
  
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 
  Z á p i s  RM č. 76/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 8. prosince 2021 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

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

 
 
Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup.  
Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomni pouze tři 
členové RM; počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na čtyři přítomné členy 
RM. 
  
Omluven:   
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys, Mgr. Zdeněk Šimeček. 
▪ na část jednání (počátek): MUDr. Karel Marek.    
▪ na část jednání (v průběhu): -.   
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 
Neomluven: -.  
 
Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel; Ing. Josef Soukup.  
 
Přizvaní hosté:  
▪ žádný.  
 
Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 
 
Místo konání jednání RM: 
▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 
Městského úřadu Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  
Jednání započato: 16:09 hod.  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 17:39 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  
V pořadí sedmdesáté šesté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 
2018 – 2022 a zároveň dvacáté třetí v roce 2021 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 
města Sedlčany, a to v čase 16:09 hod. v uvedené zasedací síni.  
Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 
RM ze dne 19. května 2021.   
 



 
 

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM zatím není 
usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM byli přítomni pouze tři členové Rady 
města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání RM se dříve omlouval Ing. Jiří Burian, 
Ing. František Hodys a Mgr. Zdeněk Šimeček. 
Na část jednání RM, resp. z nepřítomnosti na začátku jednání, v průběhu, případně ke konci 
se předem omlouval pan MUDr. Karel Marek (pozdější příchod). 
Po příchodu pana MUDr. Karla Marka byla Rada města Sedlčany usnášeníschopná, 
a to po celou zbývající dobu jednání.  
 
Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby 
a informace, níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM postupně 
seznámil.  
Členům RM byly k projednávanému Programu předem zaslány všechny podstatné podklady 
potřebné k rozhodování o věcně důležitých bodech Programu. Vybrané materiály jsou součástí 
dokumentace zaslané k jednání RM předem, případně součástí tohoto Zápisu (Přílohy), 
nebo jsou součástí příslušné spisové dokumentace k tomuto jednání RM (působnost 
odpovědných osob). 
 
Předsedajícím byly předneseny a RM projednány jednotlivé body Programu. Program je zde 
po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem problematiky souhrnně uveden. 
Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města a pan 
Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města, který se, jak již uvedeno výše, jednání nezúčastnil. 
Navržený Program nebyl radními nikterak upravován, byl akceptován a nebyl o další 
samostatné tematické celky členy RM doplněn (rozumí se, které by byly ukončeny usnesením 
RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, spočívající zejména ve zpracování podkladů). 
 
Kromě hlavních bodů Programu „Návrh Kolektivní smlouvy (odbory; Městská policie 
Sedlčany)“ a „Vyhlášení úspěšných reprezentantů města Sedlčany za rok 2021 ve sportovních 
odvětvích“ byla do Programu dnešního jednání RM panem starostou dále zařazena 
problematika několika bodů pod souhrnným heslem programového celku „Majetkové 
záležitosti města Sedlčany“ a problematika pod souhrnným názvem „Různé“, kde bylo 
připraveno k projednání několik dalších samostatných bodů Programu jednání RM, které jsou 
podrobněji uvedeny níže.  
 
Předsedající jinými slovy konstatoval, že Program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 
a odpovědností, a to s ohledem na věcné požadavky občanů (žadatelů), vlastní aktivity Rady 
města Sedlčany ve výkonu funkce tohoto orgánu města, stav potřeb řízení města Sedlčany, 
legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů.  
 
Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu RM.  
Program jednání v průběhu jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání 
RM nezpochybnil. 
 
 
Program RM č. 76/2018-2022 
 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 24. listopadu 2021  
 
2. Hlavní program jednání RM 



 
 

2.1 Návrh Kolektivní smlouvy (odbory; Městská policie Sedlčany)   
2.2 Vyhlášení úspěšných reprezentantů města Sedlčany za rok 2021 ve sportovních 
odvětvích 

   
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., MO Sedlčany; 
prominutí plateb za poskytované služby za poslední tři čtvrtletí roku 2021 (druhé 
projednávání) 
3.1.2 Žádost o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k poskytování lékařské péče 
3.1.3 Návrh přímého prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 745/6 o výměře 
24 m2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 
3.1.4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012735/1, 
zatížení pozemku parc. č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany kabelovým vedením 
a přípojkovým jistícím pilířem  
3.1.5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby; lokalita Sedlčany, ulice Podélná; zajištění uložení zařízení 
distribuční soustavy (kabelové vedení NN) 
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
Problematika tohoto charakteru a obsahu nezařazena do Programu jednání RM 75. 
 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Dodatek č. 17 ke Smlouvě o užívání stožárů veřejného osvětlení 
3.3.2 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí (areál Nemocnice Sedlčany); 
(první projednávání návrhu) 
 

4. Různé 
4.1 Mimořádné odměny vedoucím pracovníkům subjektů, které byly založeny nebo 
zřízeny městem Sedlčany 
4.2 Rozhodnutí o přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů 
souvisejících s řešením krizové situace během vyhlášeného nouzového stavu 
4.3 Rámcová smlouva o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 
a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu  
4.4 Informace o výsledcích jednání starosty města Sedlčany a ředitelem HZS Příbram 

 
5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Problematika společného úložiště dat 
  
Další případné informace členů RM (soubor) 
V otevřené diskusi nezazněla žádná témata tohoto charakteru.   
 
 
1. Kontrola usnesení  
  
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 24. listopadu 2021   
Poznámka:  



 
 

Tato problematika byla projednána za přítomnosti pouze třech členů RM. Z tohoto důvodu 
nebyl předsedajícím jednání RM předložen k této kontrolní zprávě žádný návrh usnesení 
a nebylo hlasováno. 
 
Referující o Kontrolní zprávě: pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
 
RM 75-1278/2018-2022 
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 
 
RM 75-1279/2018-2022 
Zahrnuto do návrhu Programu veřejného zasedání ZM. Úkoly související v splněny. 
 
RM 75-1280/2018-2022 
Zahrnuto do návrhu Programu veřejného zasedání ZM. Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1281/2018-2022 
Zahrnuto do návrhu Programu veřejného zasedání ZM. Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1282/2018-2022 
Programu veřejného zasedání ZM připraven. Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1283/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1284/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1285/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1286/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1287/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 75-1288/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 75-1289/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1290/2018-2022 
Úkoly související ze strany zřizovatele splněny. 
  
RM 75-1291/2018-2022 
Úkoly související ze strany zřizovatele splněny. 
 
RM 75-1292/2018-2022 
Úkoly související ze strany zřizovatele splněny. 



 
 

 
RM 75-1293/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 75-1294/2018-2022 
Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 
 
RM 75-1295/2018-2022 
Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 
 
RM 75-1296/2018-2022 
Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 
 
RM 75-1297/2018-2022 
Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 
 
RM 75-1298/2018-2022 
Bez dalších úkolů. 
 
RM 75-1299/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 75-1300/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 75-1301/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: RM vzala přednesenou zprávu na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
2. Hlavní program jednání RM  
 
2.1 Návrh Kolektivní smlouvy (odbory; Městská policie Sedlčany) 
Pan starosta nejprve RM seznámil s prvním právním rozborem obsahu překládaného návrhu 
Smlouvy. 
Členové RM měli dokument k dispozici k řádnému prostudování. 
   
Poznámka: 
Na jednání RM se v čase 16:28 hod. dostavil dříve omluvený pan MUDr. Karel Marek. 
Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM celkem čtyři. RM byla od tohoto okamžiku 
po celou zbývající dobu usnášení schopná. 
 
Smlouva byla postupně projednávána a diskutována, a to každé její ustanovení. 



 
 

Hodnocen byl případný dlouhodobý dopad na rozpočet města a jeho nedůvodné zatížení, dopad 
na administraci a zátěž zaměstnavatele, vytvoření evidenčních pomůcek apod. 
Některá ustanovení neodpovídají realitě a postavení obecní policie v kontextu 
celospolečenského vnímání a současně zákona o obecní policii. 
Dokument si vyžaduje další zkoumání a pozornost právního zástupce. 
Dílčí poznámky z tohoto prvního připomínkového řízení má k dispozici pan starosta. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o pracovní materiál, nejsou zde, pro účely tohoto Zápisu, uváděny.   
  
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložené připomínky, které vzešly z prvního 
odborného projednání návrhu Kolektivní smlouvy předložené základní odborovou organizací 
Městské policie Sedlčany (člen Unie bezpečnostních složek odborové organizace) a pověřuje 
zástupce zaměstnavatele, tj. užší vedení města Sedlčany, pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu 
města a Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města, k dalšímu jednání, které bude vedeno 
ve spolupráci s právním zástupcem města Sedlčany, a to za účelem upravení návrhu uvedeného 
smluvního ujednání před vstupem do další fáze projednávání.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1302/2018-2022. 
 
2.2 Vyhlášení úspěšných reprezentantů města Sedlčany za rok 2021 ve sportovních 
odvětvích 
S ohledem na pandemickou situaci dlouhodobě plánované slavnostní vyhlášení úspěšných 
reprezentantů města Sedlčany za rok 2021 ve sportovních odvětvích nemohlo být (stejně tomu 
tak bylo i v roce 2020) provedeno slavnostním aktem a prezenční formou. 
Po výzvě ze strany města Sedlčany směrované do prostředí sportovních oddílů zde působících 
a vzhledem k výsledkům spolupráce města Sedlčany s trenéry a sportovními činiteli, byli 
z jednotlivých oddílů nominováni úspěšní reprezentanti. 
Celkem se jedná o množinu 27 úspěšných a vyhodnocených reprezentantů. 
Oproti minulým rokům významný vzestup sportovního výkonu zaznamenali naši hasiči; 
v odvětví požárního sportu jejich sedmičlenné družstvo získalo první místo v tzv. Brdské lize 
a zároveň bylo úspěšné i v dalších soutěžích (první místo získali na soutěži i v Benešově).  
Veliké poděkování patří všem reprezentantům. 
Členové RM již dříve řešili, jak jinak důstojně přistoupit k ocenění, jestliže pro tento akt a jeho 
slavnostní pojetí není ve společnosti důstojného prostoru, a to s ohledem na vyhlášená 
pandemická opatření, která natolik zasahují do prostředí a možností setkávání lidí, že ocenění 
na odpovídající a očekávané úrovni (důstojně) realizovat nelze. Organizovat tuto akci 
v obvyklém formátu by byl problém. 
Neférové by bylo vyloučení ze slavnostního aktu rodinných příslušníků úspěšných sportovců 
(testování, rozestupy mezi přítomnými, očkovaní kontra neočkovaní, občané po prodělání 
nemoci,…). 
Z těchto důvodů bude ocenění provedeno pouze korespondenčně.  
Všichni úspěšní reprezentanti obdrží písemné poděkování města Sedlčany (Rady města 
Sedlčany), a to spolu s dárkovým poukazem, který mohou využít k nákupu potřebných věcí 
podle svého individuálního výběru. 
Úspěšní reprezentanti budou vyhlášeni i prostřednictvím zveřejněného seznamu v periodiku 
Radnice.  
Pan MUDr. Karel Marek uvedl, že by bylo vhodné s odstupem času pozvat tyto úspěšné 
reprezentanty na radnici, a to za účelem neformálního setkání např. se starostou 



 
 

a místostarostou města, případně by mohla být v rámci jiné akce realizována tzv. přehlídka 
jejich sportovního umění před veřejností na některém z venkovních sportovišť. 
RM vyslovuje poděkování všem reprezentantům města za reprezentaci města Sedlčany.  
 
Diskuse: 
▪ obsáhlá nad organizací a způsobem předání poděkování. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany vyslovuje poděkování všem reprezentantům města Sedlčany v oblasti 
sportu za vzornou a důstojnou reprezentaci, propagaci města a šíření jeho dobrého jména 
v končícím roce 2021.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1311/2018-2022. 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  
 
Technické doporučení  
Na počátku projednávání této problematiky pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 
předložil k projednání návrh pana Ing. Josefa Soukupa, člena RM, který doporučil 
k majetkoprávní problematice, která bude v budoucnu projednávána, a to pro případy 
nemovitostí, materiály k jednání obohatit o lokalizaci majetku a případných majetkových 
souvztažností v prostoru, tedy o přílohu průmětu hranic pozemků z mapového portálu do tzv. 
ortofotomapy původem z prohlížeče (náhled do evidence katastru nemovitostí), který je 
k dispozici při veřejných datech náhledem do evidence katastru nemovitostí (mapový portál). 
Dále je pro jednání vhodné předmětný pozemek, případně průběh hranic, vyznačit barevným 
odlišením od sousedních pozemků apod. a ponechat pro případ zástavby taktéž názvy ulic 
(veřejných prostranství). 
Jmenovaný člen RM poukázal na skutečnost, že pro případ více prodejů bude tímto zajištěn 
lepší komfort jednání, resp. lepší orientace v této problematice. 
Do určité míry lze tímto dokumentem nahradit místní šetření. 
Závěr: 
Podnět bude předán paní Bc. Lence Havlové, DiS., pověřené vedením Odboru majetku. 
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany 
Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné 
přípravy k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním 
RM, a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 
 
Požadavek akceptován bez přijetí specifického usnesení. 
 
3.1.1 Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., MO Sedlčany; prominutí 
plateb za poskytované služby za poslední tři čtvrtletí roku 2021 (druhé projednávání) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 



 
 

Tato problematika byla projednávána opakovaně, a to s ohledem na skutečnost, že RM 
si vyžádala některé další údaje potřebné k rozhodnutí (stávající forma uživatelského vztahu; 
platby za služby; aktuální stav údajů). 
Prostory klubovny (administrativní budova na adrese Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 
Sedlčany) jsou užívány na základě výpůjčky; uživatel platí 3 840,00 Kč/rok za poskytované 
služby (odběr el. energie, svoz TKO, otop, vodné, stočné); za 1. čtvrtletí roku 2021 má smluvní 
partner (žadatel) zaplaceno 960,00 Kč; zbývá doplatit 2 880,00 Kč za zbývající tři čtvrtletí. 
Usnesení: 
 
Diskuse: 
▪ nad nově zajištěnými údaje; 
▪ další skutečnosti; 
▪ nad podporou subjektu (žadatele) za strany města Sedlčany. 
 
Činnost RM: 
„Rada města Sedlčany na základě žádosti Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., 
MO Sedlčany, který jedná v postavení smluvního uživatele klubovny spolku v objektu budovy 
pro administrativu na adrese Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany, která je ve vlastnictví 
města Sedlčany, schvaluje prominutí plateb za poskytované služby za poslední tři čtvrtletí roku 
2021 ve výši 2 880,00 Kč, a to z důvodu překážek v užívání prostoru spojených s nouzovým 
stavem, pandemickou situací a vyhlášenými hygienickými opatřeními s dopadem do prostředí 
ohrožené skupiny osob (uživatelů).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1303/2018-2022. 
 
3.1.2 Žádost o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k poskytování 
lékařské péče 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Činnost RM: 
Majetkové záležitosti: 
Rada města Sedlčany projednala žádost subjektu (zástupce, likvidátora společnosti), která žádá 
o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 3. září 2015, 
podle které je užívána ordinace s čekárnou, sociálním zařízením a chodbou v objektu na adrese 
Sedlčany, ulice 28. října, 264 01 Sedlčany, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb 
– ordinace praktického lékaře.  
Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby v souladu s podanou žádostí byl smluvní vztah 
ukončen dohodou ke dni 31. prosince 2021. 
Rada města Sedlčany v této souvislosti zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, 
Odboru majetku, aby se zástupcem žadatele byla uzavřena příslušná Dohoda o ukončení 
platnosti Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.  
 
Diskuse: 
▪ nad činnostmi; situací v kontextu dalších aspektů (vyklizení prostoru); 
▪ další nakládání s uvolněným prostorem; 
▪ právní aspekty problematiky (podílové spoluvlastnictví). 
 
Usnesení: 



 
 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby v souladu s podanou žádostí likvidátora subjektu 
(smluvního uživatele) byl dříve uzavřený smluvní vztah o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání (ze dne 3. září 2015), kterým bylo založeno užívání ordinace s čekárnou, sociálním 
zařízením a chodbou v objektu Sedlčany č. p. 4 v ulici 28. října, a to za účelem poskytování 
zdravotnických služeb – ordinace praktického lékaře, ukončen dohodou ke dni 31. prosince 
2021. 
Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby s žadatelem (uživatelem) byla uzavřena příslušná Dohoda o ukončení platnosti smlouvy 
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1304/2018-2022. 
 
3.1.3 Návrh přímého prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 745/6 o výměře 24 m2 
v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 
prodej pozemku parc. č. 745/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem vyžití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 335-196/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadatelce, trvale bytem Šlikova 2400/62, 169 00 Praha 6 - Břevnov za jednotkovou cenu 
75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1.800,00 Kč. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 
parc. č. 745/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 
o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem vyžití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (vizte 
geometrický plán č. 335-196/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce 
za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1.800,00 Kč.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1305/2018-2022. 
 
3.1.4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012735/1, zatížení 
pozemku parc. č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany kabelovým vedením a přípojkovým jistícím 
pilířem 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany na základě připravených materiálů zvažovala schválit uzavření návrhu 
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012735/1“, která je připravena 



 
 

k uzavření mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností G + s. r. o., se sídlem Sadová 
č. p. 625, 251 68 Kamenice, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města parc. č. 446/3, 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 
soustavy, tj. kabelového vedení NN včetně přípojkového jistícího pilíře. Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 6 400,00 Kč bez DPH, a to v návaznosti 
na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu ze dne 26. září 2017.  
 
Diskuse: 
▪ nad rozsahem zatížení. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IP-12-6012735/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je zastoupena na základě plné moci společností G + s. r. o., 
se sídlem Kamenice, Sadová č. p. 625, 251 68 Kamenice, jako oprávněným a městem Sedlčany, 
jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města 
Sedlčany, parc. č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN včetně přípojkového jistícího 
pilíře. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 6 400,00 Kč bez DPH, 
a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu ze dne 26. září 2017.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1306/2018-2022. 
 
3.1.5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby; 
lokalita Sedlčany, ulice Podélná; zajištění uložení zařízení distribuční soustavy (kabelové 
vedení NN) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření návrhu „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, Sedlčany, Podélná, kNN 
pro p. č. 2940/1, IV-12-6029482“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, 
jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích 
v majetku města Sedlčany parc. č. 711/2, parc. č. 2940/8 a parc. č. 2940/20, vše v k. ú. a obci 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 
16 100,00 Kč, bez DPH. 
 
Diskuse: 
▪ nad rozsahem zatížení pozemků; 
▪ nad potenciálním rozvojem; zpracování studie; slepá ulice. 
 
Usnesení: 



 
 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby, Sedlčany, Podélná, kNN pro p. č. 2940/1, IV-12-
6029482“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 
parc. č. 711/2, parc. č. 2940/8 a parc. č. 2940/20, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 
zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 16 100,00 Kč, bez DPH.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1307/2018-2022. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
Problematika tohoto charakteru a předmětu nebyla zařazena do Programu RM 76. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Dodatek č. 17 ke Smlouvě o užívání stožárů veřejného osvětlení 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
Jednáno bylo na základě žádosti.   
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Dodatku č. 17 ke Smlouvě o užívání 
stožárů“, na základě kterého by se změnil čl. IV. „Doba užívání“ (a případně i článek V. „Výše 
úhrady“) původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem 
Sedlčany a uživatelem, IČO 45869677.  
Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení (8 ks) u silnice I/18 
za účelem umístění reklamních tabulí by se prodloužilo na dobu určitou ode dne 1. ledna 2022 
do dne 31. prosince 2022 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany 
na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných 
důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně 
odstraněny. Zároveň byla diskutována případná změna čl. V. citované Smlouvy s tím, 
že náhrada za užívání stožárů by se s účinností ode dne 1. ledna 2022 stanovila vyšší částkou 
(stávající sazba je 250,00 Kč/rok/stožár, což je jedna reklamní tabule; zvažována byla částka 
ve výši 300,00 Kč/rok/stožár, která by znamenala roční náhradu celkem ve výši 2 400,00 Kč). 
 
Diskuse: 
▪ nad částkou a stávající situací; 
▪ nedostatečné příjmy města; smysl ve vztahu k celkové částce; princip přístupu. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Dodatku č. 17 ke Smlouvě o užívání stožárů“, 
na základě kterého se mění čl. IV. „Doba užívání“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, 
uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem, IČO 45869677. Užívání 
předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění 
reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2022 do dne 31. prosince 2022 
s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité odstranění 
reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných důvodů, a to v době 
sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně odstraněny. 
Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2022 se stanoví ve výši 300,00 Kč/rok/stožár, 
to znamená, že roční nájemné činí 2.400,00 Kč.“ 



 
 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1308/2018-2022. 
 
3.3.2 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí (areál Nemocnice Sedlčany); (první 
projednávání návrhu) 
Provozovatel Nemocnice Sedlčany má od města Sedlčany v užívání areál nemocnice. 
V souvislosti se zpracováním návrhu provozovatele Nemocnice Sedlčany (obchodní společnost 
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě, jejímž předmětem 
je prodloužení doby nájmu o dva roky, přičemž o tuto dobu by se pokrátila opce na 18 let, 
a to s ohledem na dotaci. 
Právníci společnosti stávajícího uživatele označili dobu opce 18 let za nevhodnou a požadují 
2 x 9 let). 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany s ohledem na obsah tohoto návrhu a z toho vyplývající případný zásah 
do uzavřeného smluvního ujednání, zvažovala věc nechat posoudit právním zástupcem města. 
Ze strany města Sedlčany se jeví potřebné prozkoumat právní dopad výše uvedeného záměru. 
Je vhodné a potřebné se dotázat na tuto formulaci a na její význam (výhody x nevýhody) 
pro město Sedlčany, a to právního zástupce města. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. RM rozhodla tento bod 
dnešního Programu dále neprojednávat a odložit jej na příští jednání RM, neboť do té doby 
se lze domnívat, že právní zástupce zváží a doporučí RM další postup k rozhodnutí, respektive 
poskytne vysvětlení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
4. Různé 
 
4.1 Mimořádné odměny vedoucím pracovníkům subjektů, které byly založeny nebo 
zřízeny městem Sedlčany 
RM návrh projednala podle obvyklého schématu a vzorce pro odměňování ředitelů škol 
a školských zařízení, ředitelů dalších příspěvkových organizací a návrhu mimořádných odměn 
pro jednatele obchodních společností. 
Návrh přednesl pan starosta. 
Bližší údaje jsou případně k dispozici na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění 
úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období druhého pololetí, resp. za čtvrtletí 
(ředitelé škol), roku 2021, tj. jednatelům obchodních společností (Sedlčanské technické služby, 
s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových organizací města 
Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany; Základní 
umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní 



 
 

jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; 
Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou 
schváleny podle předloženého schématu, které je přílohou k tomuto usnesení.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1309/2018-2022.  
 
4.2 Rozhodnutí o přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů 
souvisejících s řešením krizové situace během vyhlášeného nouzového stavu 
Rada města Sedlčany, a to na základě výzvy Středočeského kraje (poskytovatele) zvažovala 
schválit přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů souvisejících s řešením 
krizové situace během vyhlášeného nouzového stavu a na předcházení krizových situací, 
a to ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, Praha 5; 
IČ 70891095, v částce 270 tis. Kč. 
Za tímto účelem bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních 
nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace“. 
Tímto budou alespoň částečně kompenzovány náklady města vynaložené v souvislosti 
s pandemií způsobené COVID-19.  
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem; souvztažnosti ozřejmil referující pan starosta města Sedlčany. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních 
nákladů souvisejících s řešením krizové situace během vyhlášeného nouzového stavu 
a na předcházení krizových situací, a to ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem 
Praha, Zborovská č. p. 11, Praha 5; IČ 70891095, v částce 270 tis. Kč, přijímané na základě 
uzavřené „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná 
opatření přijatá v rámci řešení krizové situace“.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1310/2018-2022. 
 
4.3 Rámcová smlouva o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 
a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu 
RM byla seznámena s hodnocením smluvního partnera v dosavadních výkonech 
a zkušenostech s předmětem činnosti (dřívější Smlouva zveřejněna v Registru). Hodnocen byl 
přínos zejména z pohledu kompetencí, finančních úspor a obchodních schopností. Vše přináší 
městu a jeho občanům konkrétní užitek. 
 
Diskuse: 
▪ nad vybranými parametry; 
▪ ohodnocení výkonů za rok 2021; 
▪ další aspekty problematiky. 
  
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy 
informačních technologií, systémů a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, 
která je uzavírána se subjektem IČ 12532738; na dobu určitou do dne 31. prosince 2022 
za definovaných ostatních smluvních podmínek.“ 



 
 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1312/2018-2022. 
 
4.4 Informace o výsledcích jednání starosty města Sedlčany a ředitelem HZS Příbram 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, poskytl členům RM informace o výsledcích 
jednání města Sedlčany s ředitelem HZS Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, panem 
plk. Ing. Tomášem Horvátem, PhD. 
Dne 15. prosince 2021 bude realizováno převzetí chemického kontejneru, na jehož financování 
se město Sedlčany ze svého rozpočtu podílelo.  
HZS s ohledem na pandemickou situaci nebude dělat slavnostní převzetí tohoto produktu 
na ochranu obyvatel v mimořádných situacích.  
Městu Sedlčany bude poskytnuta fotodokumentace k prezentaci (Radnice). 
 
Na jednání zástupců zmíněných subjektů byl ze strany ředitele HZS, Územní odbor Příbram, 
vysloven investiční záměr pro rok 2022, kterého předmětem by bylo pořízení bateriového 
přetlakového ventilátoru. 
Tento rychle odvětrá zamořený prostor pro další zásah. Naše jednotka (město Sedlčany) již 
tento přístroj má k dispozici. 
Pan starosta k uvedené sdělil, že je participace možná do výše cca 120 tis. Kč (případ RO 
č. 1/2022).  
 
Diskuse: 
▪ nad podporou (zařazením do rozpočtu města Sedlčany); 
▪ informace o věcném naplnění předchozí podpory (chemický kontejner); 
▪ další informace o spolupráci (dopad pandemie do prostředí HZS). 
 
Závěr: 
Navrhovaná participace je možná do zvažované výše 120 tis. Kč/rok 2022; bude podle vývoje 
rozpočtu navrhována pro předmět RO č. 1/2022, a to v souladu s návrhem pana Ing. Miroslava 
Hölzela, starosty města Sedlčany.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
5. Diskuse 
5.1 Problematika společného úložiště dat; příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 
Pan Ing. Josef Soukup upozornil na informaci, kterou s ohledem na končící podporu SW 
produktu, a to formou oznámení o ukončení podpory, které se objevovalo při přihlašování 
přímo na úvodní stránce služby My Cloud, obdržel.  
(Poznámka: Městský úřad Sedlčany obdržel v této záležitosti e-mailové oznámení ze strany 
smluvního partnera poskytujícího službu tohoto sdíleného a bezpečného úložiště dat.)   
Jedná se o zcela běžnou záležitost, prostředek, kterým si obvykle poskytovatelé služby vynucují 
včasné pokračování smluvních vztahů. 
Městský úřad Sedlčany, Oddělení ICT podpory, si je plně vědomo tohoto stavu a již před 
několika týdny bylo právě ze strany Oddělení ICT zahájeno jednání o nákupu nové plně funkční 
verze tohoto SW produktu na další období. 
Nejpozději při jeho instalaci spojené s převodem dříve uložených dat, budou všichni uživatelé 
(volení zastupitelé) informováni. 
Změna by neměla být zásahem do dosavadního komfortu dostupnosti dat. 



 
 

 
Diskuse:  
▪ nad potřebností. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 
Bez zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu). 
 
Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 
diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných členů RM již neměl žádné další samostatné příspěvky 
na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán. 
Pan starosta, a to z pozice předsedajícího dnešnímu zasedání Rady města Sedlčany (RM 
č. 76/2018-2022), možnost diskutovat ukončil. 
Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 
přístup k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM. 
Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením i závěrům 
nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  
V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů nikdo 
neomluvil. 
 
Následné jednání RM (pravděpodobně poslední v roce 2021) bude svoláno podle schváleného 
Plánu jednání RM na 2. pololetí roku 2021 (Plán schválen na jednání RM 63/2018-2022 dne 
19. května 2021, výrokem usnesení zn. RM 63-1084/2018-2022, které zní: „Rada města 
Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu s definovaným hlavním 
bodem programu jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2021, a návrh 
na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené 
časové období.“), tedy v souladu se schváleným Harmonogramem jednání [proběhne RM 
č. 77/2018-2022; místo konání jednání RM: administrativní budova I, Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy].  
 
Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  
 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 
ukončil v čase 17:39 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 
1. Prezenční listina (1 list) 
2. Seznam vyhlášených (úspěšných) reprezentantů města Sedlčany za rok 2021 (bez uvedení 

počtu listů) 
 
 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
   

NN – nízké napětí 
RM – Rada města Sedlčany 



 
 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 
TKO – tuhý komunální odpad  

 
 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 14. prosince 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


