom žádnou vodu nevyčistili. To 

je nesmysl. Kolik je to kubíků taky nevíte. 70 000 Kč, vždyť to tam máte. Proto říkám…“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Pro rok 2022.“ 

  

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„To bude stejné. Znova! Copak tady někdo zboural půlku města nebo přestavěl druhou půlku 

města?“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Já nevím. Ta čísla se mění i v té vodě odpadní odváděné fakturované meziročně.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„To je něco jiného. To je fakturace, ale ne plochy střech. Ptal jste se mě na srážkovou vodu. 

Srážková voda jsou plochy střech nebo plochy, které jsou na podnikatelských subjektech jako 

plochy, které nevsakují vodu. Zatím samozřejmě obranná reakce většiny podnikatelských 

subjektů je snaha hledat obráceně plochy, který nemusejí zpoplatňovat. Měl jste ještě teď další 

dotaz, jenom si nepamatuji, protože jste těch dotazů měl spoustu.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jestli bych mohl dostat informaci, kolik těch smluv…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Požádal bych mluvit na mikrofon.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 
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„Jestli tedy do příště je možné prostřednictvím pana starosty zjistit, kolik těch smluv 1. 

SčV, a. s. eviduje za srážkovou vodu a kolik tedy je to přesné číslo. Poprosím pana starostu, 

protože vy pro mě nejste partner samozřejmě pan starosta je partner.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„To je to nejmenší. To se musí vytáhnout ze zákaznické databáze. Co se týká počtu smluv, 

tak to se musí projít celá zákaznická databáze. Co se týká těch kubíků, tak to není problém.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takže tady 1. SčV, a. s. nám doplní vysvětlení této položky ve vztahu k roku 2021. Tak 

do rozpravy se hlásil dále pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“ 

 

JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom už krátce, jestli mohu. Protože mnoho věcí svým způsobem řekl kolega Ing. Pavel 

Švagr, CSc. Ta tabulka skutečně nesedí. Já budu věřit, že to sedí jako ve výpočtu, ale jenom 

tady jsou špatně ty hodnoty, protože je zvláštní, že tady máme na závěr 954, když ta čísla 

nad tím sečtete, tak to rozhodně nedá těch 954. Což je evidentní, že tam fakt je něco špatně. 

Ale dobré, já jenom…, samozřejmě chápeme, že voda je komodita, která je poměrně a bude 

v budoucnosti ještě poměrně drahá. Musíme si ale skutečně uvědomit souvislosti. Hledal jsem 

ty údaje, těch 30 %, o které se zdražuje, což není nikde v celé České republice. Budeme 

rekordmany a skutečně není nikde více, kdy se z roku 2021 do roku 2022 o 29 % zdraží voda. 

Bohužel je to smutné, ale je to tak. Teď jde o to, co ti lidé dělají. Každý občan se snaží u té 

vody šetřit, což je samozřejmě v pořádku. Voda bude nedostatková i v budoucnosti, takže 

šetření je správné. Ale vezměte si každý rok, jedete víc a víc na přeraz, děláte prostě všechno 

možné, a co se vám stane na konci roku, zase vám to zdraží. Není to jenom ta voda. Samozřejmě 

tento rok bude tragický ve všech oblastech, což už tady zaznělo: plyn, elektřina, potraviny 

inflace hrozná. Takže mně se to samozřejmě mluví snáz jako opozičnímu zastupiteli, 

který může říci – ano, tak dělejte si, co chcete, já vám to stejně neschválím. Ale to já nechci. 

Chci, abychom o tom jednali, jak my, tak vy, abychom se ještě skutečně na to podívali z toho 

pohledu, jestli to nejde nějakým způsobem opravdu zmírnit ten dopad, protože cena vody nebo 

vodného a stočného dražší, než je v Praze, to je špatná vizitka a povede to k tomu, co už tu 

zaznělo. Té vody se bude spotřebovávat méně a méně. A ti lidé, kteří tady zůstanou, budou 

každý rok platit za kubík víc a víc, a to není cesta, kterou se chceme dát. Takže proto si myslím, 

že to, co kolega Ing. Pavel Švagr, CSc. tady prohlásil, to, že „Pojďme se podívat na ten 

rozpočet“ je správné. Pojďme se podívat, to je skutečné řešení toho, jak tu vodu srazit, protože 

nevěřím tomu, že jsme schopni nějak tu kalkulaci ovlivnit. To budou haléřové položky, 

když tam něco najdeme, to prostě bude z uvedených 108,00 Kč na 107,00 Kč, to nás nezabije. 

Ale to, že my najdeme nějaké finance, že odsuneme nějaké věci z rozpočtu, které skutečně by 

tam třeba ještě příští rok být nemusely, abychom zmírnili ten dopad, který na občany v 

nadcházejícím období skutečně bude drastický tak, abychom nějakým způsobem pomohli. A to 

si myslím, že je naše úloha, abychom se zamysleli nad tím, že v tom rozpočtu najdeme nějaké 

finance, které bychom převedli právě sem do té vody a zhruba ty 3 000 000,00 Kč dělají těch 

10,00 Kč. Tak se na to pojďme podívat, co bychom mohli v tom rozpočtu změnit, jsem 

přesvědčen, že každý z nás tam najde 200 000,00 × 21, to máme skoro 4 miliony a máme vodu 

o 13,00 Kč levnější, tak jenom toto si skutečně myslím, že tou cestou bychom se měli dát. S tou 

regulací z toho asi skutečně moc neuděláme. Samozřejmě svalovat cenu na nějakou vyhlášku 

na ni ty dopady, super, ale nemůžeme to bouchnout prostě 29 %, to si myslím, že je 

neakceptovatelné. Takže šel bych tou cestou úpravy rozpočtu a podívat se ještě na to, jestli 

bychom mohli něco zadotovat. Takže pro toto bych se přimlouval. Děkuji.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji též a pan ředitel se ještě hlásil o slovo.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Určitě oni jsou to podobná slova, které říkal kolega zastupitel. Jednoduše, co se týká 

skokového nárůstu. Rozdíl je v tom, že třeba město Příbram, které tento krok absolvovalo 

na úrovni také přes 20 % z roku 2019 na rok 2020, tak má prostě tu výhodu, že to má za sebou. 

Stejné situaci dneska čelí svazek obcí pro vodovody, kanalizace Příbram, kde se jde 87,00 Kč 

na 124,00 Kč/m3. Tzn., tam ten nárůst bude ještě o 15,00 Kč vyšší než tady v Sedlčanech a taky 

v podstatě není kam uhnout. To je to, co jsme se bavili, je to zákonná povinnost z roku 2008, 

která od té doby byla většinou těch obcí a měst sociálně držená vlastně v podstatě tak, jak se 

tady dneska bavíme a nějakým způsobem jenom účetně a papírově dotovaná. A jak je ten dopad 

do tohoto stavu majetku tady dneska, který je a s ohledem na tu… a já jsem tu sociálně únosnou 

cenu nevymyslel, ale je pro Středočeský kraj a Prahu. Tzn., není to tak, že bychom se mohli 

„stahovat“ vůči Praze, kde je asi jasné, že když tam žije 1,5 milionu lidí a další 1 000 000 lidí 

tam přijede za prací, tak spotřeba vody a ten počet platících vůči tomu samozřejmě dělá tu cenu 

příznivější oproti menším městům nebo obcím formátu venkovského bydlení a žití. To je, 

jak jste se bavili o tom, že, že budete pionýry, tak se nemusíte bát. V rámci námi provozované 

části Středočeského kraje, tak jsou dneska kalkulace, které se přiblížily k hranici 150,00 Kč/m3 

vodného a stočného, včetně DPH. I ta sociálně únosná cena 128,00 Kč/m3 pro letošní rok a těch 

139,00 Kč/m3 pro rok 2022, a o kterém budete hlasovat je, včetně DPH.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji. Jenom poznámku, když tady zaznívalo, kolik, kde stojí voda. Podívejme se také 

třeba na Mělník, Kladno. Tam je víc než 115 Kč/m3, ale to je zbytečný, to je argumentace typu 

Pepíček dostal taky pětku, takže touto cestou nemá cenu jít. Tady ten dopad takto vysoký je 

způsoben tím, že jsme se v minulosti skutečně se snažili minimalizovat to navyšování ceny, 

minimalizovat dopad na občany. Podívejte se do letošního rozpočtu, máme tam obnovu 

vodohospodářského majetku za 2 200 000,00 Kč a pokaždé na každý rok se připravují 

ty nejpotřebnější akce ve spolupráci jednak s vedoucím střediska 1. SčV, a. s. v Sedlčanech, 

ale i dalšími pracovníky 1. SčV, a. s. z Příbrami, tak jak skutečně ten stav považují za nutný. 

Již jsem zmiňoval to, co nás čeká a už vlastně to odstartováváme v tom příštím roce, a to je 

etapizovaná rekonstrukce čistírny odpadních vod a tomu taky neutečeme a tam máme kalkulaci 

v cenách z roku 2020, řádově 30 000 000,00 Kč. Takže to není jenom o příštím roku, kterak 

ulevit. Tady, pokud z rozpočtu bychom měli někde vzít další 3 000 000,00 Kč, potom skutečně 

nevím kde. Tak nám vypadnou komunikace. No vždyť my tam ani žádný neplánujeme, tak co 

nám vypadne. Vypadne nám možná projektová činnost a podobně, ale tím zase úplně zastavíme 

život toho města pro další roky, kdy předpokládáme, že město na tom bude rozpočtově lépe. A 

mně nepřipadá úplně fér tady teď na zasedání zastupitelstva říci: „Pojďme společně hledat 

cestu“. Třikrát jsme projednávali rozpočet v RM a 12. listopadu jsem zastupitele obeslal 

pozvánkou na společné setkání k návrhu rozpočtu města, abychom právě tyto věci mohli 

diskutovat, co ještě můžeme zařadit, co odložit, čemu dát prioritu. Zájem byl takový, že kromě 

radních se zúčastnil pan MUDr. Z. Špale a pan MUDr. Vl. Zámostný. Odpověděli jsme na řadu 

dotazů k návrhu rozpočtu, z mého pohledu se ty věci vysvětlily a nebyl vysloven žádný 

nesouhlas. A ve chvíli, kdy potřebujeme jednak schválit kalkulaci a schválit rozpočet, tak to 

začneme přepracovávat? Ale co se stane, vždyť my to město vrhneme do zoufalého finančního 

stavu, protože když neschválíme dnes cenu vodného a stočného, tak pojedeme dále fakturace 

za 84,45 Kč a budeme ten průšvih jenom prohlubovat. S tímto řešením nesouhlasím, navrhněme 

konkrétní opatření, budeme o něm hlasovat, anebo budeme hlasovat o návrhu, tak, jak je 

v materiálech. Ale teď ten problém odložit na příští rok, tak nezlobte se na mě, je pozdě. 
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Další rozpravy pan MUDr. Karel Marek.“ 

 

Pan MUDr. Karel Marek: 

„Jestli mohu, krátce. Pan starosta mě v podstatě předběhl. Měl jsem tyto argumenty nyní 

připraveny. Všichni zastupitelé byli před měsícem vyzváni, aby se vyjádřili, jak k ceně vodného 

a stočného, tak rozpočtu města, k jeho návrhu na rok 2022 a opravdu kromě dvou kolegů, 

kteří přišli na to jednání, a ta diskuse tam probíhala, nikdo nepřišel, nikdo se neozval. Takže 

teď vyjádření zastupitelů mně připadají spíš populistická, než opravdu už konkrétní. To je teď 

vystoupení, protože tady je obecenstvo, jsou tu média, je to vysíláno...  

Ještě několik krátkých čísel. Ono se samozřejmě hodí říci čísla, která se mi hodí, proto je 

opakuji, aby byly slyšeny, ale je potřeba říci to, co říkal pan starosta. Cena vody letos byla 

84,00 Kč. Podívali jste se, kolik je průměrná cena vody v České republice – 93,00 Kč. Takže 

my jsme letos 9,00 Kč pod průměrem, ale celá řada měst, a to jsem taky chtěl poznamenat, 

ale pan ředitel byl rychlejší, resp. již dříve uvedl, že skutečně mnoho měst už navýšilo ceny 

vodného a stočného již v těch minulých letech, kdy my jsme tady tu cenu drželi. Takže řada 

měst má už letos, loni, ceny přes 100,00 Kč. To je potřeba říci, ono to potom zní velmi zajímavě 

– 29 % nikdo v republice nemá. To jsou čísla, která hezky znějí z opozičních lavic, že? 

Ale je potřeba říci, že nyní je naše cena nižší, nižší, než je průměr v České republice a o řadu 

a řadu procent nižší, než je i v jiných městech středních Čech.  

A přesně další správná argumentace, bohužel jsme malé město, které je na tom vlastně hůř, 

než velké město, což náklady fixní jsou dané a čím nás je tady méně, což, bohužel je pravda, 

tak to vychází samozřejmě relativně všechno dráž.  

A úplně poslední poznámka. K těm odpadům je potřeba objektivně říci, že my jsme nezdražili 

odpady všechny, některé ceny třeba čtrnáctidenního svozu se dokonce snížily. Je zase potřeba 

říci „A“ i „B“. Mně se hodí jenom „A“, že jsme po x letech zvýšili a zase to bohužel bylo 

způsobeno teda vnějšími vlivy, ale není řečeno, to „B“, že jsme dokonce čtrnáctidenní svoz 

snížili. Proč to nezazní? No, protože se to nehodí!  

To je jenom pár poznámek, které tady v podstatě už zazněly, ale měl jsem je připraveny a chtěl 

jsem je říci. Prostě je potřeba se k tomu chovat objektivně. Samozřejmě souhlasím, mrzí mě to, 

že ta cena takhle stoupá. Opravdu, jak říkal pan starosta na jednání RM, to rezonuje dva měsíce, 

řešení se hledá, ale opravdu v dnešní době vzít peníze, tak, když dáte konkrétní návrhy, dá se 

o tom jednat. Ale ty konkrétní návrhy jste měli pánové předložit před měsícem a ne najednou 

teď tady vystupovat na poslední chvíli. Tak to neschválíme a bude co! Asi tak jako v republice, 

no tak sociální demokracie, že?! Děkuji.“ 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji, hlásil se ještě pan Ing. Pavel Švagr, CSc. a pak pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, 

a pak Ing. Blanka Vilasová a pan ředitel, abych na někoho nezapomněl, a pak ještě pan 

Ing. František Hodys a pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník. Já si to musím všechno napsat. 

Ale máte slovo.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Já jen krátce. Toto mi přišlo pane doktore, nezlobte se, trochu jako slaboduchá poznámka. 

Takže když budeme u těch čísel, tak se můžeme dostat, kolik je průměrná mzda v České 

republice 37 000,00 Kč. Nechte mě domluvit, když mohu 37 000,00 Kč. Na Sedlčansku je to 

28 000,00 Kč, takže o 20 % máme nižší, než, já nevím… Tu poznámku jsem myslel ne na vás, 

ale tu poznámku jsem tak označil, a to si myslím, že je relevantní poznámka k tomuto.  

Když bychom byli u těch čísel, můžeme je porovnávat tímto způsobem. Ty mzdy máme o 20 % 

nižší, než jsou v průměru v České republice. To těch 9,00 Kč, které to dělá z těch 93,00 Kč 

na těch 84,00 Kč, je zhruba nějakých 9,2 Kč. Takže jsme na tom hůř platově, ale máme 
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samozřejmě tu vodu, takže vidíte, že stále o 10 % bychom vyhrávali, ale takto s těmi čísly 

můžeme disponovat přesně tak, jak říkáte. To, co se nám bude hodit nahoru i dolů. Samozřejmě 

mohu s těmi čísly, jakkoliv tady ukazovat, co je špatně a co je dobře. Co se týká té poznámky, 

pane starosto, je pravda. Pozvali jste nás na zasedání, ale tu kalkulaci na vodné a stočné jsme 

v té době neměli. Tu jsme dostali později, takže nebylo možné na to reagovat a pokud bych měl 

teda nějakým způsobem, konkrétně, tak třeba příspěvek KDJS mi přišel v letošním roce 

mnohonásobně vyšší, než i přes inflaci a přes všechno co bylo třeba v loňském roce a tam by 

se dalo ušetřit třeba 1,5 milionu a už máme půlku. Tak jenom takto, konkrétně. Chápu, že se 

vám to zase líbit nebude.“  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Další.“ 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Tak, jestli mohu. Příbram bude mít vodné stočné 90,34 Kč od nového roku. Jen tak 

pro zajímavost.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s. reagoval slovy, 

kterým nebylo rozumět… 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Dobré, dobré. Nekomentujte prosím. Jenom říkám Příbram, teď před chvílí. Jestliže máme 

dneska cenu nižší, tak zítra můžeme mít nejdražší v republice, výborně! Na začátku jsem říkal, 

pojďme hledat řešení. A taky říkám, že ten, kdo má stotisícový plat. Možná několikanásobných 

sto tisíců, tak je mu to jedno, že se zvýší m3 o 28,00 Kč, protože to ve svých příjmech nepozná. 

Obecně řečeno. Ale ten, kdo má důchod, příští rok průměrný v republice, co jsem říkal, 

je 16 230 Kč, a takových v Sedlčanech bude…, takové nebo takoví nebudou všichni 

v Sedlčanech, tak to pozná. Tak fajn. Já jsem tady na začátku říkal, že to je věc zodpovědnosti 

každého individuálního zastupitele. Tak si to odhlasujte. Výborně! Vždyť nesete politickou 

zodpovědnost. Já jenom ze svého pohledu říkám, že podle mě ta kalkulace navýšená v tomto 

roce o 28,00 Kč, kolik to bylo o 24,00 Kč primárně s tím, že to je dáno dopadem toho, 

že se uzavřela mlékárna. A to je do jisté míry fakt, protože kdyby tady ta mlékárna byla, 

tak ta kalkulace by vypadala úplně jinak. To tady pan ředitel potvrdil bez diskuse. Takže my 

v principu stále budeme trestat občany Sedlčan za to, že tady v minulosti byla vybudována 

mohutná infrastruktura. Ta debata tady byla xkrát, nic s tím nenaděláme. No, tak to promítneme 

občanům. Já vám říkám ze svého pohledu a už nejsem sociální demokrat, pane doktore, ano. 

Tak poprosím o klid. Já ze svého sociálního pohledu říkám, že zvýšení o 28,00 Kč, o 24,00 Kč, 

není správné. Souhlasím s tím, že kalkulaci jsme v té době neměli, ale protestuji proti tomu 

jednání zastupitelstva, zastupitelstvo je dnes a teď. Ano, takže a já tady nemluvím kvůli tomu, 

že jsou tady média nebo něco takového, to snad víte. Pravidelně tady komentuji řadu věcí, 

kdy vy, jako vládnoucí garnitura ve městě nekomentujete nic s prominutím, takže jste se vším 

happy, mě to nevadí, tak si to odhlasuje. Já z mého pohledu říkám, že to je pro sedlčaňáky 

nesprávný krok a ty důsledky ponesou všichni sedlčaňáci. V kontextu dnešních sociálních věcí 

bych čekal, že město bude hledat cestu, jak dát nebo jak ulevit na nájemném víc a všechno 

ostatní, co tady zaznělo, to může být populismus i z druhé strany. Tak jako nemá cenu se tady 

dohadovat, byl to můj názor. Já jsem tady jasně říkal, že je tady jedna varianta. Nesouhlasím 

s tím, co říkal pan starosta. Taky jsem v úvodu řekl, že neschválení vodného neznamená 

neschválení rozpočtu města, to přece vůbec není pravda, protože my máme na příjmu 

6 800 000,00 Kč z nájemného a na výdajích máme 6 800 000,00 Kč z nájemného. Pak pokud 

by se do příštího jednání zastupitelstva ta položka na příjmu o 6 800 000,00 Kč snížila a položka 
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na výdajích o 6 800 000,00 Kč taky vyhodila, tak se vůbec nic neděje, prosím. Takže já tady 

nevolám po tom, aby v Sedlčanech bylo rozpočtové provizorium, to volá někdo jiný na té vládní 

úrovni, když už jsme u toho Karle. Tak si to srovnejme. Vlády se změnily, ale nechci o tom 

mluvit, tady to nemá cenu, ta debata je nedůstojná, to se vraťme zpátky na reál.  

Neříkám nic jiného, než abychom si uvědomili, jestli prostě chceme občanům města zdražit 

o těch 24,00 Kč nebo ne, nic jiného. A jestli prostě na zastupitelstvu nejsme schopni vést 

pragmatickou úvahu a jestli prostě většině zastupitelů to zvýšení o 24,00 Kč nevadí, OK, nahlas 

říkám, že mě to vadí. A to byla ta debata, kterou tady vedu, nic jiného nic menšího, takže 

to nesouvisí s debatou kolem schválení rozpočtu. Tam se možná budeme bavit potom 

o nějakých jiných položkách, ale je to technicky řešitelné, to si přiznejme. A někdy se svolávají 

mimořádná zastupitelstva, když je potřeba, tak přece není problém na začátku příštího roku 

si svolat nebo bůh ví, kdy bude další zastupitelstvo, možná bude někdy opravdu dřív než za tři 

měsíce. Řekl jsem tady, pokud bude výsledek rozpočtu příznivější, dají se ty přebytky klidně 

dát do snížení toho nájemného, dají se hledat různé cesty. Kde je vůle, tam je cesta, kde není 

vůle, tam bude odhlasováno těch 120,00 Kč nebo 108,00 Kč (o těch 24,00 Kč), jestli není vůle 

zastupitelstva. Pan starosta dá hlasovat. Je to zodpovědnost každého zastupitele a každý 

zastupitel hlasuje přece sám za sebe.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano, samozřejmě ve finále hlasovat budeme, ale ještě než paní Ing. Blanka Vilasová promluví, 

tak bych požádal ještě pana ředitele, který se hlásil v průběhu těch příspěvků.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Jestli můžu poprosit, abych se neztratil. Protože tady padly nějaké dotazy. Zpátky k těm 

dotazům. Já jsem si ověřoval u kolegyně, proč tu máme nuly. Nuly tu máme úplně jednoduše, 

protože samozřejmě už je to podle nového, metodicky upraveného nástroje, a tak jako 

s prominutím, rok co rok nám do toho sáhnou, tak právě vstoupilo do hry Ministerstvo financí 

ČR, tak to už si nepřálo v kalkulaci vykazovat srážkovou vodu zvlášť a nezajímala je voda 

vyčištěná, protože to nemá s kalkulací nic co do činění ve vztahu k vodě fakturované, tzn., 

když se podíváte, tak máte meziročně nárůst m3 ze 146 000 na 169 000 m3 u domácností, klesla 

spotřeba nebo produkce odpadní vody podnikatelské sféry ze 117 000 na číslo, které tu 

nevidíme, protože se k němu zároveň přičítá voda srážková, protože pro Ministerstvo financí 

ČR je to prostě voda, která se vyčistí na čistírně a má cenu stočného. Takže je to nezajímalo, 

nechtěli si hlídat dvě položky, chtějí to v jedné jediné položce. Součtem toho je číslo 

329,5 tisíce m3 fakturované vody odpadní pro rok 2022 oproti 260, oproti 333 tisícům v roce 

2021. Takže to je vyčištěná voda v nulách, protože prostě nemá z hlediska výkaznictví 

kalkulace a ekonomických nástrojů žádný význam. To je informativní číslo. To je ten rozdíl, 

že dokud to bylo ve hře jenom Ministerstvo zemědělství ČR, tak to zase značnou část údajů 

z této tabulky využívalo pro vyhodnocování jiných aspektů.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Té srážkové je teda kolik?“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Dobře, to už se nevykazuje. Na to vám neumím odpovědět, protože prostě není v tom nástroji 

vykazována. Je zahrnuta do odpadní vody jako takové.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji za pohotové vysvětlení té kalkulace.“ 
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Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Ještě ta první odpověď, pokud se týká té situace ve Středočeském kraji, provozujeme zhruba 

80 obcí a měst a dalších 40 obcí a měst servisním způsobem, spravujeme ten majetek, včetně 

toho, že tam jim pomáháme s kalkulacemi, s plánem financování obnovy, všechno. Můj pohled 

na věc. Dneska jste asi poslední, o kom vím, kdo nějakým způsobem tu cenu dotuje, a nemyslím 

si, že to je nesociální. Protože když vezmu, že kalkulované nájemné je 9 000 000,00 Kč, a vy 

do toho dáváte 3 000 000,00 Kč ze svého, tak z jedné třetiny dotujete cenu a finanční 

prostředky, které měly být z pohledu obou ministerstev zahrnuty v kalkulaci jako takové. 

Bohužel teda v České republice na obnovu infrastruktury neexistuje žádný dotační program ani 

národní ani evropský, to jsou finanční prostředky, které z pohledu legislativy se mají tvořit 

pouze v rámci provozu toho systému.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, paní Ing. Blanka Vilasová.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Já jsem se pouze chtěla omluvit, že jsem nebyla na jednání ohledně rozpočtu a dalších položek, 

protože mi opakovaně nešel zastupitelský mail a nešel mi ani Cloud. Nicméně dneska jsme to 

dořešili s Ondrou Vodňanským, takže snad už mi to půjde. Ale opakovaně opravdu 

to od minulého zastupitelstva nešlo, takže jsem nevěděla o tom jednání. Zkrátka jsme si to 

nepředali, ty informace.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dobře, samozřejmě to jednání nebylo povinné. Je každoročně vyvoláno právě na popud vás 

zastupitelů ze STAN, aby se ty věci vysvětlovali (předjednávali). A pan Ing. Josef Soukup 

o tom termínu věděl, ale to si vysvětlete mezi sebou, to nebudu řešit. Pan Ing. František Hodys.“ 

 

Pan Ing. František Hodys: 

„Nabízím, podívat se na věc trošku z jiného pohledu. Rada města Sedlčany opakovaně tuto 

otázku řešila a bylo to velice obtížné. A to, kolik město přispěje na snížení ceny vodného 

a stočného z rozpočtu, je naprosto zásadní otázka. V současné době rozpočet je postavený 

takovým způsobem, že už tam není v podstatě nic investičního, jsou tam jenom nezbytné věci. 

A pokud jsou tam nějaké projekty, tak je to proto, že tyto projekty budeme v budoucnu 

potřebovat a musíme být připraveni na případnou dotaci. Když například spočtu naši rodinu, 

tak my platíme měsíčně za vodu řádově 600,00 Kč, platíme za plyn momentálně asi 2 800,00 Kč 

nebo 3 000,00 Kč, za elektřinu 1500,00 Kč. Tzn., že voda je částka, která je malá a ty další 

zbývající se zvýší mnohem více a zasáhnou vlastně obyvatelstvo bohužel mnohem větším 

problémem. To my nemůžeme ovlivnit. Ale tím, když najdeme ještě někde ty zmíněně další 3 

000 000,00 Kč, což my bychom rádi našli, to je věc, pod kterou se podepisuji, tak začneme 

následně řešit otázku další. Když to vypočtu, tak mi vyjde, že to bude 100,00 Kč měsíčně na 

každého občana, řádově možná něco méně. Není to málo peněz, ale ve srovnání s tím 

navýšením plynu nebo elektřiny, tak je to částka nepříliš vysoká. Ano, je vysoká, ale ne tak 

strašná. Jestli tato částka, o kterou, když občan zaplatí více…, zda ji nevyváží tím, že ten rozvoj 

města nějakým způsobem takto zarazíme, takže proto se přikláním k tomuto navýšení. Právě 

proto, abychom si ve městě tím, že budeme dotovat tyto věci, nevytvořily problémy další, které 

budou v podstatě do budoucna pro nás neřešitelné. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.“ 
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Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Poprosil bych vás, vážení členové zastupitelstva, abyste trochu zapátrali v paměti. V tomto 

volebním období moje maličkost 2× při schvalování ceny vodného stočného upozorňovala 

na to, že se nechováme, jako správní hospodáři. Jednou jsem se zdržel hlasování o rozpočtu. 

Jednou jsem byl proti tomu rozpočtu. Hovořil jsem o tom, že naši předkové by vůbec 

nerozuměli tomu, že investujeme do fondu obnovy. Do budoucích oprav, do údržby 

vodovodního řadu, který samozřejmě stárne. Dvakrát jsem na to upozorňoval, a kdyby možná, 

kdybych byl plamennější, tak by dnešní problém neexistoval, protože bychom cenu zvedali 

průběžně a ne skokově. Dochází tedy bohužel na má slova, čeho jsem se obával, že přijde den, 

kdy ne, že spolu zúčtujeme, ale kdy prostě se zvedne cena, tak, že bude nepříjemná, nepopulární 

a její výše bude zneužitelná. A tím zároveň, když budu hlasovat pro tento rozpočet, jsem se 

dostal do „lavice“ garnitury, která je asociální a která mlčí, když se něco projednává. Hovořím, 

není to pravda, ale vytáčí mě to. Dále bylo tady řečeno, abychom jen tak mírnix týrnix zrušili 

spolupráci tady s panem kolegou a jeho firmou a hledali možnosti v našich řadách. Já teď 

nevím, jestli ten názor zazněl promyšleně. Je možné, že ano, ale 2 – 3 000 000,00 Kč, které stojí 

obsluha, které platíme této firmě... Nedovedu si představit počet pracovníků, kteří nemají 

zkušenosti s tím, jak se údržba provádí, nedovedu si představit, kolik by stály stroje na takovou 

údržbu, kdyby to všechno najednou padlo na hrb Sedlčanům. Beru to asi tak, že to byla možná, 

že to byl možná nějaký podnět pro budoucnost a vůbec bych se tomu nebránil. Ale dát to 

do  přímé souvislosti, jak se dá lehce ušetřit, mně přijde neseriózní a zrovna tak neseriózní mi 

přijde informace o tom vyjmenování několika firem z úřadů práce, které navrhují a nabízejí 

podprůměrné pracovní výdělky. Jenom chci říct, že minimálně dvě, ale spíš si myslím, že tři 

firmy jsou z velké části – už tam jsou zaměstnáni občané Ukrajiny, nikoli sedlčanští, 

protože zkrátka sedlčaňáci mají vyšší příjmy a styděli by se do těchto firem vůbec jít pracovat. 

Tolik za mě. Děkuji za pozornost.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, ještě pan ředitel se hlásí.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Prosím vás, ještě jednu drobnost, kterou nelze opomenout. Co se týká u ceny vodného, neplatí 

to pro stočné, ale u vodného a všichni víte, že jste byli čerpat dotace na výstavbu „Přivaděče“ 

a tam máte v rámci udržitelnosti toho projektu, máte mimochodem tu cenu danou a vázanou. 

Takže tam představa, že budete dotovat plán financování obnovy na pitné vodě je v rozporu 

s udržitelností projektu a je také neaplikovatelná, ano.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„To naprosto potvrzuji, a proto i to nájemné u vody pitné jsme zařazovali v plné výši, 

abychom se vyhnuli případným problémům nenaplnění těch povinných navyšování.“  

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„A druhá věc, pane starosto. Spolu jsme to konzultovali ale spíš, aby to věděli všichni ostatní. 

Vy jste to na začátku zmínil. Samozřejmě Ministerstvo financí ČR se tím, jak vstoupilo do hry, 

tak se nově dívá na jakoukoliv dotaci té ceny ze strany vlastníka jako na přímou podporu 

podnikatelských subjektů ve městě. Tzn. pro vás další výkaznictví, další řešení daně z přidané 

hodnoty a další práce s tím spojená, protože to budete muset od teď od sebe oddělovat. Tzn., 

pokud budete mít dotaci, jako je teď navržená i dotace ve stočném, tzn., celé stočné se musí 

začít v Sedlčanech vykazovat zvlášť u podnikatelských subjektů a zvlášť u obyvatelstva, 

a vyčíslovat ta veřejná podpora vůči podnikatelským subjektům, řešit DPH v této oblasti.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za doplnění. Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., a pak pan Ing. Josef Soukup.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Já bych jenom zareagoval na pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka. Já jsem si našel Zápis 

zastupitelstva z roku 2019. Když říkáš – poslední 2 roky 2019 a 2020. A tady není ani slovo 

o tom, že si vystoupil. Ale pokud já vím, tak tajemník píše Zápisy velmi pečlivě. Vždycky tam 

vystupující jsou, čili víme, jak to je. Fakt nevím, tady v roce 2020 je prostě debata o vodném, 

stočném, pan starosta, pan ředitel, pak pan kolega JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Já bych jenom na osvěžení, Pavle promiň.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Hotovo. V Zápisu to není.“  

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Možná, že to v Zápisu není. Hovořil jsem dokonce tenkrát o tom, že si v souvislosti 

s budováním našeho vodovodu, který máme v Sedlčanech, který budovali vaši dědové nebo 

pradědové, tak i v této souvislosti jsem o tom hovořil, ale zároveň hovořím o tom, že toto mé 

povídání se vztahovalo ke stanovení výše rozpočtu. Já jsem vás předtím žádal, abyste oprášili 

paměť. Možná jsem skutečně byl nedůrazný, že ani tyto mé věty nebyly zapsány do Zápisu.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„OK. Je to jenom jedno, že jsem si našel ten Zápis rychle, že to tam není, no nic…“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pan Ing. Josef Soukup.“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Dobrý večer. Osobně si myslím, že když se podívám na ty sociálně únosné ceny v republice 

na příští rok, tak ta nejnižší je ve Zlínském kraji 121,00 Kč, jinak je vždycky vyšší. A já si 

myslím, že tady v Sedlčanech většina občanů si to dovolit může, protože to, že my budeme 

3 000 000,00 Kč dávat z rozpočtu, mimochodem není fér pro ty občany města, kteří nepoužívají 

veřejný vodovod, kteří nespotřebovávají vodu, kteří mají vlastní zdroj vody, musí se o něj starat 

a není jich málo. Jsou to ty okolní obce, za chvíli se budeme zabývat podporou výstavby 

domovních čistíren, musíme myslet i na ty lokality, kde ti lidé se o to musí starat sami. Tzn., 

že oni to zaplatí 2× jednou tu svoji a potom ještě přispějí v rámci rozpočtu nepřímo. Myslím si 

teda, že naprostá většina si toto navýšení dovolit může a jestliže a jako, že existuje skupina, 

která může mít problémy, pak hledejme nějakou formu tak, jak to je obdobně u odpadů, formu 

darů ze strany města pro sociálně potřebné, ale jsem pro to, abychom nebo osobně jsem pro tu 

navrhovanou cenu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, tak další do rozpravy. Jestliže se do rozpravy již nikdo další nehlásí, rozpravu 

uzavírám. A protože nezazněl ani jiný návrh usnesení, tak si dovolím přednést návrh usnesení, 

který máte v materiálech, ale ještě ho doplním o sazby nebo o ceny bez DPH, protože 

samozřejmě, zvláště ve vztahu k provozovateli 1.SčV, a. s. potřebujeme schválit ceny bez DPH. 

DPH to je potom daň, která se odvádí státu, ale není to cena jako taková, takže návrh usnesení 

zní…“ 
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Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez dalších příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2022, a to dle 

kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto: 

• konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 54,04 Kč/m3, 

tj. 59,45 Kč/m3 včetně DPH; 

• konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 44,74 Kč/m3, 

tj. 49,21 Kč/m3 včetně DPH;  

souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2022 je stanovena ve výši 98,78 Kč/m3, 

tj. 108,66 Kč/m3 včetně DPH.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 15; proti 1; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 261/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, tento bod Programu ZM skončil. Děkuji panu řediteli za účast a budeme samozřejmě 

komunikovat dál spolupráci v těch úkolech, které před námi jsou, děkuji, na shledanou. 

 

Pan Ing. Robert Morávek, generální a provozní ředitel 1. SčV, a. s.: 

„Děkuji, přeji klidný zbytek dne a klidný zbytek večera. Na shledanou.“ 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu ZM je podpora malých domovních čistíren odpadních vod. Je to 

Program, který navrhujeme už třetí rok za sebou a poměrně podrobně máte v materiálech 

popsáno, jednak průběžnou zprávu o vyhodnocení za rok 2021 s přehledem žádostí na rok 2021, 

Program na rok 2022, Pravidla, Výzva atd.  

Je to poměrně velmi obsáhlý materiál, nicméně opakující se již potřetí za sebou a jenom 

předesílám, že z RM navrhujeme udržet tento Program i pro rok 2022 právě ve vztahu 

k podporám, jak tady zaznělo od pana Ing. Josefa Soukupa, pro podporu občanům z osad, 

kde není reálné napojení na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod. A pro příští rok 

alokujeme v návrhu rozpočtu 100 000 Kč, což je částka, která pravděpodobně odpovídá počtu 

každoročních zájemců. A samozřejmě v případě, že by těch zájemců se objevilo více, tak se 

k tomu můžeme vrátit v rozpočtových opatřeních. Toto nejsou částky, kterým by asi nebylo 

reálné vyhovět, a tu lokaci 100 000 Kč navýšit. Tak já k tomuto tématu zahajuji rozpravu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

Pan JUDr. Filip Růzha:  

„Děkuji, dobrý večer. Jenom, když se tady koukám na ty výsledky letošního roku, na Program 

bylo alokováno 200 000 Kč, podány byl dvě žádosti, které teda nebylo potřeba doplňovat. Měl 
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bych návrh, jestli nezvážit, nevím, co vede občany k tomu, že o podporu není takový zájem, 

ale možná to je ne tolik vysokou podporou – jednotková částka nebo ten strop, v poměru 

k celkovým nákladům, které je potřeba investovat. Navrhuji jednání o tom, jestli tu částku nebo 

ten strop nezvýšit i vzhledem k nějaké inflaci, pokud vím, od začátku tohoto Programu, 

už druhý rok, je to na těch 20 tisících v korunách. Jestli nezvýšit na 25 000,00 Kč... Je to 

samozřejmě o jednoho potenciálního zájemce méně, myšleno vzhledem k alokované částce, 

a jestliže v tom uplynulém roce byl zájem stejně nižší, než byla alokovaná částka, tak by to 

mohlo pomoci tomu, aby ten Program došel uplatnění. Myslím si, že to není tak podstatný 

zásah.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za tento příspěvek, kdo další se hlásí do rozpravy a určitě nechám pak hlasovat o návrhu 

výše podpory jednotlivému žadateli.“ 

 

Bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru. 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Do rozpravy se nikdo další nehlásí. A zazněl tady návrh na nové usnesení. To jest podporu 

jednomu žadateli nikoli do výše 20 000,00 Kč, jako máme dosud, ale do výše 25 000,00 Kč, 

nově. Myslím si, že to je tak jednoduchý návrh usnesení, že není potřeba předkládat písemně, 

že jsme schopni to zaznamenat v průběhu dalšího jednání a doporučuji o tomto návrhu hlasovat. 

Takže, kdo souhlasí s navýšením podpory o 5 000 Kč na částku 25 000 Kč na jednu novou 

čistírnu?“  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje maximální možnou částku podpory 25 000,00 Kč 

na jeden rodinný dům (objekt k trvalému bydlení), a to pro žádosti roku 2022 uplatněné žadateli 

podle příslušné dokumentace do Programu města Sedlčany na podporu kvality životního 

prostředí v rozpočtovém období 2022 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 262a/2018-2022; (soubor usnesení k jedné problematice 262/2018-2022). 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takže materiály k tomuto Programu budou pro rok 2022 upraveny tak, že lze žádat o částku 

25 000,00 Kč. Ještě přednesu obsáhlé formální usnesení, než o něm nechám jako o souboru 

hlasovat.“ 

 

Usnesení (soubor; hlasováno pro všechny další výroky společně): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlašuje, a to postupem podle příslušných ustanovení zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 

„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“.“ 

Hlasování: vizte níže. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 262b/2018-2022; (soubor usnesení k jedné problematice 262/2018-2022). 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany, podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady 

města Sedlčany, a to s využitím ustanovení § 35 a dále § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Pravidla pro poskytování 

podpory na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“, která upravují základní přístupy 

k Žádostem o poskytnutí podpory z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022.“ 

Hlasování: vizte níže. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 262c/2018-2022; (soubor usnesení k jedné problematice 262/2018-2022). 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlašuje Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnutí 

podpory (Výzva ŽP č. 1/2022) na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“.“ 

Hlasování: vizte níže. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 262d/2018-2022; (soubor usnesení k jedné problematice 262/2018-2022). 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany: 

▪ zajistit provádění Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 

v rozpočtovém období 2022 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“; 

▪ v součinnosti s právním zástupcem města Sedlčany dopracovat aktualizaci Smlouvy 

o poskytnutí podpory, na základě které bude dotace poskytována.“ 

Hlasování: vizte níže. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 262e/2018-2022; (soubor usnesení k jedné problematice 262/2018-2022). 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany pověřuje Radu města Sedlčany a Městský úřad Sedlčany: 

▪ k výkonu kompetencí založených dokumentací k předmětnému Programu, o kterém bylo 

rozhodnuto Zastupitelstvem města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Soubor výroků usnesení byl Zastupitelstvem města Sedlčany přijat a opatřen 

administrativní značkou podle předmětu (dokumentu, úkolu a výkonu) 262b – 262f/2018-2022. 

 

 

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  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu je přehled plnění rozpočtu města Sedlčany za rok 2021, a to v části 

plnění příjmů a čerpání výdajů ke dni 31. října 2021, včetně přehledu provedených 

rozpočtových opatření. Obdrželi jste důvodovou zprávu, potom též návrh usnesení, který 

v podstatě znamená svěření kompetencí Radě města Sedlčany k závěrečným změnách 

v rozpočtu. Předám ještě slovo k provedení komentáře k tomuto bodu Programu, a to hlavní 

ekonomce, paní Jitce Kadlecové.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany: 

„Dobrý večer. Jako každoročně předkládáme částečné plnění a čerpání rozpočtu v části 

příjmové a výdajové za období, tedy tentokrát je to za I. – X. měsíc roku 2021, s tím, 
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že pochopitelně v této chvíli už jsou, ta čísla plnění zase někde jinde, ve vyšších částkách. Takže 

jenom k těm závěrečným rozpočtovým úpravám. Jako v závěru roku vždy, tedy i letos, jsou 

připsána inkasa daňových výnosů v posledním období roku, což tedy ovlivní každoročně 

pomyslný přebytek rozpočtu nebo rezervu, která přechází do následujícího roku. V tom 

letošním roce budou tyto inkasa nyní, když byla převedena pouze částečně, a ta větší část bude 

převedena směrem k obcím někdy kolem data 17. prosince 2021, respektive k tomuto datu 

by alespoň částka, připravená k převodu do našeho rozpočtu, měla být známa. Požádali jsme 

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-západ, kam těmito převody naše 

město nyní spadá, o přehled těchto rozdělených inkas. Podle těch, tedy pokud dostaneme 

tu informaci, tak bychom rozpočet, resp. závěrečnou rozpočtovou úpravu provedli (RM), a to 

tak, abychom se co nejblíže přibližovali k těm daňovým výnosům. Jinak příjmy za měsíce leden 

až říjen 2021 jsou ve výši 172 070 810,00 Kč, včetně rozpočtových opatření, což činí 88,40 % 

předpokladu a výdaje za toto období jsou ve výši 144 698 150,00 Kč, což je necelých 75 % 

předpokladu. Ovšem zde tedy ještě v těch položkách hlavně v těch investičních nebo takových 

těch větších oprav, třeba technického zhodnocení, jsou záležitosti, které ne, že by nebyly 

plněny, ale nebyly ještě do doby konce uzávěrky za desátý měsíc vyfakturovány, proto tam tedy 

některé ty položky nejsou. Ale již v té závěrečné rozpočtové úpravě, kterou budeme navrhovat 

na jednání RM dne 22. prosince by měly tyto položky být, nebo aspoň tedy známa jejich výše, 

která bude fakturována a proplacena v prosinci.  

Přiloženu máte v materiálech důvodovou zprávu k závěrečným rozpočtový změnám tak, 

abychom je mohli provést s tím, že Zastupitelstvo města Sedlčany pověří Radu města Sedlčany 

k těm závěrečným rozpočtovým úpravám, které tedy, hlavně si myslím, v těch stránkách 

příjmových těch daňových výnosů a i přijatých dotací překročí tu částku 1,5 mil. Kč, která je 

v kompetenci RM. Proto podáváme tuto žádost o kompetenci, nebo tento návrh na schválení 

závěrečných rozpočtových změn.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Do rozpravy se již nikdo nehlásí? Tak já přednesu celý návrh usnesení.“ 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany pověřuje Radu města Sedlčany k závěrečným změnám 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 a uskutečnění rozpočtového opatření, a to ve smyslu 

ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, bez omezení částky, pokud v závěru roku 2021 nastanou změny 

ve finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i výdajové části. Tímto se rozumí úprava 

v oblasti daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje a OP 

EU.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 263/2018-2022. 

 

 

7. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Další bod Programu ZM je „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022“. V úvodu už to tady 

v podstatě zaznělo, že RM se návrhem rozpočtu zabývala celkem 3×, 27. října, 10. listopadu 

a 24. listopadu 2021. Možnost projednání návrhu se zastupiteli byla stanovena na 22. listopadu. 

Nicméně, rozpočet je samozřejmě navržen v příjmové i výdajové části jako vyrovnaný ve výši 
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186 115,00 tis. Kč. V důvodové zprávě máte od paní Jitky Kadlecové popsány jednotlivé 

odvětví částí rozpočtu. Předám ji slovo na úvod a pak samozřejmě bude následovat rozprava.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany:  

„Ještě bych se jenom zmínila o té koncepci rozpočtu. Návrh rozpočtu je členěn ve smyslu 

vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě dle druhového třídění příjmů a výdajů. 

Po schválení rozpočtu je rozepisován podle jednotlivých rozpočtových oddílů, paragrafů 

a položek v tisících Kč do úlohy účetnictví, výkaznictví a rozpočet, tedy tak, aby věrně odrážel 

obraz rozpočtů a následně k tomu plněné skutečnosti. Rozpočet (návrh) byl v zákonné lhůtě 

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

na úřední desce města Sedlčany a na stránkách města Sedlčany se sdělením, že v listinné podobě 

lze do návrhu rozpočtu nahlédnout v Podatelně nebo na Odboru ekonomickém Městského úřadu 

Sedlčany v budově na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32.  

Nyní k položce daňových příjmů, výnosů daní, které jsou vždy jednou z největších nebo nejvýše 

procentuálních položek příjmů. Daňové výnosy vychází z predikce Ministerstva financí ČR 

a predikce zpracované firmou City Finance. Pro rok 2021 se tyto 2 predikce značně lišily, 

ale pro rok 2022, kdy jsme porovnávali predikci Ministerstva financí ČR a zpracovanou 

predikci firmou City Finance byly tyto 2 varianty téměř stejné. Lišily se pouze nebo liší se 

pouze v řádech tisíců až desetitisíců korun, takže konečné položky výnosů daní v součtu 

113 550 tis. Kč jsou zaokrouhlením na nějaké desetitisíce, tedy do nuly, abychom tam 

neplánovali nějaké drobné finance.  

Stejně je to odhad – predikce, ale tyto dva návrhy nebo dva odhady se liší opravdu pouze tedy 

mírně, tak, že to je těch 113 550 tis. Kč. Další jsou místní a správní poplatky 12 035 tis. Kč, 

nedaňové příjmy 24 600 tis. Kč, v nichž je zahrnuto i zvýšené nájemné, jak bylo v prvním bodu 

Programu jednání ZM o pronájmu vodohospodářského zařízení Přivaděče pitné vody Benešov 

– Sedlčany a dotace, půjčky, rezervy v částce 35 580 tis. Kč, kde rozpočtujeme dotace na výkon 

státní správy, na výkon státní správy na jednotlivých úsecích, tedy Odboru sociálních věcí, 

výkonu pěstounů, péče na úseku Odboru životního prostředí, Pečovatelskou službu Sedlčany 

a výkon sociální práce. Jsou to dotace, které rozpočtujeme každý rok při návrhu rozpočtu. Další 

dotace, které chodí průběžně na základě podaných žádostí, rozpočtujeme nebo zařazujeme 

do rozpočtu na základě rozpočtových opatření. Zapojení rezerv plánujeme ve výši 

6 000 000,00 Kč, což je tedy předpoklad zůstatků účtů a přijatých dotací, které v závěru roku 

město přijme na projekty, které byly profinancovány z rozpočtu v roce 2021 a možný přebytek, 

tedy výnosu daní.  

Výdajová část je dělena podle jednotlivých odvětví výdajů – zemědělství 3 090 000,00 Kč, 

doprava, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 10 013 000,00 Kč, kde je doprava, vodní 

hospodářství, v té jenom provoz RTN, pronájem pozemků pod čistírnou odpadních vod, opravy 

vodohospodářských zařízení, obnova a opravy, to je ta výše nájmu bez DPH, protože jsme plátci 

DPH, takže zde můžeme uplatnit tu položku. Všeobecné služby, provoz parkoviště, služby 

obyvatelstvu v částce 71 249 000,00 Kč, se skládají z oblasti školství, příspěvky školským 

zařízením, do oblasti kultury pak příspěvky kulturním zařízením a další záležitosti kultury, 

které jsou přímo v rozpočtu města, tělovýchova a zájmová činnost. 

Dále bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba rozděleno na oblasti správa 

budov Městského úřadu Sedlčany, nebytových prostor a bytového fondu v částce 

10 725 000,00 Kč, výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. na úseku čištění města, 

zimní údržby, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, provozu hřbitova a likvidace odpadu, 

což je v celkové položce 18 080 000,00 Kč, projektová dokumentace, technický dozor 

investora, administrace projektů 2 113 000,00 Kč. Další jsou položky znaleckých posudků, 

geometrických plánů a dalších výdajů v částce 1 170 000,00 Kč, veřejná údržba veřejných 

prostranství a údržba dětských hřišť a úprava městského mobiliáře v částce 650 000,00 Kč. 
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Mezisoučet těchto položek je 32 738 000,00 Kč. Položka investic, technického zhodnocení, 

oprav, údržby je 3 499 000,00 Kč. 

U těchto položek ve sloupci označené „c“ jsou přílohy označeny čísly 1-7, ke kterým se 

jednotlivým položkám podrobné rozpisy vztahují. 

Další oblastí výdajů jsou sociální věci, zdravotnictví za 5 mil. 260 tis. Kč, provozní náklady 

budovy Centra Petrklíč, Pečovatelská služba Sedlčany, výkon pěstounské péče, klub důchodců 

a příspěvky občanským sdružením a zájmovým organizacím na úseku sociální práce, ochrana 

a bezpečnost za 9 635 000,00 Kč. Provoz Městské policie Sedlčany, provoz sboru 

dobrovolných hasičů, kamerový systém, varovný systém, systém měření rychlosti (semafory), 

nákup auta pro Městskou policii Sedlčany a na prevenci kriminality. Všeobecná veřejná správa 

v částce 86 868 000,00 Kč zahrnuje správu Městského úřadu Sedlčany, v příloze číslo 8 je 

přesný rozpis položek na správu, potřeby ICT (obnova výpočetní techniky, údržba softwarů), 

podle nařízení Evropské unie systém GDPR, dále příspěvky občanským sdružením, zájmovým 

organizacím v částce 1 200 000,00 Kč, vcelku pak úroky z úvěrů a půjček v částce 

800 000,00 Kč, splátky úvěru na „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ a splátky úvěru na 

akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. Další položkou je daň z příjmů placená 

obcí a daň z převodu, DPH odvedená, příspěvky do Sdružení obcí Sedlčanska a položka ve výši 

5 042 000,00 Kč, což je příděl do obnovy fondů vodohospodářského majetku, to je těch 

5 042 000,00 Kč, což už bylo tedy dnes projednáno. Výdaje celkem jsou ve výši 

186 115 tis. Kč. Rozpočet je tedy vyrovnaný.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu. Pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji za slovo. Já bych měl několik věcných dotazů, omlouvám se, že jsem se nemohl 

zúčastnit toho jednání, které oceňuji, že se konalo. Přesto věřím, že i tady máme fórum na to, 

abychom mohli některé položky probrat a toho fóra bych rád využil.  

Za prvé, rád bych se zeptal, co se týká zásobníku projektů, je tam uvedeno „odvodnění Parku 

pod Nemocnicí“. Předpokládám, že se jedná o řešení nějakých problémů se splavováním toho 

mlatového povrchu srážkami, teda řešení nějakého odkanalizování, jestli tomu opravdu 

rozumím?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tam je problémem ten bytový dům, nepamatuji si ta čísla popisná, ale ten, co je v té spodní 

části parku, dříve se říkalo také „barák policajtů“, takže asi víme, o čem mluvíme. Konfigurace 

terénu po vybudování parku je taková, že celý ten park je nakloněn k těm vchodům do tohoto 

bytového domu a při přívalových deštích se hromadí voda u fasády objektu. Dělali jsme tam 

nějaká menší opatření na odvedení té vody, které stačí při běžném počasí, ale při těch 

přívalových deštích dochází k zadržení vody u té fasády a protože ten dům už je starší, tak není 

úplně dobře odizolován, dochází tam k průsakům do suterénu, takže my jsme tam s občany 

na místě hledali nějaké řešení a navrhli jsme spolu s naším Odborem investic a Sedlčanskými 

technickými službami, s. r. o. v podstatě před tímto bytovým domem, ale v odstupu několika 

metrů, přetrhnout ty trávníky odvodněním, které by tu vodu jednak z těch zelených ploch, 

ale i z těch vyasfaltovaných ploch – přístupů ke vchodům a zajistit tak ochranu objektu, kde by 

byly použity rošty, vodu by zachytily a odvedly a došlo by tím k odkanalizování, odvodu vody 

mimo ten dům. Je to věc, která se objevila až s realizací stavby a bohužel projekt na park 

s žádným odvodněním nepočítal, ale myslíme si, že tímto způsobem ten problém vyřešíme.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 
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„Děkuji. Tzn., že tam v trávníku, protože tam, pokud vím, tak těsně před tím domem jsou 

záhony, před nimi pak trávník, a v rámci toho trávníku tam bude nějaká kanalizace…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nebudeme sahat do těch mlatových povrchů, ale pouze do travnatých ploch a přetrhneme ty 

asfaltové přístupy do jednotlivých vchodů.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji, potom jsem si tady poznamenal ještě jednu věc. V předchozí záložce to je položka 

„projektová dokumentace rekonstrukce Sokolovny Sedlčany“. Seznámil jsem se s výsledky té 

projektové fáze, která byla rozpočtována na letošek, což jsme tady loni probírali touto dobou, 

to byla ta pasportizace a zjištění stávajícího stavu. Nyní jsou tam rozpočtovány další práce, 

tak jenom abych měl představu, o co se bude jednat, případně jako co ta projektová 

dokumentace má řešit?“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak toto je projektová dokumentace pouze na odstranění těch havarijních stavů, které jsou 

popsány v té studii, která popisuje stávající stav a říká, co je potřeba řešit akutně. Jsou tam 

i nějaké finanční částky a jinak, pokud, kdo ten materiál v ruce měl, tak to není moc hezké čtení 

a bude to skutečně buď obnášet poměrně masivní investice do obnovy té budovy, možná bude 

legitimní diskuse o tom, co s tou budovou vůbec dál, protože tam je to v řádech desítek milionů 

korun.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji. Tak k tomu v podstatě asi nemám co dodat, jedná se o řešení havarijních stavů. Ono 

je to řešení těch havarijních stavů, pokud vím, tak z toho materiálu vyplývá, že když 

se za havarijní stav bere i vzlínající vlhkost atd., tak to jsou milionové položky. Stejně je otázka, 

jestli k tomu vůbec někdy město přikročí. Rozumím, že je to nějaký zásobník, takže, aby to 

bylo připraveno.  

Pak ještě v té položce číslo 1 „oprava, údržba místních komunikací“. Tam jsou plánovány, 

a to je zase zásobník, nemusí dojít na tu realizaci, jsou tam plánovány nové povrchy dvou ulic. 

V té nové zástavbě v Roudném, je to ulice U Roudného, která je od Sedlčan na levé straně 

a ulice Ořechová na pravé straně. Tady bych podal ke zvážení, protože pravděpodobně, pokud 

tedy, tak to bude předmětem některého z následujících rozpočtových opatření... Navrhoval bych 

alespoň jednu z těchto investic, řekněme, odložit. Věřím, že ty prostředky v rámci nějaké 

investice do majetku nebo do projektových příprav by se daly vynaložit třeba viditelnějším 

způsobem nebo způsobem blíže centru města. Mám konkrétně na mysli, ale to je na delší 

debatu, samozřejmě tady to dneska nevyřešíme, ale v rámci té položky „projektová 

dokumentace“, myslím si, že by bylo dobré podívat se na to, rozdělit na etapy a připravit vůbec 

nějakou koncepci rozvoje toho okolí sedlčanského kostela svatého Martina, jak jsme tady 

probírali minule. Z jedné strany už to nějakým způsobem je dopravní i urbanistické řešení 

hotové, tam proběhla předlažba, ale v podstatě se ke kostelu není, jak legálně dostat, než, než 

ho celý obejít, protože tam není přechod přímo k němu nebo tedy od Vyšehradu. Druhá věc 

z jedné strany jsou ty kontejnery, je to takové dost neutěšené, nevzhledné místo a myslím si, 

že by tady byl prostor pro to, nevyzývám teď k architektonické soutěži, ale jsou prostě 

samozřejmě ateliéry, které se tímto druhem projektových prací zabývají. Tzn. připravit celkově, 

jak by mělo někdy v budoucnu místo vypadat, jaký by byl cílový stav okolí kostela a počítat 

s tím tu studii, řekněme, připravit tak, aby se to dalo rozdělit do několika asi hodně dílčích fází, 

třeba počínaje tím přesunem kontejnerů nebo jejich, řekněme, schováním pod zem, abychom 

tady měli nějaký jako jízdní plán, podle kterého se tady v příštích deseti letech bude moct 
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na tom postupně pracovat a prostě budeme si to také jako přebírat a moci hodnotit, jak se to 

nějakým způsobem vyvinulo. Toto vnímám jako takový dluh. Samozřejmě je to dáno tím 

dopravním řešením, silnice je tam špatná, ale nedá se to svádět jenom na to. Vím, že v loňském 

roce byla v zásobníku předlažba té plochy před farou a vůbec řešení tohoto parkoviště, 

to si myslím, že by mohla být k dispozici nějaká projektová příprava, která by odpověděla třeba 

i na otázku, jestli by tam šla realizovat nějaká zeleň, protože vím, že je tam dešťová kanalizace, 

jestli se to sejde s těmi uloženými sítěmi. Uvedené by bylo žádoucí řešit prostě v rámci opravdu 

nějaké komplexní studie tohoto území, které z mého pohledu, a vzhledem k tomu, že je tam 

nejvýznamnější památka, kterou tady v Sedlčanech máme, a vzhledem k tomu, že je toto 

veřejné prostranství v samotném centru, tak je prostě nějakým způsobem opomíjeno a myslím 

si, že je to škoda, myslím si, že by, že pokud by se ty prostředky třeba tady našly, byť 

samozřejmě obyvatelé tam určitě nové povrchy chtějí a zaslouží si je, ale věřím, že pokud by 

se dala priorita této projektové přípravě, pak by to bylo v budoucnosti vidět víc a na kvalitě 

života by se to projevilo, jako i na atraktivitě, a to jak pro návštěvníky, tak pro obyvatele města 

Sedlčany.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak já se tomu vůbec nebráním, ale v tuto chvíli je to nějaký návrh zase do nějakého zásobníku 

těch studií nebo projektové dokumentace, ale určitě Komenského náměstí a celé okolí kostela 

svatého Martina by si to zasloužilo, takže nic proti tomu. Všechno nebo ještě další příspěvek?“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Poslední položka. Už to bude za mě ta faktická nebo obsahová část vypořádána – položka 

„vyhlídkový ochoz na Hvězdárně Josefa Sadila Sedlčany“. Zajímám se o to již delší dobu. 

Je to stavba, samozřejmě studii jsem neviděl, nicméně vnímám toto jako poměrně velkou 

příležitost, protože ta stavba té hvězdárny je umístěna výborně, je z ní vidět dobře do kraje, 

ale zároveň je vidět z celého kraje, to je prostě nějaká pohledová dominanta, která, ať 

do Sedlčan přijíždíte v podstatě odkudkoliv, rozumí se z těch nejhlavnějších tahů od Kňovic, 

po té silnici I/18 i z druhé strany, tak je odevšud vidět, to řešení jsem neviděl, samozřejmě, 

ale věřím, že může být kvalitní nebo ten návrh studie. Na druhou stranu si myslím, že vzhledem 

k tomu, že za prvé pokud se to bude realizovat, tak to bude na desítky let. Za druhé – právě, 

protože to je pohledová dominanta, tak si myslím, že by stálo za to zvážit, jestli v poměru k té 

investici by se nevyplatilo tu studii zadat nějakému architektonickému studiu, které má nějakou 

referenci, třeba právě jako jsou různé vyhlídky mezi vinicemi na jižní Moravě atd. Vím, 

že to zvyšuje velkým a významným způsobem atraktivitu třeba pro cyklisty, pro návštěvníky 

obecně, když se objeví v nějaké ročence, kam lidé směřují, takováto vyhlídka nebo rozhledna. 

Zase by se o těch Sedlčanech více mluvilo. Prostě není to samozřejmě samospásné, není to 

něco, co by to mohlo tady vyřešit problém s úbytkem obyvatel lusknutím prstů. Na druhou 

stranu jsem si jist, že ty náklady zejména ve vztahu ke studii, které samozřejmě vzhledem 

k navazující projektové dokumentaci jsou vždycky nejnižší, takže tato investice by se vyplatila 

a myslím si, že by se nám vrátila, to každopádně. Je dobré, že ten záměr je, že se připravuje, 

jakým způsobem se připravuje, že tam snad někdy vyhlídkový ochoz bude. Na druhou stranu, 

si myslím, že by ještě bylo dobré zamyslet se nad tím, jestli nějaká z pohledu rozpočtu poměrně 

zanedbatelná částka vynaložená právě na to, aby se na té studii podílel nějaký architekt, 

který se už tím zabýval a jak říkám, objevilo se to v těch ročenkách, rezonovalo to mezi lidmi, 

bylo to na sociálních sítích, na Instagramu atd., takže by se nám to prostě vrátilo.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dobře, takže to můžeme samozřejmě také zkusit, jej oslovit. My v tuto chvíli řešíme spíš 

technickou stránku věci, jestli nějakou takovou rekonstrukci ta budova unese, ale potom 
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to finální provedení, určitě bude fajn, když to bude trošku reprezentativní. Souhlasím s tím, 

že ta stavba si to zaslouží. Paní Ing. Blanka Vilasová, byla další, kdo se hlásil do rozpravy.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Chtěla jsem se zeptat k příloze č. 6, jestli bychom se mohli podívat na projektovou 

dokumentaci. Chtěla jsem se za prvé zeptat, kdo ty projektové dokumentace dělá, jestli 

využíváme naše místní projektanty? 

Současně bych se chtěla zeptat na řádek č. 12 – zadávací dokumentace – provozovatelé VHI, 

co je to zkratka VHI, jestli je veřejnou, nebo co to je?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takže tady se jedná o zadávací dokumentaci a výběrové řízení na provozovatele 

vodohospodářské infrastruktury. To se týká toho, že 1. SčV, a. s. ke dni 31. prosince 2022 končí 

Nájemní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury. My jsme v RM projednali 

přípravu podkladů pro rozhodování o novém provozovateli a podle zákona o zadávání 

veřejných zakázek musí být provozovatel vybrán v koncesním řízení. A toto jsou podklady 

právě pro nové zpracování zadávací dokumentace na oslovení potencionálních provozovatelů. 

Vše by mělo být zúřadováno a rozhodnuto do konce příštího roku. Je tu i ze zákona stanovená 

minimálně šestiměsíční předávací lhůta při změně provozovatele, tak, aby byl případně v tom 

roce… já jsem na začátku řekl chybu, ta smlouva končí k 31. prosinci 2023 a v roce 2022 

by se měl tedy vysoutěžit dodavatel služeb (provozovatel) a v průběhu roku 2023 by bylo 

období na předání infrastruktury nově vysoutěženému provozovateli, anebo samozřejmě 

by to už doběhlo, pokud by koncesní řízení vyhrál stávající provozovatel, takže 

by se nepředávalo, ale pokračovalo by se na základě „koncesní smlouvy“ podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek, protože pokud existuje jenom prostá „nájemní smlouva“, 

tak nesplňujeme podmínky pro příjemce dotace právě do té vodohospodářské infrastruktury.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová:  

„A to bude stát 357 000,00 Kč?  Ta zadávací dokumentace?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Na zpracování této dokumentace jsme opět dělali výběrové řízení a toto jsou položky, 

které z něj vzešly jako nejnižší nabídka. Část je už zaplacena – ta analytická, která byla 

zhotovena v letošním roce. Toto jsou položky, které byly v soutěži jako nejnižší nabízené 

od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Dobře, můžu pokračovat? Můžu se zeptat na řádek č. 13? Co je to RTN? Zvláštní povodeň?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Retenční nádrž Sedlčany. To je ta zvláštní povodeň. To je dokument, který nám dlouhodobě 

chybí a vodohospodáři a úředníci tedy požadují, abychom tento povinný dokument na vodní 

nádrži této kategorie měli k dispozici. Opět v letošním roce se vyskytla možnost žádat o dotaci. 

My jsme s žádostí uspěli u Státního fondu životního prostředí ČR, dokonce naše žádost dostala 

nejvyšší bodové hodnocení a v tuto chvíli jsme ve fázi přípravy výběrového řízení 

na projektanta, který tento dokument zpracuje a ten dokument v podstatě stanovuje záplavové 

území pro tisíciletou vodu. My ho de facto z praxe víme, ale bohužel musíme mít tento 

dokument zpracován. Celkový náklad vychází na tuto částku s tím, že 85 % by měl být pokryt 

z dotace.“ 
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Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„A ta částka mi přijde dost vysoká, já nejsem odborník, ale 676 000,00 Kč je strašně.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„I pro mě jsou to velké peníze, a ty ceny v projektování se takto pohybují a můžeme se v soutěži 

dostat o něco málo níž, ale neslibuji si od toho statisíce.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Dobře, potom jsem se chtěla zeptat u administrace projektů, ty monitorovací zprávy, ty jsou 

kvůli dotacím? Je to podmínka dotace mít ty monitorovací zprávy? A současně aplikace 

monitoring dotací? Je to aplikace? Je to systém, není to firma?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Je to aplikace, je to počítačový software, který jsme si pořídili a tam vychází na příští rok ještě 

tato částka, jinak to, co jsme předtím objednávali u nějaké agentury, tak teď sledujeme sami 

prostřednictvím Odboru investic.“  

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„A ty monitorovací zprávy jsou tedy podmínkou dotací, proto se dělají? Ty monitorovací 

zprávy, ty dílčí zprávy tady ty položky označené 21, 22, 23?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak to jsou povinné zprávy, když obdržíme dotaci, tak po dobu udržitelnosti se každý rok musí 

předkládat monitorovací zpráva, že je všechno v souladu s podmínkami dotace.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Dobře děkuji. Potom jsem se chtěla zeptat v příloze č. 8… V čem jsou leasingy třeba 

na techniku na Městském úřadu Sedlčany nebo na nákup nových počítačů, kopírek, a tak dál?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Slovo předám ekonomce paní Jitce Kadlecové.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany:  

„Ty jsou v té položce rozpočtu ICT – obnova výpočetní techniky a softwaru, údržba softwaru, 

to je položka v oblasti „všeobecné správy“. Celá správa Městského úřadu Sedlčany, potřeby 

ICT výpočetní technika, samostatná položka je ve výši 2 573 000,00 Kč.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Je to příloha č. 8?“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany:   

„Ne, to není v příloze č. 8. V příloze č. 8 je jen správa Městského úřadu Sedlčany podle těch 

jednotlivých položek, na řádku 109 – „správa městského úřadu“.“  

 

Paní Ing. Blanka Vilasová:  

„Ano, já ji hledám, jaká je ta správa? Příloha? Pardon.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany:   

„Příloha č. 8, na řádku 109 – výdajová část „všeobecná veřejná správa“, oblast 6, řádek 109, 

„správa městského úřadu“ je rozepsána tato položka 58 000 000,00 Kč v příloze č. 8 a pod tím 
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je položka „potřeby ICT výpočetní technika, software, obnova softwaru, údržba softwaru“. Je to  

v podstatě pro všechny odbory Městského úřadu Sedlčany, pro všechny budovy.“ 

  

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„A ty leasingy? Třeba těch zařízení? Jsou tam nějaké leasingy na nějaké velké, třeba kopírky 

nebo tak něco?“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany:   

„Ne, to nemáme leasingy.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Dobře. Děkuji. Pak jsem se chtěla zeptat na poslední věc, když zbydou nějaké peníze, 

ze kterých by se dalo čerpat na zásobník projektů, jakým způsobem se postupuje, jak se vybírá 

ta konkrétní položka, která se bude realizovat?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Předpokládám, že stejně jako v loňském roce samozřejmě podle výsledků hospodaření 

projednáme v Radě města Sedlčany, připravíme návrh a předložíme ZM, tak, aby se v rámci 

daného Rozpočtové opatření č. 1/2022 došlo k maximálním konsenzu, které akce tedy zařadit.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Další do rozpravy se přihlásil pan MUDr. Vladimír Zámostný.“ 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Já bych měl jeden stručný dotaz týkající se přílohy číslo 1. Nová městská komunikace Vítěž – 

Červený Hrádek – alokovaná částka 5 000 000,00 Kč. Podle aktuálních materiálů, kterých se 

nám dostalo před zastupitelstvem týkajících se teda změny územního plánu... Jak jsem 

pochopil, tak plochy, které tam byly značeny v plánu jako P15, P19, P20, které se týkaly 

regionu Vítěže, respektive Červeného Hrádku, tak tyto plochy v podstatě jsou aktuálně mimo 

hru, co se týče teda změn v územním plánu a tím pádem trošku postrádám smysl této nové 

asfaltové komunikace. Právě jsem se chtěl tedy zeptat, jestli tam zůstává nadále tato položka či  

v souvislosti s tím, s těmi změnami v tom plánu, jak jsem zmínil, nebude vyškrtnuta?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tato položka se tam dostala v době, kdy ještě vlastně nebyly vyřazeny ty nové lokality, 

ale shodou okolností dneska proběhlo jednání opět se zástupci osady Vítěž, ale i současně  

s vlastníky některých pozemků v této lokalitě a skutečně tato komunikace zřejmě pozbude 

významu a na tom dnešním jednání alespoň ústně zatím, než se to ošetří případně nějakými 

smlouvami o smlouvách budoucích, došlo k dohodě a konsenzu na rozšíření té komunikace, 

která tu lokalitu obsluhuje z druhé strany, a to z Červeného Hrádku směrem z té komunikace 

Na Skalách. Tady potom by ta položka mohla být výrazně nižší, než je uvedena tady nová 

komunikace Vítěž – Červený Hrádek, protože by byla podstatně kratší, takže výrazně nižší 

zpevněná plocha a tak, jak probíhají jednání s vítěžskými, tak k tomu propojení Vítěže  

a Hrádku by nedocházelo asfaltovou místní komunikací, pouze by tam zůstala nějaká polní 

cesta, když to řeknu, cesta pro pěší, zjednodušeně. Takže toto bude určitě jinak.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Slovo uděluji panu Ing. Pavlu Švagrovi, CSc.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 
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„Pochopil jsem, že máme hned 5 milionů v návrhu rozpočtu, který se navrhuje ke schválení, 

no nic.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Zásobník.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jenom otázka. My jsme schvalovali v loňském roce zásobník projektů, a když jsem se díval 

a porovnal si zásobník projektů z loňského roku teď s tím novým, tak všechny nebyly 

realizovány. Jakou míru závaznosti ten zásobník vlastně má? Respektive jaké je vyhodnocení 

zásobníku projektů, který jsme schvalovali třeba v rámci rozpočtu na rok 2021 s jich realitou, 

a přenáší se všechny ty akce, které byly v zásobníku z roku 2021 do roku 2022, případně ne, 

proč?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak zásobník projektů tady u těch příloh, kde v rozpočtu v podstatě nejsou žádné akce 

schvalovány, tak je to pouze nějaký aktuální výběr z akcí. Zásobník projektů nebo projektů  

k realizaci nebo investičních akcí čítá desítky položek a do aktuálního rozpočtu, který uvádíme 

je to, co po posouzení jednak i Odboru investic, jednak stavu komunikací se Sedlčanskými 

technickými službami, s. r. o., jednak reflektujeme požadavky ze strany občanů, tedy jsou 

v něm akce, které považujeme v tuto chvíli za nejaktuálnější, ale závaznost bych tomu určitě 

nepřikládal.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Já tomu rozumím, mě jde akorát prostě o to, že bychom někdy jako zastupitelé měli možná 

dostat po tom upgrade zásobníků aktuální dokument, protože jestli je zásobník, tak vnímáme 

všichni, že to jsou tedy projekty k realizaci. A jestli se za rok schvaluje zásobník, který je zase 

úplně jiný, tak vzniká otázka, co se během toho roku stalo, že ten zásobník, který tady byl, 

už neplatí. Jenom nějakou debatu, nechci tím zdržovat. Ale k tomu rozpočtu. Já jsem měl 

podobné otázky. Jednak teda samozřejmě, je to umění možného z hlediska toho rozpočtu příjmů 

a výdajů, takže si myslím, že to je asi v pořádku. Technický dotaz – na Správu budov a zařízení 

města Sedlčany dáváme v příštím roce 3 310 000,00 Kč na platy a odvody. Kolik je tam 

pracovníků?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Je tam vedoucí pracovník. Pod něj jsou potom přiřazeny uklízečky, veřejné záchodky. Možná 

pan tajemník, jestli to upřesní?“ 

 

Pan Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany: 

„Je to zhruba dalších 7 pracovníků, resp. pracovních úvazků. Tyto materiály jsou schvalovány 

vždy každý rok, a to v rámci systemizace pracovních sil, takže vám tyto materiály můžeme 

poslat.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Super, stačí, tím pádem je to vyřešeno. Děkuji. Samozřejmě měl jsem ty samé dotazy, co tady 

říkala paní Ing. Blanka Vilasová, tzn., v kontextu té debaty kolem vodného, tak tady vlastně 

se navrhuje vypracování zadávací dokumentace na provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury, tak to už tady je a RTL zvláštní povodeň 676 000,00 Kč, přesně... Já jsem 

vždycky velmi obezřetný, když jsou kalkulace v projektové dokumentaci přesně takto, jako je 

částka 357 000,00 Kč. Teď jsem se tady dozvěděl, to bych si rád ověřil, jestli to tak skutečně 
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je. Já totiž žiji v domnění, že nejdřív má být rozpočet, když mám rozpočtové krytí, tak mohu 

realizovat soutěž a mohu realizovat ten vlastní projekt. Teď jsem tady zavnímal, že vlastně už 

je předvýběr na tu zadávací dokumentaci na toho provozovatele VHI i na tu RTN, částka 

676 000,00 Kč. Tak já nevím, co chceme soutěžit, teda jakoby ušetřit, ale někde vznikla 

ta kalkulace 676 000,00 Kč. Nebývá zvykem, že to je přesně na tisíce. Jsem vždycky velmi 

obezřetný, protože to vždycky zavání jakousi účelovostí, byl bych nerad, aby tady byly jakési 

předvýběry firem, které už předem jsou někde domluveny a pak jako se na to pasuje výběrové 

řízení, protože víme, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek jsou toto malé projekty, 

které lze zadat podle principu volné ruky, mohou mít jakákoliv pravidla. Jsem k tomu velmi 

obezřetný, ale souhlasím s tím, co říkala paní Vilasová. RTN zvláštní povodeň 676 000,00 Kč. 

Fakt je 676 000,00 Kč a argument že 85 % dostaneme jakoby uhrazeno? Toto fakt pro mě není 

argument. Zajímalo by mě, jaké tam budou hodinové sazby, nebo jak je to vlastně připraveno 

nebo kde vlastně vznikla cena těch 676 000,00 Kč a i ten zadavatel nebo zadávací dokumentace 

na těch 357 000,00 Kč? Možná to není potřeba teď řešit, jenom bych poprosil o podklady 

písemně, kdo to zpracoval, kdo to takto vyhodnotil, protože znovu říkám, jsem vždycky velmi 

obezřetný, když ty částky jsou takto přesně na tisíce, je to 1 000 000,00 Kč.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Jenom poznámku k těm 357 000,00 Kč. To už je částka těch vysoutěžených etap, které chybějí 

do závěru toho výběru nového provozovatele, do uskutečnění koncesního řízení. A těch 

676 000,00 Kč? Tak to je částka, která vyplynula z žádosti, kterou pro město Sedlčany 

vypracovala  RWE a ta částka? Také jsem se na to ptal. Údajně vychází z předpokládaných 

metrů nebo plochy dotčeného území, který ten projekt řeší. Podklady k tomu není problém 

poslat.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Chtěla bych se k tomu také připojit, o ty podklady bych také poprosila.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tu žádost včetně poslední registrace, tak není problém, abychom to rozeslali všem 

zastupitelům. Prosím, pana tajemníka zaznamenat, abychom na to nezapomněli. Je to  

k dispozici, takže není to žádný problém.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak další do rozpravy? Nikdo další se nehlásí? Rozpravu k tomuto bodu uzavírám  

a přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti – bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022. 

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 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 264/2018-2022. 
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Úkol nad rámec přijatého usnesení zn. 264/2018-2022: 

Požadavky na zaslání výše uvedených materiálů (vizte rozprava) připraví a jejich odeslání 

zajistí pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, a to ve spolupráci s Odborem 

ekonomickým, nejpozději v termínu obecné lhůty. 

 

Jednání ZM trvale opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian, a to v čase 19:30 hod. Od tohoto 

okamžiku byl počet zasedání ZM přítomných zastupitelů celkem l7. Tento počet zasedání 

přítomných zastupitelů se záhy změnil opět na 18 příchodem paní zastupitelky (MUDr. Andrea 

Chromcová); (vizte níže). 

 

 

Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod veřejného zasedání ZM, který byl nyní zařazen do Programu 

zasedání ZM v souladu s Čl. VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Takže děkuji, nyní zařazuji na Program veřejného zasedání ZM bod „Dotazy a připomínky 

občanů“, neboť již máme půl hodiny po devatenácté hodině. Nyní proběhne tzv. „diskuse 

občanů města“, a to k jiným tématům, než jsou předmětem jednání našeho dnešního zasedání. 

Hlásí se někdo do diskuse?  Prosím, mluvte na mikrofon.“ 

 

Pan XY, občan města Sedlčany (občan se nepředstavil):  

„Dobrý večer. Já bych Vás chtěl seznámit s připomínkou, která se týká plynulosti silničního 

provozu v našem městě, a to hlavně v době dopravní špičky od 14:00 hodiny. Bydlím  

v bytovce vedle Hubaté černošky, tak mě to dost zajímá a často se tam zajdu podívat, a proto 

to chci sdělit. Po této době, kdy je ta špička, tak pochopitelně končí podniky a vozidla, 

která jedou průtahem po hlavní silnici od Vyšehradu, od kruhového objezdu až nahoru 

do Církvičské ulice, tak to je v pořádku. Ale když přijde na odbočení vpravo pro vozidla 

od Vyšehradu, tak už se tam skýtá situace, která pro některá vozidla je příliš obtížná 

při odbočení; třeba, když tam přijede autobus, tak je to trochu problém. A zase naopak, 

když jede vozidlo od hotelu a odbočuje doleva, tak je to taky problém, protože ta křižovatka je 

podle mě dost málo prostorná.  

A ještě navíc, jak je to teda s tou rychlostí městem? Vzhledem k tomu, že tady máme hodně 

přechodů, tak i přesto jsou někdy řidiči trochu neukáznění a jedou, tak, jak jim to vyhovuje. 

Bylo by na zváženou, jestli by stálo za to tu padesátku ubrat možná na čtyřicet, ale to je všechno, 

jenom jako moje úvaha, protože při vyjíždění od železářství u sousoší Lidé bez domova, 

tak kdo jede trochu rychle od Hamira dolů, tak se musí opravdu zdržovat, když by chtěl odjet. 

Padesátka překročená…, a to myslím, že se děje i normálně, ne ve špičce, to jako je během dne. 

Tak to je ta otázka, jestli ta padesátka by nešla nějak zregulovat. Vzhledem k tomu, že je tady 

dost přechodů pochopitelně, že je, tak se řekne, no, tak to není možné, aby ta padesátka se 

nedodržela, ale jsou takoví neukáznění řidiči, vůbec jim to nevadí nějaká ta rychlost.  

No, a jestli bych to jako málo nastínil. Město se prezentuje, že má kamerový systém, tak možná, 

že by bylo dobře, aby byl zaostřen právě na ty špičky, na tuto křižovatku u Rozvoje a projet to, 

tady je to nejdůležitější, protože ten, kdo vyjíždí od Nádražní ulice a chce se dostat na hlavní 

silnici, ať už jede k Vyšehradu nebo do Církvičské ulice, tak to si teda hodně počká. To je tak 

vše, děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za inspirace k dopravnímu řešení ve městě.“ 

 



 46 

Na jednání ZM se dostavila dříve z nepřítomnosti omluvená paní MUDr. Andrea Chromcová, 

a to v čase 19:34 hod. Od tohoto okamžiku byl počet zasedání ZM přítomných zastupitelů 

celkem l8. Tento počet zasedání přítomných zastupitelů se až do ukončení veřejného zasedání 

ZM nezměnil.  

 

Pan XY, občan města Sedlčany: 

„Ještě bych měl dotaz. O té křižovatce už bylo kdysi hovořeno, ale já to řeknu lidově; ten zub, 

ten výčnělek, před OD Rozvoj, to pro dlouhé autobusy, které teď jezdí, tak tam je to problém. 

Možná ta kamera by tam byla dobrá a hodně by napověděla. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Já jsem měl tuto poznámku do diskuse, asi je to pravda, protože když se jede od Vyšehradu 

doprava, tak tam je vysoký žulový sokl. Když se na něj člověk podívá, tak už tam několikrát 

musel být asi střet. Takže tam odbočování doprava je komplikované, asi by stálo za úvahu 

se na tuto křižovatku podívat z dopravního hlediska, už se to tady kolikrát debatovalo. Tam 

se cosi namalovalo, ale ukazuje se, že to není to pravé ořechové, takže možná by to chtělo 

opravdu se na to ještě jednou podívat a najít nějaká finální řešení. Možná, že kdyby se tam 

opravdu trochu ten sokl snížil nebo ubral, tak by to možná bylo dopravně lepší. Nesahat 

do náměstí, ale tady do toho odbočení se podívat. Asi by to šlo, nemusely by to být vysoké 

náklady, ale potvrzuji, souhlas za mě.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak děkuji, posoudíme. Situaci jsme již řešili, ty věci jsme tam odstraňovali, i tu vyšší zeleň 

v těch záhonech. Takže ta už k těm výhledům nebrání. Ten sokl, no... Nejsem si úplně jistý, 

jestli úplně brání tomu výhledu, ale posoudíme, projednáme s odborníky v dopravě.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ne, on nebrání výhledu, on jenom trošku brání tomu zatočení třeba toho autobusu doprava. 

Čili tam by to chtělo trošku jako plochu zvětšit, aby tam byl větší komfort pro řidiče, možná 

tím pádem by se vyřešilo nebo trošku by to napomohlo tomu dopravnímu řešení celého toho 

prostoru.“ 

 

Pan XY, občan města Sedlčany: 

„Mohu ještě k rozšíření té křižovatky? Prostě, jestli ten zub tam musí být nebo ne, ale když 

se vezme přechod od prodejny zahradní techniky k OD Rozvoj, tak je tam zešikmená plocha. 

Já jsem se na to díval takových 5 m od hrany přechodu do těch kytek a do té žuly, tak to trochu 

jako do vytracena ubrat. Je to otázka, kdo by nebo jak byste to udělali, ale do vytracena za tím 

zubem trochu ubrat a kdyby se to nechalo takto vyřešit, tak nic více se tam nemusí dělat. Otázka 

je, na kterou tady jednou poukázal nejen pan Ing. Jiří Burian, že tam je něco dole, a tak se s tím 

nedá nic dělat, jestli se to prozkoumá. Tím pádem by se zkrátil odbočovací prostor doprava 

a bylo by to všechno daleko lepší, ale to je vaše věc. Toto je můj názor.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji, tak ještě necháme věc opět posoudit na Odboru dopravy a silničního hospodářství, 

ale samozřejmě je to i záležitost finančních nákladů na úpravu celé té křižovatky. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  
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„Tak ještě někdo z veřejnosti mimo body Programu? Tak nikdo se nehlásí, takže tento blok 

uzavírám.“  

 

 

8. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2022 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Pojďme k dalšímu bodu Programu, a to je Odpisový plán města Sedlčany na rok 2022. 

Důvodovou zprávu jste obdrželi, Odpisový položkový plán taktéž, návrh usnesení rovněž, 

takže rovnou zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí? Přednesu proto 

návrh usnesení.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 265/2018-2022. 

 

 

9. Rozpočtový výhled (na období 2023 – 2024) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dalším bodem Programu je Rozpočtový výhled na období roku 2023 – 2024. Opět jste 

materiály všichni obdrželi. Hlásí se někdo do rozpravy?  

Tak k tomuto bodu se do rozpravy nikdo nehlásí, tak já přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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, činnost města, provoz organizací jim 
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zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku města, splátky jistiny 

úvěrů včetně příslušenství.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 266/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní měl být projednáván bod číslo „10“, který jsme ale v úvodu z Programu vyjmuli, 

takže záležitosti kolem navrhovaného obsahu Změny č. 2 projednávat dnes nebudeme a jak 

jsem říkal na začátku, vrátíme se k tomu v příštím ZM tak, abychom ještě projednali  

i nesouhlasné názory některých žadatelů ke stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Ty podklady doplnili o nějaké revize stávajícího územního plánu a připravili tak materiál, 

který bude kompletní a pokusíme se i vyjednat tedy nové posouzení a nové stanovisko nebo 

alespoň části stanoviska ke Změně č. 2. K tomuto bodu se vrátíme na příštím zasedání ZM 

a půjdeme k dalšímu bodu Programu. Předám slovo panu místostarostovi k projednání 

majetkoprávních záležitostí dnešního Programu ZM.“ 

 

 

10. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM jsou majetkové záležitosti města Sedlčany. Městský 

úřad Sedlčany, Odbor majetku, připravil a Rada města Sedlčany předkládá do Programu 

pro dnešní jednání ZM celkem šest bodů k projednání a rozhodnutí.“ 

  

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

žadateli  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„První bod; tady se jedná o prodej pozemku parc. č. 2951/11, výměra pozemku je 350 m², 

a to žadateli. Jednotková cena 250,00 Kč/m². Celková kupní cena je 87 500,00 Kč. Cena je 

stanovena dle znaleckého posudku. Pozemek se nachází v lokalitě Sedlčany, Pod Cihelným 

vrchem. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. 

Nikdo se nehlásí? Přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2951/11, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití  jiná plocha, o výměře 350 m2, který je ve vlastnictví města 

Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2, tj. za 

celkovou kupní cenu 87 500,00 Kč. 

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

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 267/2018-2022. 

  

10.2 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  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Druhý bod majetkoprávní problematiky. Tady se jedná o prodej pozemku parc. č. 2940/141 

o výměře 300 m² vlastníkům bytových jednotek v objektu č. p. 1175 do podílového 

spoluvlastnictví za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2. Celková kupní cena představuje 

75 000,00 Kč. Cena byla opět stanovena znaleckým posudkem, kde bych upozornil, 

že v grafické příloze došlo k tiskařské chybě. A ten pozemek, o který se jedná, jestli dobře 

vidím, je vyznačen nyní na plátně.  

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej 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, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), 

který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to vlastníkům bytových jednotek v č. p. 1175 

v Sedlčanech, do podílového spoluvlastnictví (vizte LV 4219 v k. ú. a obci Sedlčany), 

za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 75 000,00 Kč. 

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

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 268/2018-2022. 
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10.3 Návrh na přijetí daru pozemků (parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98) v k. ú. a obci 

Sedlčany z vlastnictví FO  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Třetím bodem je návrh přijetí daru dvou pozemků, a to parc. č. 3012/89 o výměře 1 571 m²           

a parc. č. 3012/98 o výměře 290 m², a to od vlastníka (FO). Rada města Sedlčany nedoporučuje 

schválit přijetí daru z důvodu neúměrných nákladů, které by souvisely s přijetím tohoto daru. 

Je to lokalita Na Roudném. 

Zahajuji rozpravu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Jenom stručný dotaz, kdyby tedy město teoreticky tyto pozemky přijalo, respektive tento dar 

byl přijat, na kolik je tedy pro město právně závazné tu přístupovou cestu udělat?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„My jsme to projednávali v RM v tom duchu, jako už i u jiných připravovaných území 

pro výstavbu. Jedná se čistě o obslužnou komunikaci pro nově vznikající stavební parcely 

a považujeme za fér, aby ta komunikace byla vybudována buď tedy vlastníkem stávajícího 

pozemku, který bude pozemek dělit na stavební parcely, nebo případně spolupodílem ze strany 

stavebníků na nových stavebních parcelách, takže by to mělo být zafinancováno z prostředků 

buď stavebníků, nebo vlastníka pozemku, nikoliv města.“ 

  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Město by pak následně tu komunikaci převzalo, kdyby ji chtěl vlastník darovat, aby ji mohly 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. udržovat sjízdnou, a to po jejím dokončení.“ 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Děkuji.“ 

  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města: 

„Takže ještě někdo další se hlásí do rozpravy? Přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany neschvaluje návrh na přijetí daru pozemků parc. č. 3012/89 

o výměře 1571 m2 a parc. č. 3012/98 o výměře 290 m2, oba druhem pozemku orná půda, 
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způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou ve vlastnictví FO, trvale bytem 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 269/2018-2022. 

  

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

přímým prodejem do společného jmění manželů  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Čtvrtý bod. Tady se jedná o prodeji pozemku parc. č. 1929/131 výměře 24 m² žadatelům, 

manželům (FO), za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2. Celková kupní cena je 4 800,00 Kč. Cena 

je tady určena dle schválených prodejních cen. Pozemek se nachází naproti Zimnímu stadionu 

Sedlčany, v té mezi.  

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 využití  

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, oba trvale bytem Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4 800,00 Kč. 

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

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 17; proti 1; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 270/2018-2022. 

 

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

přímým prodejem žadateli  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Pátý bod je prodej pozemku parc. č. 2987/108 o výměře 77 m² žadateli, za jednotkovou cenu 

200,00 Kč/m2. Celková kupní cena 15 400,00 Kč. Cena je opět určena v souladu s prodejními 
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cenami, které schválilo ZM (ceník). Pozemek se nachází v Příčovské ulici, proti zástavbě 

panelovými domy. 

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jenom naváži na to, co jsem zmiňoval i minule. Máme schválený ten cenový předpis, pokud 

si vzpomínám, ale přiznám se, že si nevzpomínám úplně přesně, tak myslím, že ty ceny tam 

máme nastaveny jako minimální, to znamená, že tam pro tu horní hranici by to pro nás nemělo 

být závazné, ale opravte mě, jestli se mýlím. Každopádně já bych navrhoval zamyslet se nad 

tím, jestli tady v rámci pozemků, které jsou sice formálně v katastru vedeny jako ostatní plocha, 

tady v tomto případě jako rovnější část meze, ale rozšiřují se jím pozemek stavební, tak jestli 

tohle nějakým způsobem nezohlednit, protože samozřejmě jednotkově je to nízká částka, 

ať už tady hovoříme o 200 Kč/m2, nebo když by to bylo 500 Kč/m2. Na druhou stranu zase je 

to prostě nějaké zvýšení příjmu v tomto případě, kdyby to bylo třeba těch 500 Kč/m2, tak je to 

víc než dvojnásobek, byť zase v těch absolutních číslech to není tak významné, nicméně 

navrhoval bych skutečně zamyslet se nad tím, protože ceny pozemků jako komodity, i když 

jsou třeba marginální, v tomto případě malé velikosti, tak ta cena nyní vzrostla dramaticky 

i tady na Sedlčansku. Je to vidět i obecně třeba v nabídkách těch pozemků, a myslím si, že by 

stálo za to, ve chvíli, kdy si skutečně někdo přikupuje k nějakému stavebnímu pozemku, 

nebo to má sloužit jako zahrada, abychom se zamysleli nad tím, jestli ta cena nemá být vyšší. 

Třeba v tomto případě my tady máme podle předpisu 200 Kč/m2. A teď můj soukromý názor, 

bez ohledu na tento konkrétní případ, ale když se nějakým způsobem rozšiřuje takto třeba 

zahrada nebo stavební pozemek, myslím si, že by odpovídající bylo spíš třeba 500 Kč/m2. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Toto je součást té meze.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Asi se dá souhlasit s panem doktorem Růzhou, že bychom v některých případech mohli 

k tomuto přihlížet. Teď jde o to, najít nějaké rozumné pravidlo, které by toto usnadnilo, 

aby to nezatěžovalo aparát, aby ten příjem pak nebyl prostě nižší než ty náklady, které budou 

s tím celým spojené, a to si myslím, že bude ten největší problém. Jinak si myslím, 

že ta myšlenka je správná. Pakliže si někdo rozšiřuje stavební pozemek nebo prostě pozemek, 

který by takto tímto způsobem přilepil a pak by to prodával, tak on to samozřejmě bude prodávat 

jako celek a nebude to rozdělovat jako cenu toho pozemku, kdyby někdy v budoucnosti k tomu 

došlo, takže samozřejmě ta myšlenka je dobrá, ale sám si nedovedu představit, jak najít nějaké 

snadné kritérium, podle kterého bychom to posuzovali, a nemuselo by se to udělat ad hoc 

v každé té situaci, takže k zamyšlení to je, jestli to někdo dokáže nějakým algoritmem vymyslet, 

tak samozřejmě v pořádku.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak k zamyšlení to je, ale ona většina těch prodejů souvisí s rozšířením zahrady, takže to by 

v podstatě ten ceník, který jsme schválili, v tuto chvíli ztrácel význam. 

Ještě pan starosta se hlásil o slovo.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Jenom poznámku k tomu. My jsme to posuzovali z toho hlediska, že pod spodní hranicí toho 

pozemku, který by měl být přikupován, je velmi příkrá mez. A toto je pozemek částečně v mezi, 

který navazuje na oplocený pozemek žadatele. Pro nás je tam i velmi komplikovaná údržba 
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toho pozemku a přístup, takže v některých případech je pro město i výhodné nestarat 

se o zmíněný pozemek a nechat péči na novém vlastníku, ale souhlasím s vámi, že najít nějaké 

správné a spravedlivé hledisko k posouzení je složité.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Je pravda, že jsem na minulém zastupitelstvu při podobné věci, při podobném prodeji 

pozemku, který byl skutečně prostě taky v příkrém svahu, bylo to pod BIOSEM, kde vlastně 

o údržbě města nemohla být ani řeč, protože tam do těch trnek nikdo nelezl roky, tak jsem byl 

proti zdražení, ale jako principiálně určitě by se opravdu ten ceník měl nějakým způsobem 

změnit. Já si to uvědomuji, jestli by možná nestálo za to prostě stanovit rozmezí, 

které samozřejmě jako bude napadnutelné vždycky pro někoho, kdo by, dejme tomu, měl vyšší 

hranici, zda je to vůbec možné v cenících se takhle pohybovat, ale vždy by to prostě muselo mít 

jakousi „zprávu“, omlouvám se za to slovo, nějakého „rozprávce“, který by na Zastupitelstvu 

města Sedlčany prostě byl schopen to kategorizovat, protože ta zahrada se vždycky zhodnocuje, 

to je prostě dobře, tím se jakoby zvyšuje cena i té celé nemovitosti, ale z hlediska dnešních cen 

je to prostě cena nízká. Na druhou stranu obtížnost toho, jak to udělat, já si prostě nevím rady, 

každopádně, kdyby to mělo být, byl bych určitě nějak pro to, se o tom dál bavit, ale rozhodně 

by se to mělo týkat budoucího prodeje městského majetku, nikoliv toho, co tady máme na řešení 

dnes. Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji, ještě se někdo hlásí do rozpravy?“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji. Souhlasím s tím, že dnes tady máme na Programu tento případ, už je to zařazeno, 

ta cena odpovídá tomu, co jsme si v tomto roce schválili, takže to samozřejmě beru. Vycházel 

jsem, nebo takto, mám za to, že prostě jsou situace nebo jsou věci, které se předpisem upravit 

nedají, toto je myslím jedna z nich, protože i když budeme vymýšlet sebedokonalejší ceník, 

který bude pasovat na všechny druhy pozemků v rozmezích velikostí X až Y, atd., tak prostě 

stejně na to jednak bude vynaložena enormní práce a jednak to na konci stejně nebude fungovat, 

protože se najde nějaká výjimka. Na druhou stranu věřím, že v těch budoucích případech jsou 

věci, nebo jsou pozemky, kde se dá naprosto legitimně odůvodnit, řekněme, s přihlédnutím 

k té minimální ceně, která je tím námi schváleným předpisem upravena, anebo třeba kterou 

stanoví znalec, tak prostě dá se odůvodnit, proč ten konkrétní pozemek je vyúčtován za nějakou 

vyšší cenu za metr čtverečný, byť samozřejmě jako vždycky je všechno napadnutelné, všechno 

je relativní, já tomu rozumím. Pokud prodáváme za jednotnou cenu, tak na jedné straně 

proděláváme, na druhé straně je to zase jako, řekněme, z takového toho celkového hlediska 

v uvozovkách spravedlivější, byť někdo na tom samozřejmě vydělá víc, když za 200 Kč/m2 

koupí pozemek, který se pak obratem dá prodat za desetinásobek, a někdo méně, i když je to 

5 m² na popelnici. Ale beru to jako takové zamyšlení i úkol pro sebe samotného do budoucna 

třeba, připravit návrh, jak toto řešit, protože kdyby to byl můj pozemek nebo náš nebo jako 

nějakého soukromého vlastníka a prodával by ho, dovedu si představit, že by jej prodával za víc. 

Nebudu dál zdržovat, ale narážíme tady na jasné limity, že toto je prostě obecní majetek. Takže 

nemám protinávrh.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě je taky varianta, pokud není shoda, pak je možnost nechat vyhotovit znalecký posudek.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 
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„Ne, to nechci, nechci to zdržovat. Myslím si, že znalecký posudek, ta odhadní cena, bude tomu 

odpovídat. Myslím, že určitě nejsme pod ní, spíš samozřejmě ten trh je někde jinde, ale to je 

jako veličina, která se prostě obtížně měří. Čili říkám, nebudu to zdržovat už dál, pojďme o tom 

hlasovat, protinávrh nemám.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže ještě paní Ing. Blanka Vilasová? Ne? Takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, 

o kterém nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2987/108, druhem pozemku 

orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 77 m2, který byl oddělen z původního pozemku 

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

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

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 271/2018-2022. 

 

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

žadateli   

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Poslední bod majetkoprávní problematiky. Jedná se o prodej pozemku parc. č. 2370/14 

o výměře 11 m², a to žadateli. Jednotková cena je opět 200,00 Kč/m2. Celková kupní cena 

2 200 Kč. Cena je opět určena podle schválených prodejních cen a parcela se nachází v lokalitě 

Na Červeném Hrádku. Opět se jedná o rozšíření zahrádky o 11 m².  

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 
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Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, 

o kterém nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou 

cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 2 200,00 Kč. 

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

podpisem kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 272/2018-2022. 

 

 

Fyziologická přestávka  

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města Sedlčany, 

a to v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany, byla po třech hodinách jednání 

vyhlášena fyziologická přestávka.  

 

Přestávka byla vyhlášena v čase 20:05 hod.; přerušeno jednání ZM. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Vážení zastupitelé, Vážené zastupitelky, v souladu s Jednacím řádem ZM vyhlašuji 

pětiminutovou přestávku (přibližně pětiminutovou).“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Vážení zastupitelé, Vážené zastupitelky, ukončuji přestávku a všechny žádám, abychom zaujali 

svá místa v jednacím sále. Pojďme dál pokračovat v projednávání našeho dnešní Programu. 

Děkuji.“  

  

Konec přestávky v čase 20:14 hod.; opět zahájeno jednání ZM. 

 

  

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu je návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany číslo 

4/2021, o místním poplatku ze psů. Tak, jak jste v materiálech měli možnost se s problematikou 

seznámit, není to zde předkládáno z důvodu změny sazeb nebo něco podobného. Jedinou 

podstatnou změnou je posunutí splatnosti poplatku z dosavadního 15. ledna na 30. dubna 

příslušného kalendářního roku, čímž vznikne dostatečný prostor pro včasnou úhradu 

jednotlivými poplatníky, takže je to jenom projev zvýšené míry vstřícnosti k našim občanům. 

V té stávající vyhlášce, schválené v roce 2019, to tam nějakým nedopatřením zůstalo z nějakého 

ministerského vzoru a považujeme za správné, abychom toto upravili, tak jak jsem již navrhl.  
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Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nikdo se do rozpravy nehlásí? Takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení: 

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

č. 4/2021 o místním poplatku za psů, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města 

Sedlčany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů schválená usnesením Zastupitelstva města 

Sedlčany č. 123/2018-2022 dne 16. prosince 2019.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 273/2018-2022. 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dalším bodem je aktualizace Zřizovací listiny Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové 

organizace Dodatek číslo 2, takže předávám slovo panu místostarostovi.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tady se jedná o schválení Dodatku číslo 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 

Sportovní areály Sedlčany. Byla provedena aktualizace textů po formální stránce. Aktualizaci 

provedla právní zástupkyně města Sedlčany, paní Mgr. Monika Drábková, přičemž byl 

aktualizován seznam nemovitého majetku, což souvisí hlavně s areálem Lehkoatletického 

stadionu Taverny a Sportovní areálem v Luční ulici. 

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 
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Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině (konsolidované 

znění Zřizovací listiny) dříve upravené Dodatkem č. 1 (ze dne 15. prosince 2014 

v konsolidovaném znění usnesením Zastupitelstva města Sedlčany 2014 č. 22/2014-2018 ze 

dne 15. prosince), a to pro případ příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem 

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

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 274/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Opět vracím slovo panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starosta města Sedlčany.“ 

 

 

13. Záměr rekonstrukce vybraných částí objektu Nemocnice Sedlčany jejím 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Dalším bodem Programu je záměr rekonstrukce vybraných částí Nemocnice Sedlčany 

jejím provozovatelem, obchodní společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. My jsme tady 

v loňském roce dne 7. září 2020 schválili projektový záměr Nástavby nad operačními sály 

a další související úpravy dle předložené studie a Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě 

města Sedlčany, a to za účasti právníka města zpracovat návrh smluvního ujednání mezi 

městem Sedlčany a společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., které je rámcově definováno, 

tedy ve výrokové části přijatého usnesení ZM. My jsme se tomuto tématu věnovali nejen 

poslední čtvrtletí loňského roku, ale také více než celé pololetí ještě roku letošního, 

a po diskusích s právním zástupcem jsme stále objevovali nové a nové složitosti tohoto záměru 

a jeho správného nastavení hned v nějakém smluvním ujednání v úvodu při neexistenci 

projektové dokumentace a vůbec neznalosti, co všechno se může objevit v souvislosti 

při rekonstrukci té budovy, a dospěli jsme, a samozřejmě i jsme to projednávali s jednateli 

společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., resp. Rada města Sedlčany dospěla k závěru, 

že v současné době není tento záměr nájemce možný odpovědně realizovat.  

Bylo vyhodnoceno to, v jakých problémech se rozpočtově město Sedlčany nachází, 

jak neuvěřitelně rostou ceny ve stavebnictví a jejich nestabilita s ohledem k nepřekonatelnosti 

některých ustanovení zákona o veřejných zakázkách, dále to, jak v průběhu realizace se cena 

díla (materiálu, práce, energií) může zvýšit, jako i to, že by mohlo dojít k situaci, že cena 

se může pohybovat potom někde kolem 53 000 000 Kč a při stávající výši nájmu a jeho úhrad 

ze strany nájemce (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) městu Sedlčany, něco přes 2 000 000 Kč 

ročně, tak by se započítávala tato investice v řádech desítek let, což považujeme za nepřijatelné 

a neúnosné a navíc začíná rok 2022, poslední rok volebního období. Považuji za neférové takto 

závažným rozhodnutím na takto dlouhou dobu zatížit několik volebních období budoucího 

zastupitelstva. V podstatě veškerým nájemným by se splácela investice společnosti 
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MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., nicméně ten areál bude potřebovat za takto dlouhé období 

v řádech možná dalších desítek milionů korun udržovat stávajícího stavu, aby nedocházelo 

k degradaci toho areálu, a to za peníze města Sedlčany. Vše je to tedy popsáno v tom materiálu, 

který vám byl předán, takže k tomu zahajuji rozpravu a sdělte, prosím, svoje názory k tomuto 

tématu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Přednesený návrh považuji za velmi rozumný, férový a seriózní v tuto chvíli, takže si myslím, 

že i to usnesení tak, jak je nakonfigurováno, je, řekl bych, velice zodpovědné. Jsem rád, že to 

takto je, byť při vědomí všech těch potenciálních rizik zase z druhé strany, které tam jsou, fakt 

si myslím, že to je v tuto chvíli asi to nejlepší, co se dá dělat.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za názor. Na jednu stranu tam člověk vidí investici bez cash flow města, na druhou 

stranu tu zátěž na dlouhé období do budoucna. Další, kdo se hlásí, pan MUDr. Karel Marek, 

prosím.“ 

 

Pan MUDr. Karel Marek: 

„Jenom pár slov. Nyní souhlasím s panem inženýrem, samozřejmě. My jsme to projednávali, 

jak říkal pan starosta, opakovaně na RM, a když řeknu za sebe, jako za radního pár slov, za 

člena RM, který se zabývá zdravotnictvím a sociálními otázkami, tak ani z pohledu zdravotně 

sociálního si myslím, že to není priorita pro naše město, rozšíření dalších lůžek následné péče, 

ošetřovatelské péče atd., není to přesně to, co naši občané v tuto chvíli nebo i v následující době 

prioritně potřebují a budou potřebovat. My vidíme sami, a to vidíte všichni, že je spíše problém 

v ambulantní sféře, ať je to primární péče ve smyslu všeobecného lékaře, kdy tady vlastně jedna 

ambulance byla už úplně ukončena, uzavřena. Víme, že i ta odborná péče absentuje; víme, jaké 

jsou s tím nyní problémy. Je ukončena činnost kožní ambulance, úplně čerstvě i ORL, takže 

tam spíš bychom jako město měli i třeba částečně apelovat na obchodní společnost 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. o naplnění příslibů a spolupráci, eventuálně se snažit dát nějaké 

pobídky pro možnost rozšíření této ambulantní péče. To je to, co naše občany tady zajímá, 

než primárně tedy rozvoj nemocnice tímto směrem. Takže uvedené jenom za moji osobu jako 

za radního, který se věnuje primárně zdravotně sociální problematice. Takže tady tedy byla 

shoda, a myslím si, že to opravdu není priorita. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak ještě se někdo hlásí do rozpravy? Zdá se, že nikoli, tak přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ruší v plném rozsahu své usnesení č. 173/2018-2022 ze dne 

7. září  2020 odkládá další diskusi o projektovém záměru „Nástavba nad operačními sály 

a další související úpravy (etapa 1-4); objekt č. p. 161)“ na další volební období.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 275/2018-2022. 

 

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu je návrh rozhodnutí o poskytnutí stravenkového paušálu uvolněným 

členům Zastupitelstva města Sedlčany. Problematika je popsána v materiálu, který byl všem 

zastupitelům předán. Od 1. ledna 2021 je zaměstnavatelům dána možnost nahradit stravenky 

stravenkovým paušálem. My jsme se pro tuto cestu na úřadě rozhodli k 1. lednu 2022, a protože 

i součástí toho stávajícího systému je tedy starosta a místostarosta města, a je doporučováno, 

aby o poskytnutí tohoto paušálu i těmto uvolněným zastupitelům rozhodlo Zastupitelstvo města 

Sedlčany, tak zde problematiku předkládáme. Zeptám se, nebo respektive otevírám k tomu 

rozpravu. Jestli k tomu má někdo nějaké otázky či připomínky? Vidím, že ne, takže přednesu 

návrh usnesení. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje poskytování příspěvku na stravování uvolněným 

členům Zastupitelstva města Sedlčany, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny 

pro zaměstnance města Sedlčany Vnitřní směrnicí č. 1/2021 o příspěvku na stravování 

zaměstnanců města Sedlčany („stravenkový paušál“), který bude poskytován od 1. ledna 2022.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 276/2018-2022. 
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15. Mimořádné odměny uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu dnešního jednání ZM je návrh mimořádných odměn uvolněným 

členům Zastupitelstva města Sedlčany. Předám slovo panu Ing. Františku Hodysovi, členovi 

RM a předsedovi FV ZM.“ 

 

Pan Ing. František Hodys: 

„Rada města Sedlčany na svém zasedání dne 24. listopadu 2021 jednala o návrhu na přiznání 

mimořádných odměn uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany. Úředníci Městského 

úřadu Sedlčany dostávají odměny 2× ročně, rovněž tak ředitelé příspěvkových organizací 

a obchodních společností zřízených či založených městem. Mimořádné odměny dostávají v této 

obtížné době i pracovníci státních úřadů. Protože členovi zastupitelstva obec může poskytnout 

mimořádnou odměnu pouze za splnění mimořádných úkolů, dostali jste v důvodové zprávě 

seznam některých úkolů, které oba splnili. Vypíchl bych jenom některé, to je organizace pomoci 

občanům a zajištění chodu úřadu v období nouzového stavu, pak zásadní podíl na zřízení 

Testovacího místa Sedlčany a i Očkovacího centra Sedlčany v pandemické situaci, a také podíl 

na úspoře finančních prostředků z rozpočtu města, a to přípravou podkladů a shromažďování 

důkazních prostředků na podporu mimosoudního jednání s firmou VYSSPA, to je ta situace 

ohledně dokončení Lehkoatletického stadionu Taverny, a tím pak nakonec došlo k dohodě, 

kterou město vlastně uspořilo 568 000 Kč. Na základě tohoto navrhuje Rada města Sedlčany, 

nebo doporučuje, Zastupitelstvu města Sedlčany schválit poskytnutí mimořádné odměny 

ve výši jedné měsíční odměny. 

K tomu má někdo nějakou připomínku, poznámku? 

Tak pokud ne, předávám panu starostovi slovo, aby dal hlasovat.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak tedy přednesu poměrně obsáhlý návrh usnesení, abychom mohli vyjádřit svoji vůli 

hlasováním.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, a to postupem podle ustanovení § 76 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné 

odměny ve výši jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 

uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, 

starostovi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch města a jeho občanů, vykonané 
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nad rámec běžné činnosti, povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření starosty 

vrcholovými orgány města, tj.: 

▪ aktivní podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany; 

▪ zcela zásadní podíl na vydání rozhodnutí, dále zřízení a zajištění Testovacího místa Sedlčany 

a Očkovacího centra Sedlčany v pandemické situaci roku 2021, a to s přesahem prospěchu 

nejen občanům města a regionu; 

▪ rozhodující podíl na úspoře finančních prostředků z rozpočtu města, a to při vyvolaném 

a aktivně vedeném mimosoudním jednání, které vyústilo v uzavření Dohody o narovnání mezi 

městem Sedlčany a společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o., jakožto zhotovitelem díla 

„LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“; 

▪ zajištění Mobilního rozhlasu, který skýtá další komunikační systém předávání informací 

od radnice směrem k veřejnosti, ale také podnětů od veřejnosti k radnici.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 3; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 277/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, a to postupem podle ustanovení § 76 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné 

odměny ve výši jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 

uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to panu Mgr. Zdeňkovi 

Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch města a jeho občanů, 

vykonané nad rámec běžné činnosti, povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření 

místostarosty vrcholovými orgány města, tj.: 

▪ podíl na podpoře, koordinaci a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany; 

▪ podíl na organizaci práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlášených nouzových 

stavech (elektronizace a další), jako i odvedená práce na zajištění vydání rozhodnutí, zřízení 

a vybudování Testovacího místa Sedlčany a Očkovacího centra Sedlčany v pandemické situaci 

roku 2021, a to s přesahem prospěchu nejen občanům města a regionu; 

▪ významný podíl na přípravě podkladů a shromažďování důkazních prostředků na podporu 

mimosoudního jednání a následného vypořádání Dohody o narovnání uzavřené mezi městem 

Sedlčany a společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o., jakožto zhotovitelem díla „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, čímž došlo k úspoře finančních prostředků města 

Sedlčany; 

▪ práce na projektu „Pořízení elektronické úřední desky“, jeho koordinace, jednání 

s potenciálními dodavateli a další kroky s tím související.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 18. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 3; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 278/2018-2022. 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jinak v rámci materiálu jste ještě udrželi plánovaný Harmonogram jednání Rady města 

Sedlčany na 1. pololetí roku 2022 a předpokládané nejzazší tedy termíny veřejných zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany. 



 62 

Má k tomuto harmonogramu někdo nějaké připomínky?  

Pokud ne, tak máte k dispozici.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

Poznámka: K tomuto bodu jednání ZM nebylo navrhováno a nebylo přijato usnesení. 

 

 

17. Diskuse 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přistoupíme k dalšímu bodu Programu, a to je diskuse zastupitelů a přítomných občanů, takže 

prosím, otevírám diskusi. Tak, kdo se hlásí do diskuse?“ 

 

17.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., potom vystoupí pan MUDr. Vladimír Zámostný.“ 

 

17.1.1 Stav soudního sporu města Sedlčany s MMR ČR; Dopravní terminál Sedlčany; 

diskusní příspěvek č. 1 přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.   

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Mám jen dva krátké dotazy. Jaký je stav soudního sporu města s Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR ohledně autobusového terminálu? 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nemáme žádnou informaci, zatím se v aplikacích MMR ČR neobjevil žádný údaj, takže ještě 

nebylo svoláno žádné projednání našeho případu.“ 

 

Závěr: Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný (nevyžaduje další odpověď). 

 

17.1.2 Malá vodní elektrárna; diskusní příspěvek č. 2 přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Děkuji, a druhý dotaz, obrátil se na mě jeden kolega, který říkal, jak v Sedlčanech a debata 

Green Deal atd., a vlastně připomněl, že tady do roku 2002 na přehradě fungovala malá vodní 

elektrárna, která tenkrát údajně vydělávala v té době po odpočtu nákladů asi 50 000 Kč čistých 

příjmů. V jakém stavu vlastně je dneska ta malá vodní elektrárna? Dala by se zprovoznit, nebo 

kam se vůbec ztratila, nebo jak to vlastně bylo?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Odpověď je jednoduchá. Bohužel, skutečně se ztratila nebo byla totálně zničena při povodních 

v roce 2002, a už nebyla rekonstruována, opravena nebo vybudována nová, respektive její stav 

byl vyhodnocen jako projekt, který by byl neefektivní, protože výnosy z té malé vodní 

elektrárny byly velice nízké, a předpokládalo se i tedy, že bude provedena rekonstrukce celé té 
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výtokové části spodního potrubí retenční nádrže. K tomu ještě nedošlo, byť je to jedna z věcí, 

která město rovněž čeká. Bohužel tak, jak jsme zatím prověřovali situaci, tak se tato záležitost 

neobejde bez vypuštění přehrady, a to je samozřejmě velký problém.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Stálo by za úvahu se k té debatě vrátit, protože si myslím, že na toto určitě existuje dotační 

program Státního fondu životního prostředí ČR, takže si myslím, že ten náklad by byl asi 

příznivý, a koneckonců debata kolem ekologie bude čím dál tím důležitější, čili dávám podnět 

otevřít toto téma na RM. Zkusit se podívat na rámcovou kalkulaci nákladů, přínosů, ta doba 

možná k tomu nazrává, i ceny energií, respektive ekologizace určitě bude extrémně důležitá.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak ano, děkuji za podnět. Budeme se tomu v RM věnovat; bude to znamenat nějaké odborné 

posouzení, ale určitě tam uvedená záležitost bude souvislost s rekonstrukcí celého toho 

funkčního objektu. Ale stejně to město jednou čeká. Děkuji. Pan MUDr. Vladimír Zámostný.“ 

 

Závěr: Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný (nevyžaduje další odpověď). 

Diskusní příspěvek je podnětem pro další projednání v RM a další činnosti s tímto 

spojené. 

 

17.1.3 Kritika dříve vydaného pravomocného rozhodnutí ve výkonu státní správy; 

diskusní příspěvek č. 3 přednesl pan MUDr. Vladimír Zámostný 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Já jsem byl požádán starostou obce Svatý Jan a vedením tamního sociálního ústavu Domov 

Svatý Jan, abych tady místní zastupitele seznámil s určitou problematikou, kterou písemně 

předávali vedení města, panu starostovi a na RM. Týká se to opakovaných uzavírek veřejné 

komunikace z Třebnic, respektive ze Štilečku na Brsinu, která jim samozřejmě výrazným 

způsobem komplikuje život. Pro názornost v letošním roce ty uzávěry proběhly 4. Naposledy 

někdy koncem září, tam to vyvrcholilo konfliktní situací, kdy v souvislosti se špatnou 

organizací zajištění uzavírky té komunikace proti tomu tréninkovému soutěžnímu vozu vyjel 

civilní automobil. Jenom tedy pro upřesnění, tu uzavírku si zajišťuje nebo nasmlouvává 

společnost Old Racing, s. r. o. z Příbrami. Určitě nebo možná většina z vás bude znát rallyového 

jezdce Jana Černého, který v podstatě za touto společností stojí. Problém by nebyl až takový, 

kdyby prostě asi nevázla nějaká dobrá organizace těchto uzavírek, protože nejsou splněny nejen 

ty časy uzavírek a naopak zase uvolnění provozu, protože tam jsou blokovány samozřejmě 

i autobusy veřejné dopravy. Problémy to přináší i pro zásobování toho ústavu, Domova Svatý 

Jan. Starosta obce dostal odpověď z Odboru dopravy Městského úřadu Sedlčany, kde se tedy 

odvolávají na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, že k tomuto 

samozřejmě mají právo, něco podobného rozhodnout. Problém je, že třeba naposledy v září 

letošního roku vůbec nepovažoval Odbor dopravy za potřebné informovat nejen vedení toho 

sociálního ústavu, ale ani pana starostu, o tom, že daná komunikace bude uzavřena, takže 

až v den uzavírky to byl pro všechny šok, že prostě se nemůžou dostat do práce zaměstnanci 

atd. Takže to skutečně asi nemluví o nějakém zodpovědném přístupu, nehledě na to, že součástí 

veřejné vyhlášky, která byla v této souvislosti Odborem dopravy vydána, tak v určitém bodu se 

hovoří o tom, teď budu citovat, „že Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 

Sedlčany si vyhrazuje právo na stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat 

změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem“. Samozřejmě, obávám se, že trénování 

rallyového vozu na veřejné komunikaci skutečně není veřejným zájmem. To je tak v té zhruba 

stručnosti asi všechno. Jenom abyste věděli, že prostě doopravdy toto rozhodování dobré jméno 

našemu dopravnímu odboru nedělá. Děkuji za pozornost.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„Samozřejmě stížnosti jsem dostal od paní ředitelky i od pana starosty obce Svatý Jan. 

To obtěžování nastalo v posledním roce, tak, jak jsem potom vyrozuměl z diskuse, že těch 

uzavírek tam bylo povoleno několik. Pokud to bylo třeba jednou za rok, tak se to dalo vydržet, 

ale teď tady byly asi 4 v nějakých krátkých intervalech za sebou, takže to problém je. Takto, 

pokud to bylo na komunikace, které nejsou v katastru obce Svatý Jan, tak obec Svatý Jan není 

účastníkem řízení, takže tady se trochu zastanu Odboru dopravy a silničního hospodářství, byť 

jsou to komunikace, které tedy jsou dál potom napojeny na tu obec na ten ústav. Nicméně jsem 

to s vedoucím Odboru dopravy a silničního hospodářství komunikoval a vyzval jsem ho, 

aby bez ohledu na dikci zákona, kdo je účastníkem řízení, vždy, pokud taková žádost přijde, 

aby při tom řízení měl možnost se k tomu vyjádřit pan starosta Svatého Jana. Doufám, že se 

situace uklidní. Dále byla předána informace té společnosti, která o to žádá, aby využívala i jiné 

komunikace v rámci okresu nebo prostě kdekoliv, aby nebyla nadměrně zatěžována jedna obec 

nebo jeden katastr. Ale doufejme tedy, že to bude fungovat normálně. Jinak to je skutečně 

kompetence Odboru dopravy a silničního hospodářství, je to povolování zvláštního užívání 

komunikací. 

Ale v tuto chvíli asi za mě takto, víme o tom, určitě nebudeme hledat cestu, jak znepříjemňovat 

život sousední obci, případně samozřejmě ústavu sociální péče.  

Jestli takto stačí?“ 

  

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Děkuji.“ 

 

Závěr: Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný (nevyžaduje další odpověď). 

Diskusní příspěvek bude předán vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství, 

Městský úřad Sedlčany. 

 

17.1.4 Požadavky správce daně podle daňového řádu; diskusní příspěvek č. 4 přednesl 

pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Slovo má pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

Já, jestli mohu, na stránkách města se objevily formuláře, které musí nyní vyplnit občané, 

kteří se chtějí přihlásit k platbě za komunální odpad. Je tam jméno, je tam samozřejmě křestní 

a příjmení, je tam nějaký telefon, což se dá pochopit, možná e-mail navíc, přesto je tam 

vyžadováno po nich rodné číslo a číslo bankovního účtu, a to i v případě, že platí Cash, přímo, 

a nemají s městem nějakou tužbu po vrácení nebo po něčem, a přesto to nemohou odevzdat bez 

vyplnění těchto údajů. Bylo by možné se na to nějakým způsobem podívat? Nejvíce jim vadí 

asi rodné číslo, a pak to číslo bankovního účtu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Je tam bankovní účet určitě, ale ona to je legislativní povinnost.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Já jsem koukal, že to je podle § 127 daňového řádu, což samozřejmě na jednu stranu chápu, 

na druhou stranu, když platím hotově, proč tam musím uvádět číslo svého bankovního účtu? 

To je jako kdybyste šel někam do krámu, zaplatil v hotovosti, a oni řekli dobrý super, a ještě 

nám tady dejte číslo účtu.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak já ještě požádám pana vedoucího z Oddělení ICT, který je v tom zaangažován, prosím 

na mikrofon.“ 

 

Pan Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT, Městský úřad Sedlčany: 

„Poznámka č. 1 úplně dole. Na té první stránce, úplně dole, je poznámka číslo 1, že to platí 

především pro podnikatelské subjekty.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„To jasný, proto je tam rodné číslo / IČ, kde to tam platí, ale…“ 

 

Pan Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT, Městský úřad Sedlčany: 

„Mluvím teď o číslech účtů. Rodné číslo nezpochybňuji, to je podle daňového řádu, já se bavím 

o číslech účtů.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Také jsem si toho všiml, ono to tam skutečně není úplně srozumitelné, takže napravíme.“ 

 

Pan JUDr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ano, tak jenom toto, že prostě tímto způsobem. Děkuji.“ 

 

Závěr: Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný (nevyžaduje další odpověď). 

Diskusní příspěvek bude předán vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad 

Sedlčany, a to za účelem případné úpravy.  

 

17.1.5 Rozptylová loučka Sedlčany; diskusní příspěvek č. 5 přednesla paní MUDr. Andrea 

Chromcová 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Slovo má paní doktorka.“ 

 

Paní MUDr. Andrea Chromcová: 

„A já mám ještě podnět od svého pacienta, který mě požádal, jestli bych mohla vznést 

na Zastupitelstvu města Sedlčany jeho přání vybudovat rozptylovou loučku na našem hřbitově. 

Nevím úplně přesně, jak se to organizuje, jestli se to dělá skrze participativní rozpočet, nebo 

jestli se to dělá jako námět. Co s tím?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„Rozptylová loučka je a byla součástí nějaké dokumentace v minulosti vypracované ještě 

panem ZZ, v lokalitě nového hřbitova, kde je kamenné podloží a není tam vhodné pohřbívat do 

hrobu. V současné době proběhlo vymezení toho místa výsadbou třech platanů, následně ještě 

vymezení živým plotem, a je připraveno ještě vstupní místo do tohoto prostoru s označením na 

kameni. Teď je potřeba ještě dokončit opravu pohřebního řádu nebo těch podmínek tak, aby 

tam bylo i toto zahrnuto, a od příštího roku rozptylová loučka může být podle mě plně funkční. 

I když úplně neznám předpisy o pohřebnictví. Úplně to není tak, že by tam kdokoliv o své vůli 

to rozprášení mohl udělat, je tam nějaká asistence správy hřbitova, především jmenovitě tedy 

pana MM.“ 

 

Paní MUDr. Andrea Chromcová: 

„Děkuji.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Není zač.“ 

 

Závěr: Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný (nevyžaduje další odpověď). 

 

17.1.6 Parková úprava zeleně na Novoměstském náměstí; diskusní příspěvek č. 6 přednesl 

pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Slovo má pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Chtěl jsem se zeptat na jinou informaci, kterou jsem zachytil, nevím, jestli v Radnici nebo 

v Sedlčanském kraji. Tam byl článek o tom, že tady park nahoře na Novoměstském náměstí 

projde nějakou úpravou, že se tam angažuje nějaké, nevím přesně, omlouvám se, společenství 

občanů, kteří by ho nějakým způsobem chtěli zvelebit a zejména dát výsadbu květinové louce 

atd. My jsme v loňském roce hovořili s panem starostou, resp. jednali jsme o možnosti nějakého 

pronájmu pozemků pro školu. Potom jsem jednal i na základě naší domluvy s vedoucím 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o. Přiznám se, tady ta možnost mě nenapadla. Jenom by 

mě zajímalo, jak to bude vypadat, jak je to daleko, případně asi nějaké kontakty bych potom 

potřeboval, potom nějak později. Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Jsem schopen přeposlat plánovaný projekt. Jsou to dámy, zástupkyně spolku „Luční kvítí“. 

Zástupci spolku přišli s tím, že by požádali o grant a získali peníze na rekonstrukci toho parku, 

kde by měly vzniknout nějaké nové keříky, stromky, lavičky, broukárium, ještěrkárium a různé 

takové věci, nebo broukoviště. Přišly žádosti na RM, zda bychom souhlasili, my jsme jim dali 

souhlas pod podmínkou, že obejdou všechny občany, kteří bydlí na Novoměstském náměstí, 

aby i oni dali k záměru souhlas. Spolek požádal o grant, ale ten grant nedostali, protože v té 

době nebyli ještě zapsáni jako spolek, takže přišli s novým návrhem, že budou žádat o ten grant 

v příštím roce, ale zároveň už v současné době sehnali nějaké sponzory, kteří by jim dali 

finanční prostředky. Jistý pan zahradník nabídl, že by jim dal nějaké keříky, stromky, a oni mají 

touhu začít pracovat na zvelebení toho parku už v jarních měsících, a to svépomocí, a o grant 

požádat zase až na podzim příštího roku. Vypracovali si, teď nevím, kdo jim to dělal, jestli 

nějaká architektka, ale vypracovali si projekt, a ten jsem schopen vám zítra rozeslat, všem 

zastupitelům, pokud byste měli zájem.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Slovo má pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„To ani nestálo za řeč, jenom jsem chtěl požádat také o zaslání toho projektu, jinak také jsem 

si toho všiml, děkuji, že jste to zmínil, rád se na to podívám. Můj komentář je jenom takový, 

že spolu samozřejmě s tím okolím kostela, jak jsem zmiňoval, tak Novoměstské náměstí je… 

velmi, velmi, si říká o nějakou rekonstrukci, a doufám, že se to pohne a podaří. On je tam 

i velmi nešťastně umístěn transformátor nebo ten blok, který tam je. A celkově ta koncepce, to, 

jak je to vymezení těmi duby, to je krásně, je to v podstatě jedno z našich ne-li poslední 

z náměstí v tom středověkém slova smyslu, které neutrpělo, protože to hlavní náměstí tedy 

utrpělo tím OD Rozvojem. Nebudu zdržovat, těším se na ten projekt. Doufám, že to vyjde. 

Děkuji.“ 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě doplním, oni ten transformátor, teď nevím, jestli transformátor nebo tam jsou kontejnery, 

chtějí obehnat nějakým proutím, prostě nějakým způsobem zakrýt. Ale abych si teď 

nevymýšlel, bude lepší, když vám to pošleme.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě někdo další do diskuse?“ 

 

Závěr: Diskusní příspěvek není považován za vypořádaný (vyžaduje přislíbené zaslání 

projektového záměru, resp. dokumentace k projektu úpravy veřejného prostranství, zeleně). 

Materiály zastupitelů zajistí odeslat pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, 

v součinnosti se sekretariátem Městského úřadu Sedlčany. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

Jestliže se nikdo nehlásí, diskusi uzavírám a požádám předsedu Návrhové komise o závěrečné 

znění souboru výroku usnesení.“ 

 

Diskuse zastupitelského sboru byla uzavřena. 

 

 

17.2 Diskuse přítomných občanů  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, otevřel diskusi přítomné veřejnosti. 

 

▪ nejprve bez diskusního příspěvku. 

 

Možnost přihlásit se do diskuse u obou množin oprávněných osob byla v tuto chvíli ukončena. 

 

Následně po ukončení bodu „18“ dnešního Programu ZM byla diskuse občanů panem starostou, 

a to na upozornění jednoho ze zastupitelů, znovu otevřena (vizte zde níže). 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Z gest pana JUDr. Mgr. Rostislava Hefky jsem pochopil, že je ještě zájem o diskusi.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ano, pán se zapomněl přihlásit hned na začátku.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

 „Tak, přestože je tento bod Programu uzavřen, tak prosím, přistupte k mikrofonu.“ 

 

17.2.1 Problematika občanského soužití; diskusní příspěvek přednesl občan města 

Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Dobrý večer. Bydlím v Třebnici. Sousedím s objektem volební místnosti v držení města 

Sedlčany a zajímalo by mě, jaký zájem má město Sedlčany na tom, aby tam pan XX, pan XZ 

a pár dalších osob provozovali soukromou hospodu na náklady města. Můžete mi to, prosím 

vás, někdo z Rady města Sedlčany objasnit?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  
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„Tak, já jsem s Vámi komunikoval, jak ústně tak písemně. A následně jsem se ještě spojil 

s panem XX. A mám takové informace, že v současné době se zde nic takového nekoná. 

A i jsem v minulosti pověřil Městskou policii Sedlčany k namátkovým kontrolám v rámci 

objížděk města, zdali tam dochází k nějakým problémům. Rovněž nemám žádné informace. 

Tedy nevím v tuto chvíli, z jakých podkladů vycházíte nebo z čeho tak soudíte?“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany:  

„Vycházím z toho, že jsme měli u Vás na radnici meeting. Sjednal jsem si s Vámi schůzku, 

na které jsem Vám dopodrobna vylíčil, jak tam 25 let probíhá provoz těchto asociálních osob. 

Jiné slovo pro ně není, protože tam prodávali drogy, konzumovali drogy, věčně dělali problémy. 

Věčně pálili ohýnek, který nebyl schválený, povolený, nahlášený. Skončilo to až na GIBSu 

(Generální inspekce bezpečnostních sborů), protože policie to neřešila. A skutečně to není 

možné. Tyto snahy o ovládnutí této volební místnosti tak, jak to tam běželo předtím, když tam 

měli hasičskou klubovnu, dřív než ji zrušili pro nečinnost, tak ty jsou tam pořád. Pořád tam 

docházejí osoby, které tam nemají co dělat. Skladují tam šrot tak, jak to bylo v minulosti, takže 

se to stále jen prodlužuje dál a dál.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dobře, tak já tuto situaci opakovaně prověřím, to je poměrně závažné obvinění, že tam dochází 

k nějaké distribuci drog.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Teď už ne, teď už je to tak známé, že už se tam nic nekoná.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Doporučil bych Vám, pokud jako soused něco takového zjistíte, anebo máte podezření, 

tak volejte Policii České republiky, případně Městskou policii Sedlčany, která může konat 

konkrétní opatření nebo nějaký zásah.“  

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Pane starosto, já Vám děkuji za radu. To už jsem učinil, když mě napadl pan XX. Šel jsem se 

ho zeptat, jestli bude znovu otevírat hospodu na náklady města, a on mi dal pěstí. Když jsem 

Vám volal, že mě napadl, Vy jste mi na to odpověděl, že na tom nevidíte nic špatného, když si 

chlapci jdou vypít pivo a ať se obrátím na Přestupkovou komisi. To se stalo. Nic. Všechno 

zameteno. A ještě mám jeden dotaz, pane starosto. Můžete nám tady vyjasnit, jak jsem na Vás 

mířil pistolí při naší schůzce na radnici, když jsme řešili tento problém s hasiči?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak to není pravda, pistolí jste na mě nemířil, alespoň já o tom tedy nevím. To byste jí musel 

mít asi někde v kapse. A já jsem toto měl někomu sdělit?“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Aha, Vy jste na mě podal trestní oznámení na policii, že jsem Vám vyhrožoval pistolí.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„To opět není pravda, žádné trestní oznámení jsem nepodával. Ale při šetření nějakého 

incidentu, který jste tam s občany měl, tak zaznělo, že jste vyhrožoval i střelnou zbraní. A já 

jsem tento dotaz nemohl komentovat, protože jsem u toho samozřejmě nebyl. Ale pravdou je, 

že jsem policii sdělil, že o střelných zbraních jste mluvil i u mě v kanceláři.“ 
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Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany:  

„Aha, dobře.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„To samozřejmě neprokáži, hovory si nenahrávám. Ale zaznělo to. Možná se takto vyjadřujete 

i v některých dopisech k mé osobě.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Velice mě mrzí, že jsem podcenil naše jednání u Vás na radnici a nevybavil jsem 

se záznamovým systémem. Skutečně mě to velice mrzí. A na problematiku drog jsem nahlížel 

úplně stejně jako všichni. Dělal jsem si z toho legraci. Když si chtějí ničit zdraví, tak ať si ho 

ničí. Všechno se změnilo v okamžiku, kdy jsem nastoupil do AutoHaus Agreiter a šéf mě šel 

představit zaměstnancům. A najednou tam stál pan BB. Pan BB byl učedník u pana CC, 

kde jsem předtím 12 let dělal tuning aut, experimentátor s drogami. Vyfasoval 6 let, zatkli ho. 

A jednou, když jsem zjistil, co se tam odehrává, přímo jsem to viděl, rozsypávali bílý prášek 

do pytlíků. Poté jsem se o tom bavil s panem AA juniorem a pan CC šel okolo. Najednou zůstal 

stát, a povídal mi, že jsem se zbláznil. Říkal jsem mu, co se děje a ať si jdou dělat nepořádek 

na svoji zahradu, tady nemají co dělat. On na mě začal křičet jako protržený, začal mi 

vysvětlovat, jak funguje člověk po užití pervitinu. Řekl jsem mu, že bych měl asi začít nosit 

pistoli. Zeptal se mě, jakou mám. Tak jsem řekl, jakou mám pistoli, to jsem si ji tenkrát ještě 

půjčoval. A on řekl, že jediný způsob, jak se dá tento útok zastavit je, otočit pistoli, nechat ho 

přijít na metr blíž, a vytřískat mu mozek z hlavy. Tedy takto fungují lidé po pervitinu. Pokud 

to neznáte, tak pervitin vyvinuli špičkoví odborníci z oboru medicíny, ještě před druhou 

světovou válkou pro Hitlera, aby zvýšili bojovou morálku vojáků, kteří už nechtěli bojovat.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak toto ponechám bez komentáře. Nicméně tady zazněly z Vašich úst stížnosti na Třebnické 

hasiče. Podnět opakovaně prošetřím. Nemám v současné době žádné informace, že by k něčemu 

podobnému docházelo. Ale prošetřím to.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Tohle všechno bylo už předtím.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Jinak, pokud se týká nějaké konzumace drog, prodeje drog, prosím Vás, to nemohu řešit já 

ani nikdo jiný ze zastupitelů. S tímto se skutečně musíte obrátit na orgány činné v trestním 

řízení.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Dobře.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr CSc.:  

„Pardon. Předtím, to je kdy?“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Předtím, zhruba tak 3 roky zpátky.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr CSc.: 

„A teď aktuálně, se to děje?“  
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Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Teď aktuálně ne. Ale teď aktuálně je snaha ovládnout opět hospodu nebo udělat z té volební 

místnosti znovu hospodu.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr CSc.:  

„Tarto snaha se projevuje čím konkrétně?“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Ta snaha se projevuje tak, že když jsem byl doma a zaslechl jsem divné zvuky, a protože už mě 

3× vykradli, tak jsem vyšel ven. Obešel jsem dům, vyšel jsem ven na ulici a pan XX táhl sud 

do volební místnosti. Když jsem k němu přišel, zeptal jsem se ho, zda tady chce otevírat 

hospodu na náklady města. Řekl jsem mu, ať na to zapomene. Nakonec to dopadlo tak, že mi 

dal pěstí. Já se od nich nenechám mlátit. A volal jsem to panu starostovi. A tito chlapi tam 

docházeli potom znovu. Po jednání, co jsem měl u pana starosty, opětovně přišli hodní chlapci, 

posekali trávu a opět tam pašovali sud. Takto to tam probíhalo ještě 25 let. Ještě co tomu 

předcházelo. Když jsem měl děti malé, tehdy měli bujarý Silvestr. Nedovolené pálení raket 

odpalovali pod mým krovem. Tak najednou mezi raketami si říkám, že tam někdo střílí 

z pistole. Tak jsme přilehli děti a ráno jsem se tam šel podívat. A devět metrů od mého okna 

byli vystřílené hilzny z ostrých nábojů před mým domem. Někdo z osazenstva hasičů střílel 

před mým domem. Těch výhrůžek a nadávek, co jsem tam vyslechl za celou tu dobu. Že mi 

do toho nic není, že na to mají dekret od pana starosty, a že já je vůbec nezajímám. Takto to už 

bylo milionkrát a opravdu po těch 25 letech, toho mám tak akorát dost.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak děkuji za Vaše diskusní vystoupení. A jak jsem říkal, jediná cesta je tedy řešit tyto věci 

přes policii. Prověřím, jestli se tam něco takového odehrává. Toto jsou věci, ke kterým se 

vracíte, o kterých jste mě již informoval.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„A co jste udělal proti tomu, začalo to tam znovu?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Říkám Vám, že tyto věci, které se týkají drog, zbraní nebo podobných věcí, tak musí šetřit 

Policie České republiky, nikoliv Zastupitelstvo města Sedlčany.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Ještě, kdo z vás musí přeparkovat auta, když u sousedů začne mejdan? Nikdo. Když u sousedů 

začal mejdan, já jsem musel okamžitě odvést všechna auta, protože nejdříve lítaly lahve 

na střechy, potom začaly lítat tyče na auta. Další věci. Přijela policie, silné řeči, my jdeme na ně, 

tam 30, 40 mladých lidí. Policisté přišli za hodinu zpátky. Nikdo se nepřiznal, tak bohužel 

museli jet. Takže takto to vypadá, když tam přijede policie. Nemají zájem. Zajímá mě, co tam 

mají, co dělat?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak je to dům, jednak je tam, jak jste zmínil volební místnost, ale především je tam hasičská 

zbrojnice. Je tam garáž na hasičskou techniku. Třebnice mají sbor dobrovolných hasičů. A…“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Byl zrušen.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Z minulosti zde funguje takový vztah, že pečují o obecní dům. A jak jsem Vám říkal, všechno 

probíhá naprosto legitimně, včetně každoročních inventur majetku a podobných věcí.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Tak to jsou novoty tedy, to jste mě dorazil.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr CSc.:  

„Jestli do toho mohu vstoupit. Myslím, že to podstatné, zde bylo řečeno. Myslím si, že důležité 

je, co řekl pan starosta. Že vše prošetří a určitě nám na příštím zastupitelstvu dá informace 

navíc. To nemá cenu rozebírat, protože aktuální situace, jak jsem pochopil, je taková, že v tuto 

chvíli se tam nic neděje. Takže je to spíš potenciál do budoucna, máte obavu, takže dobré. A co 

bylo před x lety, to opravdu stejně asi v tuto chvíli nevyřešíme. Jsou zde právníci. Vědí, že je 

nějaká promlčecí doba. To už asi nemáme šanci dořešit. Doporučoval bych, toto vnímat tak, 

aby to bylo dneska v Zápisu ze ZM, že jsme to zde slyšeli. Pan starosta řekl, že si pozve aktéry 

(uživatele), podnět prošetří a dá nám příště stručnou informaci. A za mě můžeme tento bod 

skončit.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ano, pro tuto chvíli skutečně nejsme schopni nic víc udělat, protože toto může řešit 

Přestupková komise, pokud bude nějaký návrhový přestupek nebo něco podobného. Mávejte 

rukama, mávejte, ale já Vám k tomu nedokáži nic víc říci.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Já jsem teď absolvoval Přestupkovou komisi, právě kvůli panu XX. Protože jsem podával 

trestní oznámení za napadení, za nadávání, za výhrůžky na policii. Skončilo to u Přestupkové 

komise. Zbytečně mluvit, zbytečně mluvit.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak Vám skutečně děkuji za Vaše vystoupení, ale k tomuto Zastupitelstvo města Sedlčany 

nemůže přijímat žádné rozhodnutí, žádné závěry. Jen to, co tady opakoval pan Ing. Pavel Švagr, 

CSc. Celá záležitost bude prošetřena a víc Vám k tomu v tuto chvíli říci nemohu.“ 

 

Občan města Sedlčany, osadník Třebnice, část města Sedlčany: 

„Já Vám děkuji. Pokud se to bude opakovat, podám na Vás stížnost jen proto, abych mohl podat 

žalobu na město. Děkuji za pozornost. Promiňte, že jsem Vás zdržel. Nashledanou.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Nashledanou.“ 

 

Vystoupení občana města mimo řádnou diskusi bylo ukončeno. 

 

Závěr: Diskusní příspěvek není považován za vypořádaný (vyžaduje přislíbené projednání 

a zaslání zprávy o tomto výkonu zastupitelů, případně diskutujícímu). 

 

 

18. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 



 72 

„Žádám předsedu návrhové komise pana Ing. Josefa Soukupa o závěrečné přednesení znění 

souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních).“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup, předseda návrhové komise pro 18. zasedání ZM, se ujal slova a přednesl 

výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá rekapitulace přijatých 

výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval.  

 

 

19. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak posledním bodem dnešního programu je Závěr.  

Vážení zastupitelé, končím dnešní veřejné zasedání. Děkuji všem za aktivní účast. A v tuto 

chvíli mi dovolte, abych vám popřál krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody a hodně 

zdraví do nového roku. Nejpozději začátkem března nashledanou.“ 

  

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 21:00 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Schválený rozpočet města Sedlčany na rok 2022 ve skladbě „příjmy“ a „výdaje“ 

(bez uvedeného počtu listů) 

3. Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2021 o místním poplatku ze psů 

(bez uvedeného počtu listů) 

 

   

Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů (útvarů) 

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání, případně 

spisové dokumentace k jednání.    

  

 

Některé použité zkratky:  

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

ÚP / ÚPD – územně plánovací dokumentace 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

    

 

Zápis pořízen dne: 21. prosince 2021  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a pomocných 

zapisovatelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, určený zapisovatel. 

 

 

 


