
  
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 
  Z á p i s  RM č. 77/2018-2022  

anonymizovaný a upravený 
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 22. 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, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 
Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  
Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno šest členů 
RM; počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil. 
  
Omluven:   
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 
▪ na část jednání (počátek): -.    
▪ na část jednání (v průběhu): -.   
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 
Neomluven: -.  
 
Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; MUDr. Karel Marek.  
 
Přizvaní hosté:  
▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany.  
 
Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 
 
Místo konání jednání RM: 
▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 
Městského úřadu Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  
Jednání započato: 16:06 hod.  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 17:53 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  
V pořadí sedmdesáté sedmé plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 
2018 – 2022 a zároveň dvacáté čtvrté v roce 2021 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 
města Sedlčany, a to v čase 16:06 hod. v uvedené zasedací síni.  
Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 
RM ze dne 19. května 2021.   
 



 
 

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je pro dnešní 
jednání usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM bylo přítomno šest členů 
Rady města Sedlčany. Z neúčasti na části, případně na celém jednání RM (podle délky trvání 
jednání) se dříve omlouval Ing. Jiří Burian.  
Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání nezměnil.  
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. Navržený Program nebyl radními nikterak 
upravován, byl akceptován a nebyl o další samostatné tematické celky členy RM doplněn 
(rozumí se, které by byly ukončeny usnesením RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, 
spočívající zejména ve zpracování podkladů). 
 
Kromě hlavního bodu Programu „Návrh Rozpočtového opatření č. 7/2021 – závěrečné 
rozpočtové úpravy“ byla do Programu dnešního jednání RM panem místostarostou a panem 
starostou dále zařazena problematika několika bodů pod souhrnným heslem programového 
celku „Majetkové záležitosti města Sedlčany“ a 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. 77/2018-2022 
 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 8. prosince 2021  
 
2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 7/2021 – závěrečné rozpočtové úpravy 
   
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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



 
 

 Problematika tohoto charakteru a obsahu nezařazena do Programu jednání RM. 
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytu ve vlastnictví města 
Sedlčany; bytový dům Sedlčany, U Školky č. p. 739 (č. bytu 35/IV. patro) 

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

3.3.1 Návrh na úpravu smluvního ujednání o užívání areálu Nemocnice Sedlčany 
ze strany uživatele 
 

4. Různé 
4.1 Informace ředitelky příspěvkové organizace o přerušení provozu Mateřské školy 
Sedlčany 
4.2 Změny platů s ohledem na délku praxe (platový stupeň) a vyhodnocení pracovní 
činnosti 
4.3 Studie stavebních úprav Hvězdárny Josefa Sadila Sedlčany; rozhledna Sedlčany  
4.4 Projekty kanalizace v Potoční ulici a přeložky vodovodu ve Votické ulici 
4.5 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů 
4.6 Městská knihovna Sedlčany; zajištění podpory na Projekt pod názvem „S knížkou 
do života – vzdělávání pro sedlčanské rodiče s předními lektory“ 
4.7 Uplatnění Žádosti o poskytnutí dotace na „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY 
(rok 2022)“ 
4.8 Informace o návrhu postupu rekonstrukce přístavby bývalé tělocvičny na prostory 
výuky pro ZUŠ Sedlčany (administrativní budova č. p. 34) 
4.9 Výstavba domovních čistíren odpadních vod; vzorová Smlouva o poskytnutí podpory 
4.10 Rekapitulace vyslovených úkolů nad rámec přijatých usnesení ZM 18/2018-2022 
4.11 Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: MÚ-S/ŽP/25115/2021 a č. j.: MÚ-
S/ŽP/25122/2021); Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren 
odpadních vod“  

 
5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Požadavky člena Rady města Sedlčany k připravovanému jednání RM dne 12. ledna 
2022 

  
Další případné informace členů RM (soubor) 
V otevřené diskusi zaznělo témata tohoto charakteru (vizte níže v tomto Zápisu).   
 
 
1. Kontrola usnesení  
  
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 8. prosince 2021   
 
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 76-1302/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 76-1303/2018-2022 
Úkol splněn. 



 
 

 
RM 76-1304/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 76-1305/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 76-1306/2018-2022 
Úkol splněn. 

 
RM 76-1307/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 76-1308/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 76-1309/2018-2022 
Úkoly související ze strany Městského úřadu Sedlčany splněny. 
 
RM 76-1310/2018-2022 
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny. 
 
RM 76-1311/2018-2022 
Úkoly související v plnění. 
 
RM 76-1312/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 
města Sedlčany ze dne 8. prosince 2021 (RM č. 76/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest 
členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1313/2018-2022. 
 
 
2. Hlavní program jednání RM  
 
2.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 7 / 2021 – závěrečné rozpočtové úpravy 
Pan starosta nejprve RM seznámil s kroky, které vedly k vytvoření návrhu, pravděpodobně 
posledního, rozpočtového opatření nad schváleným rozpočtem města Sedlčany na rok 2021 
(RO č. 7 / 2021). 
RM má k tomuto opatření, a to pro jeho obsah (výše upravovaných částek; limity), zajištěny 
kompetence, a to usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 263/2018-2022, 
jehož výrok zní: 



 
 

„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.“  
 
Pan starosta s ohledem na poslední informace konstatoval poměrně pozitivní výsledky 
hospodaření oproti původnímu předpokladu a událostem během roku 2021, které měly značný 
vliv na tok financí a dopad na produkci. 
 
Pan starosta předal slovo přizvané referující paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru 
ekonomického, Městský úřad Sedlčany. 
Následně byla paní Jitkou Kadlecovou přednesena a okomentována tzv. „Důvodová zpráva“ 
k návrhu předkládaného dokumentu – „Rozpočtového opatření č. 7/2021 – závěrečné 
rozpočtové úpravy“. 
Referující před přednesením vlastní zprávy zmínila zaslané přehledy inkas, u kterých dnes 
proběhla aktualizace (peníze jsou již na účtu města). 
Vzhledem k tomu byla nad dříve zaslaným návrhem RO č. 7 / 2021 provedena úprava (rozumí 
se v návrhu dokumentu k projednání, a to dne 22. prosince 2021). 
Daň z nemovitosti bude dorovnána na částku, která byla skutečně z FÚ poukázána na účet 
města Sedlčany.  
Referující každou rozdílovou (upravovanou) položku rozpočtu řádně okomentovala. 
 
Váha dokumentu: Dokument předkládán ke schválení RM. 
 
Příjmy (navrhováno zvýšení)   + 15 452 tis. Kč 
Daňové příjmy + 9 375 tis. Kč 
Výnosy daní + 8 700 tis. Kč – upraveno dle poslední známé výše inkas se splatností  dne 
23. prosince 2021; informaci podal FÚ Praha-západ, pod který převodem inkas město Sedlčany 
náleží.  
Místní a správní poplatky + 675 tis. Kč; upraveno dle výsledků za období měsíce 1 – 11 / 2021 
s odhadem do konce roku 2021. 
Nedaňové příjmy + 517 tis. Kč (navýšení). 
Prodej zboží v TIC + 55 tis. Kč; prodej dřeva + 26 tis. Kč; přijaté dary + 20 tis. Kč, ostatní 
příjmy + 100 tis. Kč – tyto položky jsou upraveny dle skutečnosti ke dni 30. listopadu 2021. 
Nájmy NP – 150 tis. Kč – sníženo na základě úpravy předpisů nájmů na rok 2021. V průběhu 
roku došlo k ukončení Nájemní smlouvy v prostorách objektu Sedlčany č. p. 34 – tělocvična; 
další vliv – snížení nájmů NP z důvodu uzavření prodejen a provozoven v době trvání 
nouzového stavu v I. pololetí roku 2021. 
Nájemné BF + 200 tis. Kč dle výsledků období měsíců 1 – 11 / 2021 a předpokládané 
skutečnosti ke dni 31. prosince 2021. 
Společnost EKO-KOM – odměna za tříděný odpad + 266 tis. Kč upraveno dle fakturace a plateb 
ke dni 31. prosince 2021.  
Kapitálové příjmy + 655 tis. Kč (navýšení).  
Prodej nevyužívané „Úpravny vody v Kosově Hoře“ (obec Kosova Hora).  
Dotace, půjčky, rezervy + 4 905 tis. Kč 
Dotace ze SR, OP EU + 1 140 tis. Kč – (vizte rozpis jednotlivých položek dotací přijatých 
v listopadu a prosinci 2021). 



 
 

Investiční účelové dotace + 3 765 tis. Kč – dotace MMR ČR – Výstavba sportovně rekreační 
zóny Luční ul. 2 143 tis. Kč, dotace MMR ČR – Podpora infrastruktury pro neformální 
vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. v částce 1 622 tis. Kč. Tyto dotace byly již počátkem prosince 
2021 poukázány na účet města Sedlčany.   
 
Výdaje (navrhováno snížení)    -  506  tis. Kč 
Zemědělství – lesní hospodářství + 640 tis. Kč  
LHO, OLH – výkon státní správy na úseku OŽP – průběžná dotace, stejná výše je i v části 
příjmové 
Služby obyvatelstvu + 570 tis. Kč  
Subkapitola označená 3.4 „Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba“ 
(navýšení) + 570 tis. Kč. 
3.4 b) Výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. – likvidace odpadu + 305 tis. Kč  
Výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. – 265 tis. Kč (snížení) z toho:  

▫ čištění města – 150 tis. Kč,  
▫ veřejné osvětlení – opravy, údržba – 150 tis. Kč,  
▫ provoz hřbitova + 35 tis. Kč.  

Odvoz a likvidace odpadů – skládka TKO – 50 tis. Kč,  
Svoz TKO + 305 tis. Kč,  
Svoz tříděného odpadu + 285 tis. Kč,  
Nebezpečný odpad + 30 tis. Kč. 
Veškeré výše uvedené úpravy v rozpočtové položce „Výkony Sedlčanských technických 
služeb, s. r. o., likvidace odpadu“ vychází ze závěrečné fakturace ke dni 31. prosince 2021. 
 
3.4 c) PD, TDI administrace projektů – úprava – 200 tis. Kč; PD, TDI, + 200 tis. Kč 
administrace projektů k OP EU. 
   
3.4 d) ZP, GP, nájmy, výkupy pozemků, nemovitostí + 5 tis. Kč – výkup pozemků;  
3.4 f) Investice a další akce charakteru stavební úprav, oprav, údržby majetku města 
+ 260 tis. Kč; 
Rekonstrukce elektroinstalace 1. ZŠ + 120 tis. Kč – konečná fakturace elektroinstalační 
a zednické práce. 
Nemocnice Sedlčany – stavební práce v objektu nemocnice navýšeno o schválené vícepráce 
+ 104 tis. Kč.  
Rozšíření VO – areál Nemocnice Sedlčany + 36 tis. Kč;  
Ochrana a bezpečnost + 35 tis. Kč; 
Hasiči + 35 tis. Kč úprava dle skutečného čerpání výdajů k 31. prosinci 2021; 
Všeobecná veřejná správa – 1 751 tis. Kč;  
Úroky z úvěrů a půjček – 200 tis. Kč. 
DP placená obcí, DPH – 1 500 tis. Kč, částečně navazuje na příjmovou část daňové výnosy – 
daň z příjmu placená obcí (průběžná položka proúčtovaná v příjmech i výdajích). 
Volby do PS Parlamentu ČR – 51 tis. Kč upraveno na základě vyúčtování účelových výdajů.  
   
Příjmy       SR vč. zápočtu RO č. 1-7 / 2021 jsou v částce 209 947 tis. Kč   
Výdaje       SR vč. zápočtu RO č. 1-6 / 2021 jsou v částce 193 906 tis. Kč 
SR vč. RO č. 1-7 / 2021 „Příjmy“ – „Výdaje“ tvoří přebytek hospodaření ve výši 
+16 041,0 tis. Kč 
 
Pan starosta referující poděkoval za provedení návrhem RO č. 7 /2021. 
 



 
 

Komentář a diskuse (vybrané okruhy problematiky): 
▪ vyšší přebytek oproti původnímu předpokladu; 
▪ k výdajům – navýšení o vícepráce na odvlhčení budovy Nemocnice Sedlčany, údržba, 
úklidu…; 
▪ vícepráce – podloží (kameny při základech bylo potřebné vytahat; ruční práce); kontrolováno 
panem Ing. Tomášem Langerem, vedoucím OI; 
▪ pan Ing. František Hodys upozornil na chybu (na řádku „20“ je uvedena chyba; 200 tis. Kč – 
opravit příjmy); 
▪ pan Ing. Martin Havel provedl členy RM postupem plánované rekonstrukce a úprav v sále 
bývalé tělocvičny, nové podlahy budou realizovány až po výměně oken; při opačném postupu 
hrozí zničení; doporučuje nyní realizovat výměnu oken; 
▪ pan Mgr. Zdeněk Šimeček – cenová nabídka na šest oken (rok 2015) v částce 107 160 Kč 
(dveře za 7 424 Kč); odhad zvýšení ceny cca o 30 %, tedy na cca 200 tis. Kč (zdroj informace 
pan Ing. T. Langer);  
▪ pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města – nechat vyhotovit novou (aktualizaci ceny) nabídku 
na dodávku a instalaci oken; 
▪ škola může novou pokládku podlahy zajistit z fondu; 
▪ zajištění rekonstrukce bude navrhováno RO / 2022. 
 
Úkol: Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, zajistí úpravu finální verze 
dokumentu (rozumí se RO č. 7 / 2021 a rozešle všem členům RM. 
 
Jednání RM v čase 16:30 hod. opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického 
Městského úřadu Sedlčany. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 7 / 2021 (závěrečné 
rozpočtové úpravy), a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. 
Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 
15 452,0 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 506,0 tis. Kč. 
Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 209 947,0 tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 
193 906,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu 
na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový částkou + 16 041,0 tis. Kč.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1314/2018-2022. 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany 
Problematika tohoto charakteru a předmětu nebyla zařazena do Programu RM. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
 
3.2.1 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytu ve vlastnictví města Sedlčany; 
bytový dům Sedlčany, U Školky č. p. 739 (č. bytu 35/IV. patro)  



 
 

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). 
Činnost RM: 
RM zvažovala schválit prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 
35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi 
nájemcem bytu a podnájemcem bytu, trvale bytem Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna 
2022 do 31. prosince 2022.  
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení doby trvání smluvního ujednání o podnájmu bytu 
velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky 
č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode 
dne 1. ledna 2022 do dne 31. prosince 2022.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1315/2018-2022. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Návrh na úpravu smluvního ujednání o užívání areálu Nemocnice Sedlčany 
ze strany uživatele 
Poznámka zapisovatele: 
Tento bod Programu uvedené problematiky byl projednán později (odpovídá tomu 
administrativní číslo přijatého usnesení; věcně do Programu zařazen podle skupiny). 
 
Problematika byla na RM projednávána již dříve. Konečné rozhodnutí bylo odloženo z důvodu 
vyžádaného a očekávaného vyjádření se PZ města Sedlčany, které nyní při projednávání 
vyslovil pan starosta. 
V současné době je uzavřen Dodatek č. 5 k dřívějšímu smluvnímu ujednání ze dne 5. května 
2021 (RM 62-1064/2018-2022). 
Návrh Dodatku č. 6 má řešit rozdělení délky opce (nyní v celku na 18 let) na dobu 2 x 9 let 
(právní doporučení od vlastníka obchodní společnosti). 
Podle PZ se parametrově nic nemění (názor právníků). Po uplynutí doby, kterou máme 
ve Smlouvě sjednánu do roku 2028, bude pak následovat možnost uplatnění opce na dalších 
devět let; možnosti vypovězení jsou dány ve smluvním ujednání (sjednány). Pan starosta 
opakovaně sdělil, že v návrhu PZ města neshledává problém; roku 2028 (končí Nájemní 
smlouva) nebo v roce 2037 (2 x 9 let); možnost nevyužít druhé poloviny opce. 
Pan starosta v souladu s právním názorem PZ města Sedlčany členům RM doporučil návrh 
druhé smluvní strany akceptovat a Dodatek č. 6 schválit. 
 
Diskuse: 
▪ nad smluvním ujednáním a výsledky konzultace.  
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 6 ke stávajícímu smluvnímu ujednání uzavřeným 
mezi městem Sedlčany a obchodní společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., 
kterým se upravuje čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice 



 
 

v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice (konsolidované znění), kterého předmětem je 
rozdělení dříve smluvně založeného práva opce na dobu trvání dalších 18 let, nyní na 2x9 let, 
přičemž se tedy celková doba případného dalšího trvání užívání majetku města Sedlčany, 
a to po včasném uplatnění tohoto práva, nemění, jako ani další smluvní ujednání.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1322/2018-2022 
 
 
4. Různé 
 
4.1 Informace ředitelky příspěvkové organizace o přerušení provozu Mateřské školy 
Sedlčany 
RM byly předány informace o přerušení provozu Mateřské školy Sedlčany. 
Referující k uvedené problematice: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
Pan místostarosta RM informoval o sdělení zaslaném ředitelkou školy, jehož obsahem jsou 
informace o přerušení provozu školy s ohledem na svátky vánoční a konec občanského roku 
2021, a to v čase od 23. prosince 2021 (včetně) do dne 2. ledna 2022 včetně. 
Paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka Mateřské školy Sedlčany, dále poskytla informace 
o souboru dalších organizačních opatření s tímto souvisejících (např. uzamykání průchodu 
pro veřejnost v objektu administrativní budovy č. p. 32). 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.2 Změny platů s ohledem na délku praxe (platový stupeň) a vyhodnocení pracovní 
činnosti  
Pan místostarosta a pan starosta předložili RM pro informaci, případně ke schválení, změny 
v platech u vybraných ředitelů subjektů zřízených městem Sedlčany a u tajemníka Městského 
úřadu Sedlčany. 
Změny byly řádně odůvodněny s ohledem na mzdové předpisy (předpisy o platech ve veřejné 
sféře).   
Bližší údaje jsou případně k dispozici na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhy; 
▪ konečný návrh přednesl pan starosta. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany vzala na vědomí aktualizaci Platových výměrů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených městem Sedlčany, která je vyvolána dobou vykonané praxe a s tím 
souvisejícím postupem v platovém tarifu (platový stupeň) a zároveň schvaluje nově sestavené 
Platové výměry, a to podle předloženého návrhu (sumarizační tabulka údajů), který je 
samostatnou přílohou k tomuto usnesení, s účinností ode dne 1. ledna 2022.   



 
 

Rada města Sedlčany schvaluje návrh nového Platového výměru tajemníka Městského úřadu 
Sedlčany souvisejícího se změnou nenárokové složky platu, a to s účinností ode dne 1. ledna 
2022.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1316/2018-2022. 
 
4.3 Studie stavebních úprav Hvězdárny Josefa Sadila Sedlčany; rozhledna Sedlčany 
Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, podle zadání vedení města samostatně zpracoval 
hmotovou studii řešení stavebních úprav budovy hvězdárny pro možné rozšíření využití stavby 
realizací rozhledny (resp. vnějšího schodiště a vyhlídkového ochozu).  
Návrh stavebních úprav řeší výstavbu nového venkovního schodiště se samostatnou nástupní 
plochou. Venkovní schodiště šířky 1200 mm je navrženo z přímých ramen o 8 stupních výšky 
160 mm a délky 280 mm. Mezi jednotlivými rameny schodiště jsou navrženy podesty ve tvaru 
podobném lichoběžníku. Orientace podest je v ose ke světovým stranám. První podesta 
na západ, druhá na jihozápad, třetí na jih a dále. Poslední podesta směřuje na sever. Schodiště 
je zakončeno ochozem šířky 1,5 m s rozhledem do krajiny. Ochoz je orientován 
od severozápadního směru přes jižní až k severovýchodnímu směru. Při římse budovy 
hvězdárny v části začínající kupole je ochoz opatřen průběžnou římsou s místy pro sezení. Nová 
konstrukce je navržena z ocelových válcovaných nosníků, podlahy z ocelových roštů a zábradlí 
z profilovaného plechu. Na ochozu by zábradlí mělo být vybaveno informačním polem 
s grafickým ztvárněním a popisem výhledu a vyznačeny by měly být směry na hlavní 
geopolitické cíle (např. Pražský hrad 49 km; Tokio apod.). Ve směru čtyř světových stran je 
doporučeno umístit dalekohled. Konstrukci je navrženo kotvit do obvodového zdiva budovy 
s konzolovými oporami. Současně se stavbou rozhledny se navrhuje provést rekonstrukci 
oplechování kupole a zrekonstruovanou kupoli opatřit grafikou s výškopisnými 
a polohopisnými informacemi.    
 
Komentář a diskuse: 
▪ pan starosta členy RM studií „Rozhledny při Hvězdárně Sedlčany“ od autora projektu pana 
Ing. T. Langera provedl; návrh odpovídá zadání – co nejlevnější provedení;  
▪ návrh je potřebné postoupit vedení obchodní společnosti STROS, a to za účelem jeho 
posouzení (projektanti ocelových konstrukcí by měli sdělit svůj odborný pohled na možnost 
realizace a spotřebu finančních nákladů);  
▪ pan starosta sdělil, že rozumí návrhům JUDr. F. Růzhy, vyřčeným na posledním jednání ZM, 
a to ohledně úrovně vizualizace díla (pohled architekta); pan starosta vyjádřil obavu, že pokud 
chceme v reálném čase něco zrealizovat, a to za peníze, které lze investovat, realizace veřejné 
soutěže na návrh, případně zajištění architekta na vlastní projekt, nebude laciné, řešení se 
značně prodraží;  
▪ pan JUDr. F. Růzha zaslal odkazy na architekty;  
▪ pan Ing. T. Langer obdržel zadání, řešit věc co nejjednodušeji a nejlevněji; 
▪ pan Ing. Josef Soukup návrh (studii Ing. T. Langera) zaslal panu JUDr. F. Růzhovi v čase před 
projednáním v RM; porovnání s jinými realizovanými projekty, jedná se o dominantu 
nad městem, není to nic provizorního;  
▪ příští rok (2022) je výročí založení objektu Hvězdárny Sedlčany (Hvězdárna Josefa Sadila 
Sedlčany);  
▪ podmínky technického řešení; posouzení praktiky; na místě je již existující stavba, kterou 
musíme respektovat (pan Ing, Martin Havel); jsme v podstatě v rekonstrukci; 
▪ nyní potřebujeme posouzení návrhu a jeho proveditelnosti;  



 
 

▪ jedná se nyní pouze o průběžnou informaci; žádat bychom měli doplňující výstupy od dalších 
projektantů.  
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou prvotní „Studii stavebních úprav objektu 
Hvězdárny Josefa Sadila Sedlčany, rozhledna Sedlčany“ a ukládá Městskému úřadu Sedlčany, 
Odboru investic, ji postoupit k posouzení projektanty ocelových konstrukcí, a to zejména 
s ohledem na statiku pláště stavby a případnou proveditelnost návrhu konstrukčního řešení 
ve vztahu ke kotvení do stávající stavby objektu Hvězdárny.“   
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1317/2018-2022. 
 
4.4 Projekty kanalizace v Potoční ulici a přeložky vodovodu ve Votické ulici 
Dle podkladů předložených správcem vodovodu a kanalizace v Sedlčanech 1. SčV, a. s., 
se zdůvodněním potřebnosti realizace přeložky poruchového vodovodního řadu ve Votické 
ulici a výstavby nové kanalizace v Potoční ul. byly zajištěny cenové nabídky na projekční práce. 
Cenová nabídka komplexních projekčních prací od projektanta firmy Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s.; IČ 47116901, obsahuje kompletní práce pro přípravu obou staveb, tj.:  
▫ geodetické zaměření za 24 000,00 Kč,  
▫ projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení za 170 000,00 Kč,  
▫ inženýrská činnost do fáze podání žádosti o stavebního povolení za 100 000,00 Kč,  
▫ projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací za 100 000,00 Kč;  
celkem za 394 000,00 Kč (všechny ceny uváděny bez DPH).  
Dle současných zvyklostí je obvykle inženýrská činnost u projektů zajišťována Odborem 
investic (v režii města Sedlčany). V případě, že by stavby nebyly soutěženy ve výběrovém 
řízení a zadány napřímo provozovateli vodárenské soustavy společnosti 1. Sč.V, a. s., nebylo 
by nutné zpracovávat prováděcí projektovou dokumentaci. Po odečtení těchto prací by byla 
celková cena projekčních prací 24 000,00 Kč + 170 000,00 Kč = 194 000,00 Kč bez DPH, 
tj. 234 740,00 Kč vč. DPH. 
Po obdržení nabídky byli osloveni místní projektanti vodovodů a kanalizací. Z oslovených 
projektantů předali cenovou nabídku pouze dvě projektantky společně (IČ 87525941).  
Projektantky předložily nabídku:  
▫ projekt splaškové kanalizace v ul. Potoční ve stupni DÚR/DSP za 48 000,00 Kč (neplátce 
DPH),  
▫ projekt přeložky vodovodu ve Votické ul. za 40 000,00 Kč (neplátce DPH), 
▫ zaměření jako podklad pro projekt za 17 000,00 Kč + DPH;  
celkem jsou nabízené práce za 105 000,00 Kč bez DPH, tj. za 108 570,00 Kč vč. DPH.  
Obě výše popsané nabídky byly členům RM k jednání o rozhodnutí přiloženy. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany nejprve byla s nabídkami a situací seznámena; vzala na vědomí 
předložené cenové nabídky na projekční práce kanalizace v Potoční ul. a přeložky vodovodu 
ve Votické ul. a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, diskutovala o vydání rozhodnutí 
o případném objednání prací od projektantů (IČ 87525941) v hodnotě 105 000,00 Kč bez DPH, 
tj. 108 570,00 Kč vč. DPH, neboť tato je levnější. 
 
Komentář a diskuse: 
▪ nad lokalizací akcí v terénu; 



 
 

▪ nad potřebností provedení; 
▪ nyní není přístupno v případě havárie;  
 
▪ jedná se řešení v souběhu se silnicí I/18; 
▪ k cenovým nabídkám;  
▪ nad řešením v terénu (lokality);  
▪ nad stávajícím řešením (stáří, nepřístupnost; rizika); 
▪ další aspekty návrhu (tlaková část kanalizace; historie; vývoj řešení; činnosti v čase). 
 
Realizace stavby by potom byla případně proveditelná prostřednictvím kapacit 1. SčV, a. s. 
(zvažována případná etapizace stavby s ohledem na finanční možnosti; obnova infrastruktury). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložené cenové nabídky na projekční práce 
kanalizace v Potoční ulici a přeložky vodovodu ve Votické ulici a v souladu s ustanovením 
vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, rozhoduje o objednání prací od projektantů IČ: 87525941; v hodnotě 
105 000,00 Kč bez DPH, tj. 108 570,00 Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje 
pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, objednáním prací.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1318/2018-2022. 
 
4.5 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů 
Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy seznámena s došlou Žádostí 
o schválení daru knihovních dokumentů. 
 
Identifikace žadatele: 
Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 
č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694. 
 
Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, požádala o schválení daru, 
který bude následně vložen do půjčovního procesu, aplikovaném v uvedeném subjektu. Jedná 
se o dar dokumentů, který Městská knihovna Sedlčany dále použije pro výkon hlavní činnosti 
dle Zřizovací listiny vydané městem Sedlčany.  
Dar je v celkové hodnotě 37 976,60 Kč (211 svazků; z toho 210 knih a 1 AV).  
Přílohou Žádosti je rovněž seznam těchto dokumentů. 
 
Diskuse: 
▪ nad obsahem dokumentu; 
▪ další aspekty obvyklého procesu (za 2. pololetí 2021). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, 
Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, které obdarovaný subjekt použije 
pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 37 976,60 Kč 
(celkem 211 svazků, z toho 210 knih a 1 AV).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1319/2018-2022. 



 
 

 
4.6 Městská knihovna Sedlčany; zajištění podpory na Projekt pod názvem „S knížkou 
do života – vzdělávání pro sedlčanské rodiče s předními lektory“ 
Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy pana starosty seznámena s došlou 
Žádostí o vyslovení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o dotaci a vyslovení souladu 
zřizovatele příspěvkové organizace s případným převzetím dotace. 
 
Identifikace žadatele: 
Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 
č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694. 
 
Předmět žádosti subjektu a rozhodnutí RM: 
Městská knihovna Sedlčany by požádala o částku 15 tis. Kč (maximální možná podpora 
ze strany poskytovatele na obdobné projekty; poskytovatel Středočeský kraj). 
 
Diskuse: 
▪ nad obsahem a předmětem (smyslem); 
▪ aktivity subjektu. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany v postavení zřizovatele Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové 
organizace (IČ 71294694), souhlasí s podáním žádosti tohoto subjektu a s přijetím případné 
dotace z Programu 2022 pro poskytnutí dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu 
Středočeského kraje, a to ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (tematické zadání 
Základní knihovny – S knížkou do života), na podporu projektu pod názvem „S knížkou 
do života – vzdělávání pro sedlčanské rodiče s předními lektory“.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1320/2018-2022. 
 
4.7 Uplatnění Žádosti o poskytnutí dotace na „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY“ 
(rok 2022)“ 
RM projednala možnost uplatnění žádosti KDJS o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na uvedenou akci pro rok 2022. 
Pan Ing. Martin Severa, ředitel Kulturního domu Josefa Suka, Sedlčany, žádá zřizovatele 
(město Sedlčany) o zajištění možnosti (vyslovení souhlasu města) s podáním žádosti o grant 
na pořádání festivalu vážné hudby, který má ve městě Sedlčany dlouhodobou tradici („Hudební 
festival SUKOVY SEDLČANY“), a to v částce podpory (dotace od poskytovatele, kterým by 
mohl být Středočeský kraj) ve výši 100 tis. Kč na rok 2022. 
 
Diskuse: 
▪ bez příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany souhlasí s podáním Žádosti příspěvkové organizace, Kulturního domu 
Josefa Suka Sedlčany; IČ 42728452, do Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, a to na podporu realizace 
projektu pod názvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY“, který je žadatelem plánován 
uskutečnit v roce 2022.“ 



 
 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1321/2018-2022. 
 
4.8 Informace o návrhu postupu rekonstrukce přístavby bývalé tělocvičny na prostory 
výuky pro ZUŠ Sedlčany (administrativní budova č. p. 34)  
Při rekonstrukci objektu je potřeba postupovat v souladu s technologií staveb, nikoli nahodile 
bez uvážení, a to tak, aby se rekonstruované dílo (resp. jeho prvky) nepoškodilo další stavební 
činností. 
O záležitosti podrobně promluvil pan Ing. Martin Havel. 
 
Diskuse (poznámka k diskusi): 
▪ podstatná část diskuse proběhla při projednávání hlavního bodu dnešního Programu RM 
a poznamenána je již výše. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení s respektem v vyřčenému. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.9 Výstavba domovních čistíren odpadních vod; vzorová Smlouva o poskytnutí podpory 
Pan starosta konstatoval, že Zastupitelstvo města Sedlčany svým přijatým usnesením 
na posledním veřejném zasedání ZM (dne 13. prosince 2021) vyhlásilo, 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“. 
K výše uvedenému Programu města bylo, mimo jiné, přijato následující usnesení, kterému byla 
přiřazena zn. 262e/2018-2022, jehož výrok zní: 
„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.“ 
S ohledem na plnění výše uvedeného usnesení pan starosta za účelem řádného projednání 
předložil aktualizovaný návrh smluvního ujednání, tj. vzorovou Smlouvu o poskytnutí podpory, 
která by byla poskytovatelem dotace (město Sedlčany) a zpracovatelem žádosti o podporu 
(Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí; Rada města Sedlčany) v jednotlivých 
případech žadatelů využívána. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje text Smlouvy o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2022 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren 
odpadních vod“), která bude poskytovatelem dotace (město Sedlčany), a to pro zpracovávané 
žádosti období roku 2022, využívána jako vzorová.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  



 
 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1323/2018-2022. 
 
4.10 Rekapitulace vyslovených úkolů nad rámec přijatých usnesení ZM 18/2018-2022 
▪ Podnět k řešení dopravního uzlu v městské zástavbě Sedlčany 
Pan starosta podrobněji promluvil o tomto podnětu a určité situaci, která se může jevit jako 
dopravní závada. 
Dopravní řešení centrem města je dlouhodobě připomínkováno, a to s ohledem na hustotu 
provozu. 
Vstoupit dopravním řešením do koncepce řešení náměstí se nejeví jako vhodné. 
Dobrý řidič by měl křižovatkou projet bez problémů. 
V dalších navrhovaných úpravách není po jejich posouzení spatřován přínos. 
Vhodným řešením by bylo spíše nejezdit přes náměstí (obchvat města). 
Navrhované řešení by bylo pouze pohodlnější pro ty, co neumějí jezdit. 
Vzpomenuta byla křižovatka v ulici Havlíčkova (od objektu KDJS), je třeba vždy dojet na místo 
v křižovatce, odkud je vidět. 
Problematika bude dále diskutována na Dopravní komisi. 
Závěr (vypořádání): Podnět bude podle dřívějšího příslibu projednán na jednání Dopravní 
komise. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Malá vodní elektrárna Sedlčany; prověření možností a smyslu její obnovy 
Problematiku na jednání ZM vzpomenul pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 
Malá vodní elektrárna lze zvažovat pouze v souvislosti s posouzením celkového stavu 
přehrady, resp. vzdouvacího objektu.  
Záležitost je o vypuštění celé přehrady (problém). 
K podnětu je třeba se ještě vrátit na jednání RM, a to po zajištění dalších informací. 
Závěr (vypořádání): Zatím odloženo pro nedostatek informací. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Občanská a spolková iniciativa; revitalizace parku na Novoměstském náměstí; základní 
informace a záměru  
K projektu, resp. k záměru, který předložil spolek Luční kvítí, jenž se týká revitalizace parku 
na Novoměstském náměstí, Sedlčany, si na jednání ZM vyžádali zastupitelé dokumentaci, 
která je na Městském úřadu Sedlčany k této věci dostupná. 
Závěr: Dokumentace, resp. dostupný stav záměru bude zastupitelům zaslán. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Zajištění projektové dokumentace ohledně tzv. zvláštní povodně    
Záležitost je v procesu (bude dále projednáváno; VŘ  na zpracovatele projektu; administrace 
procesu; vymezeno zákonem). Rozhodující jednání proběhnou až v roce 2022.  
Doposud dostupné a projednané materiály je vhodné postoupit zastupitelům, neboť o ně 
na jednání ZM požádali (zaslány by měly býti všem zastupitelům). 
Závěr (vypořádání): Dostupné materiály k uvedené problematice budou zastupitelům zaslány. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 



 
 

▪ Podnět k úpravě tzv. ceníku pro realizaci nepotřebných pozemků ve vlastnictví města 
Sedlčany 
K předložení návrhu úpravy předpisu vyslovil svoji iniciativu k zamyšlení pan JUDr. Filip 
Růzha. 
RM dnes obsáhleji diskutovala o schváleném ceníku ZM a o dalších možnostech a aplikaci 
podnětů v prostředí obecního zřízení. 
Aplikace znaleckých posudků na zbytkové pozemky je krajním řešením (finanční náročnost; 
úhrada ceny na pořízení ZP).  
Většinou se jedná pouze o tzv. přikoupení pozemků za účelem tzv. narovnání hranic. Tyto 
případy se musí oddělit od prodeje pozemků v případě jejich nepotřebnosti tzv. obálkovou 
metodou za účelem zjištění aktuální ceny tržní při stanovení minimálního podání, které by mělo 
vycházet z ceny v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem. 
Město Sedlčany se musí chovat jako řádný hospodář. 
Závěr (vypořádání): Rada města Sedlčany očekává v této věci další podněty, případně návrhy. 
Nový návrh ceníku, případně jeho zrušení nebylo předkládáno. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Problematika občanského soužití, osada Třebnice 
Pan Ing. Soukup se dotázal na širší souvislosti k případu diskutujícího občana osady Třebnice, 
který přednesl diskusní příspěvek na posledním jednání ZM, ve kterém si stěžoval na chování 
některých uživatelů tamější klubovny. 
Pan starosta v této souvislosti uložil vrchnímu strážníku vypracovat k tomuto případu 
souhrnnou zprávu. 
Závěr (vypořádání): Po předání očekávané zprávy budou členové RM (ZM) dále informováni. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.11 Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: MÚ-S/ŽP/25115/2021 a č. j.: MÚ-
S/ŽP/25122/2021); Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren 
odpadních vod“ 
RM projednala dvě Žádosti o uvolnění finančních prostředků alokovaných rozpočtem města 
Sedlčany v Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 
období roku 2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“. 
Kontrola nad vyhotoveným dílem provedena vodoprávním úřadem na Městském úřadu 
Sedlčany. Kontrola úplnosti dokumentace pro oba případy roku 2021 provedena pověřeným 
pracovníkem a vedoucím Odboru životního prostředí s výsledkem bez vad a s doporučením 
pro RM směrem k vyhovění Žádosti. 
Informace k identifikaci případu uvedeny v usnesení RM, další podrobné informace jsou 
obsahem spisové dokumentace (odpovědná osoba pan Ing. Stanislav Dvořák). 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany na základě podaných Žádostí o uvolnění finančních prostředků (č. 
j.: MÚ-S/ŽP/25115/2021 a č. j.: MÚ-S/ŽP/25122/2021) schvaluje vyplatit podporu ve výši 
20.000,00 Kč na každou žádost z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 alokovaných prostředků 
s ohledem na uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (ze dne 6. října 2021), 



 
 

a to z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 
2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, pro případ 
společných žadatelů na čištění odpadních vod z nemovitosti Oříkov č. p. 23, 264 01 Sedlčany 
a dále pro případ žadatele na čištění odpadních vod z nemovitosti Sedlčany č. p. 923, 264 01 
Sedlčany.    
Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, aby ve lhůtě 
nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to bezhotovostním převodem z účtu města Sedlčany 
na bankovní účty příjemců (zdroj: Smlouvy o poskytnutí podpory), které náleží žadatelům, 
vlastníkům obou podpořených objektů, převedl částku podpory v maximální možné výši 
20.000,00 Kč (pro oba řešené případy).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 77-1324/2018-2022. 
 
 
5. Diskuse 
5.1 Požadavky člena Rady města Sedlčany k připravovanému jednání RM dne 12. ledna 
2022; příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 
Pan Ing. Josef Soukup požádal: 
▫ o vypracování zpracovaných nákladů na výkon státní správy podle nové (zveřejněné) 
metodiky;  
▫ o vypracování, setřídění a zaslání statistických dat ze zpráv o výkonu státní správy za rok 
2021 vložením údajů do SW – Excel a pro porovnání s uvedením údajů zpětně za rok 2019, 
2020 a 2021; 
▫ o provedení tzv. Hodnocení vedoucích odborů Městského úřadu Sedlčany; 
vše nejpozději v předpokládaném termínu na příští jednání RM (jednání proběhne dne 12. ledna 
2022).  
 
Diskuse:  
▪ nad formou hodnocení. 
 
Závěr: RM vzala požadavky člena RM na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 
▪ Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 2022. 
Pan Ing. Josef Soukup upozornil na zjevnou chybu ve schváleném dokumentu, kde je uveden 
jednací den RM 86 pátek 6. května 2022.  
Plánované jednání RM 86 by se ovšem mělo konat již dne 4. května 2022, tedy ve středu, 
která je jednacím dnem RM. 
Pan starosta poděkoval za toto upozornění.  
Závěr: V dokumentu bude provedena oprava identifikované písařské chyby; bez zbytečné 
prodlevy provede Městský úřad Sedlčany, sekretariát. 
 
Bez dalšího 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. 77/2018-2022), 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 první v roce 2022) bude svoláno podle schváleného 
Plánu jednání RM na1. pololetí roku 2022, a to dne 12. ledna 2022 (proběhne RM č. 78/2018-
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, všem přítomným členům RM poděkoval 
za spolupráci v roce 2021 a zároveň všem popřál pevné a stálé zdraví a mnoho úspěchů do roku 
2022, dále šťastné prožití svátků vánočních. 
K uvedenému přání se připojili i ostatní členové RM. 
  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 
ukončil v čase 17:53 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 
1. Prezenční listina (1 list) 

 
 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
   

GP – geometrický plán 
NN – nízké napětí 
PD – projektová dokumentace 
PZ – právní zástupce města Sedlčany 
RM – Rada města Sedlčany 
TDI – technický dozor investora 
TKO – tuhý komunální odpad 
VO – veřejné osvětlení  
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 
ZP – znalecký posudek 

 
 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 28. prosince 2021. 
 
 
 


