
  
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 
  Z á p i s  RM č. 78/2018-2022  

anonymizovaný a upravený 
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 12. ledna 2022 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

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

 
 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. 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 pět členů 
RM; počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na šest a v závěru jednání opět 
poklesl na pět. 
  
Omluven:   
▪ na celé jednání: Ing. Martin Havel. 
▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian.    
▪ na část jednání (v průběhu): -.   
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Jiří Burian. 
Neomluven: -.  
 
Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup; Mgr. Zdeněk Šimeček.  
 
Přizvaní hosté:  
▪ -.  
 
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: 16:08 hod.  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 18:35 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  
V pořadí sedmdesáté osmé plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 
2018 – 2022 a zároveň první v roce 2022 (pro stávající volební období) zahájil pan 
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:08 hod. v uvedené zasedací síni.  
Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 
RM ze dne 24. listopadu 2021 (usnesení zn. RM 75-1293/2018-2022).   



 
 

 
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 pět členů 
Rady města Sedlčany. Z neúčasti na části, rozumí se na počátek a konec jednání RM, a to podle 
délky trvání jednání, resp. projednávání Programu, se dříve omlouval Ing. Jiří Burian. 
Je očekáván jeho příchod. 
Z nepřítomnosti na celém jednání se dříve omluvil pan Ing. Martin Havel.  
Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání změnil na šest a následně před 
ukončením opět poklesl na pět.  
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). 
Nebyly zaslány materiály podle rozvrhu „nové metodiky MV ČR“, které se týkají především 
nákladů na výkon státní správy v postavení ORP Sedlčany, které požadoval zpracovat a zaslat 
pan Ing. Josef Soukup a které doposud nebyly Odborem ekonomickým vyhotoveny, a to z níže 
uvedených důvodů (uvedeno v „Hlavním bodu Programu RM).    
 
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 pro rozhodnutí). 
 
Kromě hlavního bodu Programu s pracovním názvem „Výkon státní správy v roce 2021“ 
a „Systemizace pracovních míst MěÚ Sedlčany“ 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. 78/2018-2022 
 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 22. prosince 2021  



 
 

 
2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Výkon státní správy Městského úřadu Sedlčany (města Sedlčany v postavení ORP 
Sedlčany) za rok 2021 
2.2 Systemizace pracovních míst města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany 
Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory) na rok 2022 
2.3 Systemizace pracovních míst organizačních složek města Sedlčany a Městské policie 
Sedlčany na rok 2022 
2.4 Hodnocení vedoucích úředníků Městského úřadu Sedlčany 

   
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Návrh směny pozemků s finančním vyrovnáním; lokalita Sedlčany, Jižní 
Svah 
3.1.2 Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby, Sedlčany, kNN pro p. č. 3130/1-2, IV-12-6030106/2; rozšíření 
kabelového vedení 
  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Zajištění právního důvodu kontinuity užívání bytu ve vlastnictví města 
Sedlčany (Sedlčany č. p. 112) 
 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Záměr na umístění zmrzlinového stánku (mobilního) při Sportovním areálu 
Luční 
 

4. Různé 
4.1 Změny platů ředitelů škol (příspěvkových organizací města Sedlčany) 
4.2 Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž 
4.3 Dopad zvýšení cen zemního plynu a el. energie do prostředí města Sedlčany (výroba 
a dodávky tepla) 
4.4 Přijetí poděkování za pomoc obcím postižených tornádem 
4.5 Vícezdrojové financování HZS Středočeského kraje; projekt pořízení bateriového 
přetlakového ventilátoru 
4.6 Informace o ukončení a předání petice občanů; občanská iniciativa na podporu 
základní školy 
4.7 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání první množiny Žádostí 
ve vztahu k OZV č. 3/2021 na období roku 2022 

 
5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  
Bez příspěvku tohoto charakteru a váhy.  
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 22. prosince 2021   
 



 
 

Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 77-1313/2018-2022 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 77-1314/2018-2022 
Úkoly související splněny. 
 
RM 77-1315/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 77-1316/2018-2022 
Na dnešním jednání RM bude navrhována revokace části výroku přijatého usnesení.   
 
RM 77-1317/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 77-1318/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 77-1319/2018-2022 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 77-1320/2018-2022 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 77-1321/2018-2022 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 77-1322/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 77-1323/2018-2022 
Úkoly související v plnění. 
  
RM 77-1324/2018-2022 
Úkoly splněny. 
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 
města Sedlčany ze dne 22. prosince 2021 (RM č. 77/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1325/2018-2022. 
 
 



 
 

2. Hlavní program jednání RM  
 
2.1 Výkon státní správy Městského úřadu Sedlčany (města Sedlčany v postavení ORP 
Sedlčany) za rok 2021 
RM obdržela dílčí Zprávy z jednotlivých Odborů (útvarů) Městského úřadu Sedlčany, 
které svědčí o statistickém zpracování vybraných dat a údajů dosažených v roce 2021 (většinou 
výkonové parametry, které lze statisticky vyhodnotit).  
Tyto zprávy jsou součástí pracovních materiálů (spisu) k jednání RM. V případě potřeby jsou 
k dispozici u původců listin, kde jsou založeny (odpovědní vedoucí útvarů), jako i u předaných 
materiálů k jednání RM (Sekretariát Městského úřadu Sedlčany). 
Zprávy podle požadavku pana Ing. Josefa Soukupa (vyjma Odboru krizového řízení) byly 
vedoucími Odborů zpracovány do tabulky v programu Excel, a to s obsahem dat za roku 2019, 
2020 a 2021. Některá vybraná data, zejména v rozdílech výkonů (rozumí se meziročních), byla 
referujícím okomentována. 
Výkon státní správy byl do určité míry, formy a úrovně limitován nařízenými nouzovými stavy, 
které byly vyhlášeny Vládou ČR, a to proti omezení šíření viru označeného jako Covid – 19 
(čínská chřipka 2020 a 2021), případně stavy pandemickými.  
Jednání RM pro tentokráte nebylo doplněno tabulkou s údaji příjmů a výdajů bezprostředně 
spojených s výkonem státní správy, kterou dříve pro potřeby tohoto jednání vypracovával 
Odbor ekonomický (vedoucí Odboru), a to v dlouhodoběji užívaném formátu a obsahu 
zpracování, který ve vybraných údajích zaručuje možnost meziročních porovnání. 
Pro letošní případ byly údaje požadovány zpracovat podle „nové metodiky“, která žádá 
doplnění dílčích údajů (nikoli sumarizačních), vyžaduje součinnost několika úředníků a podle 
referenční zprávy vedoucí Odboru ekonomického je značně pracná. 
Důvody pro nesplnění požadavku byly vyřčeny následující: 
▪ přehodnocení priorit a potřebnosti ve výkonech s ohledem na množství pracovníků 
na kompetentním pracovišti (je potřebné především splnit úkoly časově limitované zákony, 
následně ty, které jsou zadány jako individuální požadavek); 
▪ časové nároky na tzv. finanční vypořádání; 
▪ probíhající audit hospodaření, kontrola procesní části, váže dva úředníky Odboru 
ekonomického, případně další; 
▪ v tomto období se dodělávají účetní operace roku 2021; 
▪ zvýšené nároky na inventarizaci (provádění kontrol společně s auditorem); 
▪ nedostatečná okamžitá kapacita Odboru ekonomického (činnosti jsou nastaveny na pět 
zaměstnanců); jedna zaměstnankyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti; zastupitelnost 
v osobě vedoucí Odboru ekonomického. 
S ohledem na výše uvedené nelze v požadovaném čase spravedlivě požadovat splnění zadaného 
požadavku. 
 
Na jednání RM se v čase 16:20 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto 
okamžiku byl počet na jednání přítomných členů RM celkem šest. 
 
Statistické údaje byly referujícím stručně okomentovány, a to z pohledu těchto aspektů: 
▪ udržitelnost zaměstnanosti v regionu (významné povolené stavby tohoto charakteru); 
▪ zlepšení životního prostředí v regionu a ve městě Sedlčany (ČOV a další); 
▪ využívání možností ÚPD (průmyslové zóny); 
▪ gradient zastavěnosti území sloužící k bytové výstavbě (podpora města); 
▪ demografický vývoj ve městě Sedlčany (narození, úmrtí, přistěhovaní, odstěhovaní, stáří 
populace); 
▪ další. 



 
 

 
Diskuse: 
▪ nad vybranými údaji a o plnění dalších požadavků (náklady na výkon státní správy). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí dílčí Zprávy útvarů (odborů) Městského úřadu Sedlčany 
ve věci výkonu státní správy za obec s rozšířenou působností Sedlčany v roce 2021.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest 
členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1326/2018-2022. 
 
2.2 Systemizace pracovních míst města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany 
Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory) na rok 2022 
Dokument vypracován Městským úřadem Sedlčany a předkládán ke schválení na jednání RM, 
a to v souladu s Programem RM.  
Systemizaci schvaluje RM podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů s podporou dalších pracovněprávních předpisů (zejména zákon 
o úřednících územních samosprávných celků a zákoník práce).  
Návrh systemizace na rok 2022 projednán s vedoucími útvarů města Sedlčany v čase 
od 22. prosince 2021 do 5. ledna 2022. Vychází z analýzy potřeb a zejména z agendového 
systému a zákonného pověření města Sedlčany (obec s rozšířenou působností). 
Do systemizace nebyla zahrnuta (zohledněna) rekodifikace stavebního práva, neboť s ohledem 
na zákonná ustanovení a předpoklad jejich naplnění (časová osa naplnění účinnosti vybraných 
ustanovení zákona s dopadem na dislokaci a systemizaci) významně nezasáhne v tomto ohledu 
rok 2022.  
 
Výrok usnesení RM (schválená systemizace na rok 2021; výrok usnesení zn. RM 54-930/2018-
2022): 
„V rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených 
do struktury Městského úřadu Sedlčany a Turistického informačního centra Sedlčany, Rada 
města Sedlčany rozhoduje stanovit v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet 
zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany, včetně zaměstnanců 
Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory (systemizovaných míst), na 77 
zaměstnanců, při naplnění předpokladu 75,6187 pracovního úvazku. Konkretizace členění 
pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany 
zařazených do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany, kterou tímto 
Rada města Sedlčany pro rok 2021 schvaluje.“ 
 
Diskuse (komentář): 
▪ nad údaji výkonu (na rok 2022 navrhováno snížení o jeden pracovní úvazek na výkonu státní 
správy oproti roku 2021; naopak na rok 2022 navrhováno zvýšení o jeden pracovní úvazek 
na Odboru ekonomickém, a to na výkon samosprávy; (zohlednění potřebnosti);  
▪ nad vybranými podrobnostmi (koncept agendového systému); 
▪ vznesen požadavek na snížení počtu úředníků vykonávajících výkon státní správy 
(očekávání), a to s ohledem na snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2021 oproti roku 
2020; 
▪ nad shora uvedeným požadavkem (náklady na pořízení jednoho místa; zastupitelnost; 
připravenost k výkonu; nadřazenost předpisů o úřednících územních celků před zákoníkem 



 
 

práce; každé systemizované místo je odůvodnitelné a důvodné; není přímá úměra mezi 
snížením příspěvku a počtem pracovních pozic); 
▪ (správné x nesprávné) / (spravedlivé x nespravedlivé) – nastavení příspěvku za objednanou 
práci státem (tyto aspekty nebyly zpochybněny); město ze zákona požívá pověření obce 
s rozšířenou působností; musí být schopno zajistit výkon všech agend, případně projednat svoji 
neschopnost a odůvodnění agendy nevykonávat (např. nedostatečnou finanční podporou);  
▪ aspekty odpovědnosti v rozhodování; 
▪ model společné státní správy a samosprávy (jeho výhody a nevýhody); vztah obce a státu.   
 
Příloha: Tabulka „Systemizace pracovních míst Městského úřadu Sedlčany, včetně technické 
podpory (Oddělení ICT) a Turistického informačního centra Sedlčany na rok 2022“ včetně 
údajů roku 2021 

 
Usnesení: 
„V rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených 
do struktury Městského úřadu Sedlčany a Turistického informačního centra Sedlčany, Rada 
města Sedlčany rozhodla stanovit v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet 
zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany, včetně zaměstnanců 
Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory (systemizovaných míst), na 77 
zaměstnanců, při naplnění předpokladu 75,6187 pracovního úvazku. Konkretizace členění 

 
 
 

Systemizovaný stav na rok 
2021 

schválený RM 

Naplnění systemizace  
stav k 31. prosinci 

2021 

Systemizovaný stav na rok 
2022 

 (návrh) 

 počet 
pracovníků 

pracovní 
úvazek 

počet 
pracovníků 

pracovní 
úvazek 

počet 
pracovníků 

pracovní 
úvazek 

00 
01 

10 / 8 9,2500 /  
7,2500   

10 / 8 9,2500 / 7, 
2500 

10 / 8 9,2500 /  
7,2500   

02 
 OVV 

9 8,9375 
 

8 7,5750 8 8,0000 
 

03 
OE 

5 5,0000 5 5,0000 6 6,0000 

04 
OVÚP 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 

05 
OŽP 

10 9,6312 
 

10 8,8812 10 9,6312 
 

06 
OSV 

9 8,8625 
 

8 7,4500 9 8,8625 
 

07 
OŠPP 

2 2,0000 2 2,0000 2 2,0000 

08 
ODSH 

12 12,0000 
 

11 11,4000 12 11,9375 
 

09 
OOŽÚ 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 

10 
OKŘ 

2 2,0000 
 

2 1,7500 2 2,0000 
 

11 
OM 

3 2,9375 2 1,9375 3 2,9375 

12 
OI 

2 2,0000 2 1,6375 2 2,0000 

13 
TIC 

5 5,0000 5 4,3625 5 5,0000 

∑ 79 / 77 77,6187 /  
75,6187 

75 / 73 71,2437/ 
69,2437 

79 / 77 77,6187 /  
75,6187 



 
 

pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany 
zařazených do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany, kterou tímto 
Rada města Sedlčany pro rok 2022 schvaluje.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1327/2018-2022. 
 
2.3 Systemizace pracovních míst organizačních složek města Sedlčany a Městské policie 
Sedlčany na rok 2022 
Výrok usnesení RM (schválená systemizace na rok 2021): 
„Rada města Sedlčany na rok 2021 rozhodla stanovit celkový počet zaměstnanců zařazených 
do organizačních složek města Sedlčany (Správa budov a zařízení města Sedlčany 
a Pečovatelská služba Sedlčany) a Městské policie Sedlčany na 25 zaměstnanců při naplnění 
22,6000 pracovních úvazků.“ 
 
Návrh systemizovaných pracovních míst 

P. č.: Název subjektu Počet zaměstnanců Pracovní úvazek 
1. Správa budov a zařízení města Sedlčany 

(návrh systemizace na rok 2022 
nepředstavuje změnu oproti roku 2021)    

6 (rok 2018) 
8 (rok 2019) 
10 (rok 2020); (plnění 10);  
10 (rok 2021); (plnění 10);  
10 (návrh systemizovat na rok 
2022) 

5,5000 (rok 2018) 
7,0000 (rok 2019) 
8,3500 (plnění 8,1000); (rok 2020) 
8,3500 (plnění 8,1000); (rok 2021) 
8,3500 (návrh systemizovat na rok 
2022) 

2. Pečovatelská služba Sedlčany 
(návrh na rok 2022 totožný se stavem 
naplnění roku 2020 a roku 2021) 

5 (rok 2020) 
5 (rok 2021) 
5 (návrh systemizace na rok 
2022) 

5,0000 (rok 2020) 
5,0000 (rok 2021) 
na rok 2022 navrhováno 
systemizovat 5,0000  

3. Městská policie Sedlčany 
(návrh systemizace na rok 2022 
představuje pouze nápravu na dosažený 
stav roku 2021)   

na rok 2018 systemizováno 7 
na rok 2019 systemizováno 8 
na rok 2020  
systemizováno 10 (plnění 11 
zaměstnanců, z toho 9 
zaměstnanců disponuje pracovní 
smlouvou na dobu neurčitou; 2 
zaměstnanci na dobu určitou) 
na rok 2021  
systemizováno 10 (plnění 11 
zaměstnanců, z toho 9 
zaměstnanců disponuje pracovní 
smlouvou na dobu neurčitou; 2 
zaměstnanci na dobu určitou)  
  
navrhováno systemizovat na 
rok 2022 celkem 11  

na rok 2018 systemizováno 7,0000 
na rok 2019 systemizováno 8,0000 
na rok 2020  
systemizováno 9,7500 
(plnění v roce 2020 na 10,2500 PÚ; 
aktivně policistů 9,0000 PÚ)  
na rok 2021 systemizováno 9,2500 
(plnění v roce 2021 na 10,2500 PÚ; 
aktivně policistů 9,0000 PÚ)  
 
na rok 2022 navrhováno 
systemizovat 10,2500 
(z toho 9 policistů pro výkon aktivní 
služby uniformovaných; 
Jedna civilní zaměstnankyně 
na 1,0000 PÚ (40,0 hod/týden) 
a dále jedna preventistka na 0,2500 
PÚ (10,00 hod/týden).  

Σ Za všechny subjekty (na rok 2022) (2013 – 26) / (2014 – 27) / (2015 
– 18) / (2016 – 18) / (2017 – 18) 
/ (2018 – 18) / (2019 – 21) / 
(2020 – 25) / 
(2021 – 25) /  
(návrh na rok 2022 – 26)  

r. 2013 a r. 2014 = 24,9750;  
r. 2015 = 18,0000 (plnění 17,2250);  
r. 2016 = 17,2250;  
r. 2017 schváleno 17,3750 (plnění 
16,3750) 
r. 2018 návrh 17,3750 (plnění 
18,375) 
r. 2019 návrh 19,8750 
(plnění 20,225) 
r. 2020 návrh 23,1000 
(plnění 22,3500) 
r. 2021 návrh 22,6000 
(plnění 23,3500) 
r. 2022 návrh 23,6000  

 



 
 

 
Diskuse: 
▪ nad nepsanými limity počtu strážníků obecních policií (cca jeden strážník na 1000 obyvatel); 
▪ aspekty výkonu a pověření; 
▪ očekávaná práce a činnosti Městské policie Sedlčany. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany na rok 2022 rozhodla stanovit celkový počet zaměstnanců zařazených 
do organizačních složek města Sedlčany (Správa budov a zařízení města Sedlčany 
a Pečovatelská služba Sedlčany) a Městské policie Sedlčany na 26 zaměstnanců při naplnění 
23,6000 pracovních úvazků.“ 
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 78-1328/2018-2022. 
 
2.4 Hodnocení vedoucích úředníků Městského úřadu Sedlčany 
Hodnocení bylo RM předloženo s ohledem na plnění požadavku pana Ing. Josefa Soukupa, 
který na minulém jednání RM vznesl bez dalšího upřesnění ohledně provedení způsobu a formy 
hodnocení vedoucích odborů, přičemž k podpoře tohoto svého požadavku ocitoval vybraný 
úryvek z ustanovení zákona o obcích, jehož obsahem je kompetence RM na návrh tajemníka 
úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů. 
Vyžádané hodnocení vedoucích úředníků zařazených do struktury Městského úřadu Sedlčany, 
kteří vykonávají státní správu a samosprávu, bylo provedeno, a to s inspirací dříve vydaného 
vnitřního předpisu, který RM vzala na vědomí. 
Městský úřad Sedlčany má pro vnitřní potřebu a řád a dále s ohledem na plnění povinností již 
dříve standardizovaných pracovišť (Odbor sociálních věcí) povinnost provádět hodnocení 
na těchto pracovištích zařazených úředníků. Nejedná se tedy pouze o jakýsi módní prvek 
nástrojů řízení zavedený na Městském úřadu Sedlčany apod., či komunikace nadřízených 
s podřízenými, případné zajištění „podkladů a důvodů“ k ukončení pracovněprávního vztahu. 
Vyžádané hodnocení bylo provedeno nad rámec vnitřního předpisu (s ohledem na časový faktor 
zadání a očekávání plnění). 
Provedeno a zajištěno bylo tzv. formální sebehodnocení a hodnocení, a to ve vybraných 
hodnotících kritériích (10 hodnocených kritérií – kompetencí), jejichž výběr byl proveden 
s ohledem na znalosti a zkušenosti s tímto nástrojem usměrňování lidských zdrojů na Úseku 
personálním a interní kontroly Městského úřadu Sedlčany. Vybraným hodnoceným 
kompetencím byla hodnotitelem přiřazena váha (hodnota významu) a určeny čtyři stupně 
plnění, vše v souladu s vnitřním předpisem Městského úřadu Sedlčany. 
Následně, rovněž postupem podle vnitřního předpisu, bylo vypočteno celkové plnění (zjištěno 
procento plnění hodnocených kompetencí vedoucích úředníků).  
V rámci hodnocení byl proveden hodnotící pohovor mezi hodnoceným a hodnotitelem. Vše 
bylo poznamenáno na hodnotících listech hodnocených a opatřeno podpisy účastněných. 
RM byla s výsledky hodnocení, a to formou presentace, stručně seznámena, jako o s přijetím 
určitých opatření na vylepšení hodnocených kompetencí. 
 
Diskuse: 
▪ nad smyslem zadání, účelem, potřebností a využitelností provedeného hodnocení a hodnocení 
obecně; 
▪ nad provedenou úrovní hodnocení (požadavky a limity ze strany RM nebyly zadány…; 
postupováno podle vnitřního předpisu);  
▪ nad vnímáním hodnocení; možnosti využití. 



 
 

 
Závěr:  
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického hodnocení. 
 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  
Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné 
přípravy k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním 
RM, a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany 
 
3.1.1 Návrh směny pozemků s finančním vyrovnáním; lokalita Sedlčany, Jižní Svah 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala zrušit své původní usnesení ze dne 19. května 2021 (vizte 
usnesení zn. RM 63-1075/2018-2022) o směně pozemků a zároveň Rada města Sedlčany 
zvažovala doporučit ZM ke schválení navrhovanou směnu pozemků mezi městem Sedlčany 
a spoluvlastníky zájmových pozemků (každý podíl id. 1/3), vedených na listu vlastnictví 2011 
pro k. ú. Sedlčany s tím, že město Sedlčany převede na spoluvlastníky pozemek parc. č. 2933/1, 
druhem pozemku trvalý travní porost, o nové výměře 375 m2 (pozemek parc. č. 2933/1 
o původní výměře 460 m2), v k. ú. a obci Sedlčany a výše uvedení spoluvlastníci vedení na LV 
2011 převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl “a“ o výměře 401 m2, oddělený z původní 
parc. č. 2936,  díl „b“ o výměře 27 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2935 a díl „c“ 
o výměře 2 m2 , oddělený z původního pozemku parc. č. 2933/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2816-13/2021 ze dne 8. května 2021, vyhotovený Zeměměřičskou 
kanceláří Geokart, s ohlašovnou podnikání Příbram, Podlesí č. p. 370, 261 01 Příbram). Rozdíl 
ve směňovaných pozemcích, který činí 55 m2, bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu 
250,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4699 – 58/2021, který zpracoval znalec, tzn., že město 
Sedlčany uhradí celkovou částku ve výši 13.750,00 Kč (každý z této částky obdrží díl podle 
podílu id. 1/3). 
 
Diskuse: 
▪ předmětem je rozšíření cesty na normovaných (8 m komunikace); 
▪ nad grafickým zobrazením. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany ruší své původní usnesení ze dne 19. května 2021 (vizte usnesení 
zn. RM 63-1075/2018-2022) o směně pozemků a zároveň Rada města Sedlčany doporučuje 
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků mezi městem Sedlčany 
a spoluvlastníky (každý podíl id. 1/3), vedených na listu vlastnictví 2011 pro k. ú. a obec 
Sedlčany s tím, že město Sedlčany převede na uvedené spoluvlastníky pozemek parc. č. 2933/1, 
druhem pozemku trvalý travní porost, o nové výměře 375 m2 v k. ú. a obci Sedlčany 



 
 

a spoluvlastníci převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl „a“ o výměře 401 m2, oddělený 
z původního pozemku parc. č. 2936,  díl „b“ o výměře 27 m2, oddělený z původního pozemku 
parc. č. 2935 a díl „c“ o výměře 2 m2 , oddělený z původního pozemku parc. č. 2933/2, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-13/2021 ze dne 8. května 2021). Rozdíl 
ve výměrách směňovaných pozemků, který činí 55 m2, bude finančně vyrovnán za jednotkovou 
cenu 250,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4699 – 58/2021, tzn., že město Sedlčany uhradí 
výše uvedeným podílovým spoluvlastníků celkovou částku 13.750,00 Kč (každému podle výše 
jeho vlastnického podílu, tj. id. 1/3).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 
RM, jeden člen RM hlasování nepřítomen).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1329/2018-2022. 
 
3.1.2 Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby, Sedlčany, kNN pro p. č. 3130/1-2, IV-12-6030106/2; rozšíření kabelového vedení 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby, Sedlčany, kNN pro p. č. 3130/1-2, IV-12-
6030106/2“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Dobříš, zastoupena na základě plné moci č. PM – 039/2021 ze dne 20. ledna 
2021, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města Sedlčany parc. č. 3122, 
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 2.000,00 Kč bez DPH. 
 
Diskuse: 
▪ rozsah věcného břemene. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby, Sedlčany, kNN pro p. č. 3130/1-2, IV-12-6030106/2“, 
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, zastoupenou na základě plné moci č. PM – 039/2021 ze dne 20. ledna 2021, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 3122, 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 2.000,00 Kč, bez DPH.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 
RM, jeden člen RM hlasování nepřítomen). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1330/2018-2022. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
 
3.2.1 Zajištění právního důvodu kontinuity užívání bytu ve vlastnictví města Sedlčany 
(Sedlčany č. p. 112) 



 
 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení doby trvání dříve schváleného podnájmu 
bytu ve vlastnictví města Sedlčany, velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese 
bytového domu Sedlčany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 
a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2022 (respektive nejdříve s účinností 
ode dne tohoto rozhodnutí) do dne 31. prosince 2022.   
 
Diskuse: 
▪ nad uživatelským vztahem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 
7/I. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi 
nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou od 1. ledna 2022 do 31. prosince 
2022.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 
RM, jeden člen RM hlasování nepřítomen).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1331/2018-2022. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Záměr na umístění zmrzlinového stánku (mobilního) při Sportovním areálu Luční  
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
Rada města Sedlčany byla seznámena se záměrem na využití části veřejného prostranství 
za účelem podnikání. 
Žadatel (FO) požádal Radu města Sedlčany o projednání možnosti záboru části veřejného 
prostranství při Sportovním areálu Luční, a to za účelem provozování zmrzlinového stánku. 
Jeho nabídka točené zmrzliny představuje více jak 50 kombinací chuti, a to jak ve smetanových, 
tak i 100 % ovocných variantách. Zmrzlina je vhodná i pro alergiky na lepek a laktózu. Prodej 
této zmrzliny je zajištěn v pojízdné provozovně. 
K provozu je potřeba připojit stánek k elektrické energii. Pro personál je nutné zajistit WC 
do 120 metrů od provozovny. 
Referující pan starosta doporučil nabídku alespoň vyzkoušet. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala vydat souhlas s umístěním prodejního místa – stánku. Žadatel 
se na záboru, respektive na výběru vhodného místa, dále domluví s panem Pavlem Bednářem, 
ředitelem Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, které je majetek svěřen 
do správy a hospodaření a případně bude uživatelský vztah řešen smluvně s tímto subjektem.  
 
Diskuse: 
▪ nad vhodností místa pro zábor veřejného prostranství; 
▪ nad lokalitou (další kompetence Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace). 
 
Usnesení: 



 
 

„Rada města Sedlčany souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku při Sportovním areálu Luční, 
který by měl být provozován žadatelem (FO). Smlouva o nájmu konkrétního místa bude 
zajištěna správcem a provozovatelem areálu, příspěvkovou organizací, Sportovními areály 
Sedlčany, a to za podmínek blíže stanovaných smluvním ujednáním (připojení na zdroj 
elektrické energie; hygienické zázemí a další).“ 
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 78-1332/2018-2022. 
 
 
4. Různé 
 
4.1 Změny platů ředitelů škol (příspěvkových organizací města Sedlčany) 
Na minulém jednání RM dne 22. prosince 2021 bylo přijato následující usnesení (zn. RM 77-
1316/2018-2022): 
„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.“ 
S ohledem na změnu legislativních předpisů pan místostarosta podal návrh na revokaci první 
věty (souvětí; odst.) výše uvedeného usnesení, která zní: 
„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.“   
 
Diskuse a komentář: 
▪ dopad nařízení pouze na ředitele škol (pedagogičtí pracovníci); 
▪ upřesnění žádá zrušení části dříve vydaného usnesení; 
▪ další návrhy na úpravu platů; 
▪ další možnosti (včetně případného navýšení o cca 700,00 Kč) budou projednány 
po provedeném vhledu do možností subjektů. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany ruší dříve přijaté usnesení v části věty první zn. RM 77-1316/2018-2022 
v předmětu aktualizace Platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem 
Sedlčany.“ 
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 78-1333/2018-2022. 
 
„Rada města Sedlčany s ohledem na dopad mzdových předpisů vzala na vědomí aktualizaci 
Platových výměrů ředitelů škol zřízených městem Sedlčany (příspěvkové organizace města, 
tj. 1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany; Základní 
umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany), a s tím souvisejícími změnami v platovém 



 
 

tarifu (případně platovém stupni) 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.“   
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 78-1334/2018-2022. 
 
4.2 Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž 
Pan starosta RM seznámil s návrhem Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, 
který předložil základní dokument k zajištění výběrového řízení na projektovou dokumentaci 
ohledně zajištění tzv. Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční 
nádrž. 
V rozpočtu města Sedlčany je zařazena akce „RTN – zvláštní povodeň“ s předpokládanou 
cenou 676 tis. Kč. Jedná se o projekční práce související s přislíbenou dotací na „Vymezení 
území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž“. Dle vnitřního předpisu 
č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění lze 
zakázky s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč zadávat na základě výzvy jednomu 
dodavateli. Je navrhováno poptat 3 dodavatele, a to:  
▪ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha, Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČ 47116901; 
▪ DHI, a. s., Praha, Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200; 
▪ HYDROSOFT Veleslavín, s. r. o., Praha, U Sadu 62/13, Praha 162 00, IČ 61061557.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany, a to postupem a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, zvažovala uložit 
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího 
uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu pod názvem projektu s názvem „Vymezení 
území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž“ poptáním u výše uvedených 
a navrhovaných uchazečů (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.; DHI, a. s. 
a HYDROSOFT Veleslavín, s. r. o.). 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, ukládá Městskému úřadu 
Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče na realizaci 
zakázky malého rozsahu pod názvem projektu s názvem „Vymezení území ohroženého zvláštní 
povodní – Sedlčanská retenční nádrž“ poptáním u tří uchazečů (Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s., se sídlem Praha, Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 47116901; DHI, 
a. s., se sídlem Praha, Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10; IČ 64948200; HYDROSOFT 
Veleslavín, s. r. o., Praha, U Sadu 62/13, Praha 162 00, IČ 61061557).“ 
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 78-1335/2018-2022. 
 
4.3 Dopad zvýšení cen zemního plynu a el. energie do prostředí města Sedlčany (výroba 
a dodávky tepla)  



 
 

Pan starosta RM informoval o vývoji a dopadu cen vstupů (topné médium) do prostředí výroby 
tepla s dopadem na konečného spotřebitele. 
V těchto dnech jsou všichni smluvní odběratelé postupně seznamováni s kalkulací na další 
odběrné období (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.). 
Kalkulace tepla na rok 2022 podle výpočtů Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (dodavatele 
tepla a teplé užitkové vody) obsahuje více než dvojnásobný nárůst (pan Ondřej Sůva). 
Nyní dodavatel přepočítává návrh záloh pro konkrétní spotřebitele. 
RM byla seznámena s postupem nákupu plynu; cenový fix na 50 % objemu předpokládané 
potřeby je nasmlouván, zbytek v cenách po jednotlivých měsících. 
 
Komentář; diskuse: 
▪ nad průměrnou spotřebou na jednu domácnost podle velikosti bytu a obsazenosti; 
▪ velikost zatížení nákladů na bydlení (spotřeba vyrobeného tepla); 
▪ porovnání loňské ceny s kalkulací na rok 2022 (584 Kč oproti 1 350 Kč za gigajoule); 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.4 Přijetí poděkování za pomoc obcím postižených tornádem 
Pan starosta RM informoval o úspěchu akce „Obce obci“, která byla iniciována Sdružením 
místních samospráv ČR a realizována pro obce postižené tornádem v roce 2021 na Moravě.  
Sdružení místních samospráv zaslalo všem účastněným obcím poděkování. 
Města (obce) poskytla na obnovu majetku obcí a občanů, jejichž příbytky a další společný 
majetek a zařízení byl zasažen přírodním živlem, prostředky ze svých rozpočtů.  
Sdružení místních samospráv ČR takto mohlo rozdělit téměř 50 miliónů korun.  
Poděkování jménem Sdružení místních samospráv ČR za zapojení se do projektu finanční 
pomoci obcím rozeslala paní Eliška Olšanská, předsedkyně Sdružení místních správ ČR.  
Ve svém sdělení uvádí, že vlna solidarity, kterou vyvolala tato kalamita mezi samosprávnými 
celky, mile překvapila obdarované obce. 
Obcím postižených červnovým tornádem bylo začátkem října předáno právo k nakládání 
s transparentními účty, na nichž se během léta shromažďovala finanční pomoc od stovek obcí 
z celé ČR. Celkem se podařilo díky solidaritě samospráv získat 49 837 317 Kč, které mohou 
obce využít na řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení, 
podle priorit každé z nich. 
 
Finanční pomoc byla rozdělena následovně: 

• Hrušky:   8 511 600,37 Kč 
• Lužice:   5 673 623,37 Kč 
• Mikulčice   6 233 872,32 Kč 
• Moravská Nová Ves  7 070 220,32 Kč 
• Kryry (místní část Stebno)  3 294 703,32 Kč 
• Hodonín (místní část Pánov): 2 405 853,34 Kč 
• Hodonín (místní část Bažantice): 2 251 789,32 Kč 
• Týnec:     3 252 765,32 Kč 
• Tvrdonice:    2 889 520,32 Kč 

 
Na konci roku 2021 došlo k rozdělení nepojmenovaného účtu, který nebyl konkrétně určen 
žádné z postižených obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že částka ve výši 8 253 369,00 Kč bude 



 
 

rozdělena mezi pět nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín, 
Mikulčice. Poděkování patří také obcím Kryry, Týnec, Tvrdonice, a to za přenechání 
a nenárokování si podílu na rozdělení prostředků nepojmenovaného účtu, tedy přenechání 
prostředků ve prospěch nejpostiženějších obcí. 
 
Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká spořitelna, a. s. 
Tlumočení postižených obcí: 
▫ Hrušky 
Prostředky budou použity na opravu střechy a výměnu oken v ZŠ, opravu střechy tělocvičny, v 
roce 2022 budou pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve škole, původní parkety byly 
jen lokálně vyspraveny, aby škola mohla fungovat, opravena byla střecha objektu sv. 
Bartoloměje. 
▫ Moravská Nová Ves 
Má opravené zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň, peníze byly použity i na 
opravu veřejného prostranství. 
▫ Lužice 
Mají opraveno veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně, obec staví 
zdravotní středisko, které se muselo zbourat. 
▫ Mikulčice 
Peníze budou použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech ZŠ, MŠ, kulturního domu 
a sportovní haly. 
▫ Hodonín 
Oprava sportovní haly, psího útulku, ZOO, základní školy a městských budov. 
▫ Tvrdonice 
Po účincích tornáda zničenou bývalou budovu školy přestaví na komunitní centrum (nyní je po 
akutní opravě – tj. výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem v Hruškách), dále 
použití financí na výsadbu zeleně. 
▫ Týnec 
Oprava zdravotního střediska a oprava služebny městské policie, část peněz, které dostali, 
rozdělili mezi nejpostiženější obce. 
▫ Stebně 
Připravují projekty obnovy místní návsi, veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní 
zdi. 
 
Závěr: RM vzala informace o sdělení a poděkování na vědomí, a to bez přijetí specifického 
usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.5 Vícezdrojové financování HZS Středočeského kraje; projekt pořízení bateriového 
přetlakového ventilátoru 
Pan starosta nejprve RM informoval o poděkování za dřívější podporu, za kterou byl pořízen 
chemický kontejner. 
 
Prezentace dalšího návrhu na rok 2022 
Žadatel o spolufinancování: 
ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram 
Předkladatel: plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D., ředitel HZS ÚO Příbram 
 
Legislativní rámec: 



 
 

• vícezdrojové financování projektů HZS Středočeského kraje – územního odboru 
Příbram; 

• spolupodílení města Sedlčany na zajištění požární ochrany realizací investičních 
záměrů. 

Proč se podílet na projektu plánovaném a navrhovaném ÚO Příbram? 
• zdejší profesionální jednotka plní úkoly PO a IZS, a tak zajišťuje bezpečnost 

obyvatel města Sedlčany; 
• záruka, že budou využity na smysluplné a předem projednané akce; 
• záruka stability a konstantní úrovně poskytované pomoci; 
• ve městě Sedlčany vznikne ročně cca 70 mimořádných událostí s potřebou 

výjezdu; 
• zlomkem veřejných financí by město pokrylo potřeby profesionální jednotky 

PO; 
• maximální participace by v daném roce nepřesáhla 120 000 Kč (s uvažovanou 

75 % participací samosprávy a zbytným kofinancováním HZS SČK) to odpovídá 
cca 0,07 %; 

• navrhovanou investicí je pořízení bateriového přetlakového ventilátoru; 
• přetlakový ventilátor se používá k rychlému odvětrávání zakouřených prostor 

nebo prostor s výskytem nebezpečných plynů; 
• podílení města na projektu zvýší akceschopnost jednotky. 

 
Rizika negativně ovlivňující možnost schválení a realizace projektu 

• nepochopení systému obecního fungování požární ochrany z komunální úrovně; 
• absence trvalého poskytování příspěvků na provoz a vybavení stanice HZS 

Sedlčany v minulosti (poprvé v roce 2016). 
 
Udržitelnost předpokládaného projektu 

• předpokládaná doba technického užití bude u HZS Sedlčany min. 10 let; 
• náklady spojené s kontrolami, revizemi, údržbou a opravami budou hrazeny 

z rozpočtu HZS Středočeského kraje. 
 
Diskuse: 
▪ předmětem návrhu RO; případně ke schválení bude zařazeno do programu veřejného zasedání 
ZM. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.6 Informace o ukončení a předání petice občanů; občanská iniciativa na podporu 
základní školy 
Pan starosta informoval o předání petiční listiny občanů města Sedlčany na podporu 2. základní 
školy – Školy Propojení Sedlčany, do rukou ředitele této školy. 
Autorem petice, která byla občany (podpořena většinou rodiči žáků) iniciována a sestavena 
po incidentu mezi žáky školy (napadení dvou žáků jejich spolužákem), a to jako reakce 
na nedůvodnou a zavádějící kritiku školy. 
Petici podpořilo celkem 222 občanů. 
 
Diskuse: 
▪ bez příspěvku. 



 
 

 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
Jednání Rady města Sedlčany v čase 18:24 hod. trvale opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří 
Burian. Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných členů RM pět. 
 
4.7 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání první množiny Žádostí 
ve vztahu k OZV č. 3/2021 na období roku 2022 
Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení 
podané Žádosti; celkem 33 ks Žádostí (případů potřebnosti) na rok 2022, kterým by mohly být 
potenciálně poskytnuty „příspěvky“ (dar) v plné výši. 
Připomenuta je zde definovaná kategorie potřebných, která byla RM pro rok 2022 ve srovnání 
s předchozím obdobím let nezměněna (nebyla rozšířena ani se nezúžila), ovšem podmínky byly 
upraveny podle vlastnictví nemovitosti a jejího užívání, a to s ohledem na legislativní předpisy. 
Jedná se především o osaměle žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného 
příjmu než důchodu, pro které může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi 
užívaných dalších zpoplatněných služeb, souvisejících s jejich životní situací, zdravotním 
stavem a s užívanými službami spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), úhrada 
(sazba) „poplatku za komunální odpad“, problémem.  
 
Rada města Sedlčany, neposuzovala Žádosti individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 
sociálních věcí Žádostem vyhovět. Žadatelům je doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar 
v max. výši 500,00 Kč.  
Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 
jak uvedeno výše, předložil 33 ks Žádostí.  
 
RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 73/2021 ze dne 
27. října 2022; jednací bod 4.8):  
„Rada města Sedlčany s účinností vzniku poplatkové povinnosti nejdříve na rok 2022, 
a to za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou schválilo Zastupitelstvo 
města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 4. října 2021, schvaluje postup, podle kterého, 
v individuálních případech, bude rozhodovat o poskytnutí finančního daru, dle příslušných 
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to až do výše 
500,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky „sociální 
a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, nevýdělečně 
činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně osaměle 
žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto za předpokladu 
úhrady vyměřeného poplatku v plné výši a pouze na základě žadatelem podané Žádosti 
s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti údajů, (k dispozici je na 
Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného sociálního šetření a šetření 
majetkových poměrů v rozsahu vlastnictví nemovitostí, provedeného Městským úřadem 
Sedlčany, Odborem sociálních věcí.  
Žádosti podané v souvislosti s poplatkovou povinností roku 2021 budou vyřizovány v souladu 
s usnesením uvedeným v Zápisu č. 23/2013 ze dne 18. prosince 2013; jednací bod 4.2, které je 
pro následná poplatková období počínaje rokem 2022 zrušeno.“   
 



 
 

Na dnešním jednání byly předloženy následující Žádosti o poskytnutí finančního daru v rámci 
opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 33 ks 
konkrétního dokumentu – Žádosti předkládány dnes 12. ledna 2022 k rozhodnutí RM): 
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/83/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/88/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/90/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/91/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/92/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/95/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/122/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/124/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/204/2022; 04. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/207/2022; 04. 01. 2022;   
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/208/2022; 04. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/209/2022; 04. 01. 2022;   
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/211/2022; 04. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/371/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/374/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/376/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/377/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/378/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/380/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/382/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/383/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/384/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/385/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/386/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/387/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/389/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/390/2022; 06. 01.2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/391/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/392/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/398/2022; 06. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/475/2022; 07. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/603/2022; 10. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/604/2022; 10. 01. 2022. 
 
Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny Odborem sociálních věcí, 
a to v samostatné působnosti. Rada města Sedlčany tyto předložené Žádosti uznala důvodnými, 
podmínky pro schválení daru byly splněny; Odborem sociálních věcí navrhován ke schválení 
RM dar sazbou ve výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost. Mezi darujícím a obdarovaným bude 
ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná (aktualizovaná) Darovací 
smlouva, na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění. Celkem 33 x 
500,00 Kč = 16.500,00 Kč.  
Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2022: 
▪ dne 12. ledna 2022 se jedná o 33 případů x 500,00 Kč = 16.500,00 Kč. 
 
Celkem doposud na darech – ve 33 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 
16.500,00 Kč. 
 



 
 

Diskuse: 
▪ nad podporou a potřebností; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě souboru 
33 ks uplatněných a důvodných Žádostí fyzických osob, podrobně uvedeno v příslušných 
spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (prostý výčet je 
přílohou k tomuto usnesení), schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 
2022/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě 
uzavřených Darovacích smluv.“   
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1336/2018-2022. 
 
 
5. Diskuse 
Příspěvek tohoto charakteru, váhy a významu nebyl do dnešního Programu RM zanesen. Bez 
samostatného příspěvku. 
 
 
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 
▪ pan Ing. František Hodys s ohledem na uživatelské prostředí a komfort, který reálně nabízí 
nově aktualizovaný SW užívaný na přístupnost ke sdílenému úložišti dat (My Cloud), sdělil, 
že toto prostředí, oproti prostředí před aktualizací, neumožňuje najednou (hromadně obvyklým 
uživatelským způsobem) přenášet chráněné soubory dat do privátních PC za účelem další 
činnosti a zpracování. Patrně umožňuje přenos dat pouze po jednotlivých souborech, 
což uživatele podle jeho vyjádření zbytečně zdržuje od jeho práce (komplikovaný přenos dat). 
 
Diskuse: 
▪ požadavek předán k řešení Oddělení ICT, které se v této věci obrátilo na dodavatele služby. 
 
Závěr: RM vzala požadavky člena RM na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
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. 78/2018-2022), 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 a uvedeným 
závěrům nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  



 
 

V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů nikdo 
neomluvil, pouze pan Ing. František Hodys, požádal o omluvu pozdějšího příchodu na jednání 
RM, které je plánováno uskutečnit dne 26. ledna 2022 (pedagogická rada). 
 
Následné jednání RM se tedy uskuteční dne 26. ledna 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 
jednacích dní označeno zn. RM č. 79/2018-2022; na Programu jednání budou tzv. „Výsledky 
hospodaření města Sedlčany za rok 2021“.  
K Programu příštího jednání RM (za čtrnáct dní) pan starosta uvedl některá data ohledně 
předpokládaných výsledků hospodaření, kde podle zatím dostupných údajů se přebytek za rok 
2022 jeví ve výši 22 mil. Kč, z čehož je již cca 6 mil. Kč do rozpočtu zapracováno (původní 
předpoklad přebytku); dále by bylo vhodné cca 5 mil. Kč z přebytku ponechat jako tzv. rezervu, 
a to s ohledem na nestabilitu zdrojů a finanční ukazatele).  
V souvislosti s masívním nárůstem inflace a cen energií je třeba reflektovat situaci u všech 
příspěvkových organizací města (udržitelnost a stabilita provozu; úprava příspěvku; informace 
od ředitelů subjektů; např. pro případ příspěvkové organizace KDJS je podle předběžných 
výpočtů předpokládané navýšení částky na pokrytí provozu na rok 2022 o cca 1,1 mil. Kč. Bude 
potřebné vyhodnotit preference potřeb a připravených projektů k realizaci.  
 
Příští jednání RM bude svoláno podle schváleného Plánu (Harmonogramu) jednání RM 
na první pololetí roku 2022, který byl přijat usnesením zn. RM 75-1293/2018-2022, 
které ve svém výroku zní: 
„Rada města Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu 
s definovaným hlavním bodem Programu jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 
2022, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany do konce posledního roku volebního období 2018 – 2022.“ 
 
Místem konání jednání RM je administrativní budova I, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 
č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy.  
 
Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  
 
 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 
ukončil v čase 18:35 hod. 
 
 
Přílohy k Zápisu: 
1. Prezenční listina (1 list) 

 
 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
   

ČOV – čistírna odpadních vod 
NN – nízké napětí 
ORP – obec s rozšířenou působností 
PC – osobní počítač 
PO – požární ochrana 
RM – Rada města Sedlčany 
SMS ČR – Svaz místních samospráv ČR 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 



 
 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 
 
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 18. ledna 2022. 
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