
  
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 
  Z á p i s  RM č. 79/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 26. 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. 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 pět členů 
RM; počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na šest. 
  
Omluven:   
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 
▪ na část jednání (počátek): Ing. František Hodys.    
▪ na část jednání (v průběhu): -.   
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 
Neomluven: -.  
 
Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel; 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: 16:10 hod.  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 18:24 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  
V pořadí sedmdesáté deváté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 
2018 – 2022 a zároveň druhé v roce 2022 (pro stávající volební období) zahájil pan 
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:10 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, jednání RM se dříve omluvil 
pan Ing. František Hodys (účast na Pedagogické radě G a SOŠE Sedlčany). Z nepřítomnosti 
na celém jednání RM (zdravotní záležitosti) se dříve omluvil pan Ing. Jiří Burian.  
Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání změnil na šest. 
  
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. 
 
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 „Výsledky hospodaření města Sedlčany 
za rok 2021 (Závěrečný účet)“ 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. 79/2018-2022 

 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 12. ledna 2022  
 
2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2021 (Závěrečný účet) 



 
 

 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Realizace nepotřebných nemovitostí v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku 
3.1.2 Zajištění právního důvodu užívání pozemku městem Sedlčany (Vodojem 
a čerpací stanice Šiberna, Benešov) 
3.1.3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby č. IV-12-6028850/1 (P-2021-677) Sedlčany, kNN 
pro p. č. 2940/89 
3.1.4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027277/1 
Sestrouň, NN pro p. č. 601/14 
3.1.5 Zúžení předmětu smluvního užívání objektu č. p. 159, ulice Tyršova 
v Sedlčanech 
3.1.6 Žádost o přijetí daru nemovitostí a finančního příspěvku (daru) 
na zhotovení komunikace 
3.1.7 Návrh aplikace inflační doložky (uživatelské vztahy) 
3.1.8 Žádost o přímý prodej nemovitosti; lokalita Sedlčany, Doubravice 
3.1.9 Pořádání „Farmářských trhů Sedlčany“ v roce 2022 na náměstí 
T. G. Masaryka; Sdružení obcí Sedlčanska 
3.1.10 Investice do prostoru obchodu; úprava pronajatého majetku v objektu 
budovy Sedlčany č. p. 175 v ul. 28. října 
  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Poskytnutí ubytování; využití bytové jednotky č. 9/II. patro v bytovém domě 
Strojírenská 
 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního programu RM zařazena. 

 
4. Různé 

4.1 Změny platů ředitelů příspěvkových organizací města Sedlčany 
4.2 Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž; výběr 
nejvhodnějšího uchazeče 
4.3 Zajištění kompletní administrace projektu pod názvem „Vymezení území ohroženého 
zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž“ 
4.4 Informace k problematice případných úlev z úhrady místního „poplatku za směsný 
komunální odpad“ 
4.5 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání druhé 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 zazněla témata tohoto charakteru (vizte níže v tomto Zápisu).   
 
 



 
 

1. Kontrola usnesení  
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 12. ledna 2022   
Poznámka: Tento bod dnešního programu RM byl projednán v postupujícím čase jednání 
až po projednání tzv. Hlavního bodu programu RM, a to s ohledem na přítomnost přizvaného 
hosta. 
 
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 78-1325/2018-2022 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 78-1326/2018-2022 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 78-1327/2018-2022 
Plnění průběžné.  
 
RM 78-1328/2018-2022 
Plnění průběžné. 
 
RM 78-1329/2018-2022 
Úkoly v plnění. 
 
RM 78-1330/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 78-1331/2018-2022 
Úkol ze strany města (Městského úřadu Sedlčany) splněn. 
 
RM 78-1332/2018-2022 
Informace předány. 
Úkol ze strany města (Městského úřadu Sedlčany) splněn. 
 
RM 78-1333/2018-2022 
Informace předány. 
Úkol ze strany města (Městského úřadu Sedlčany) splněn. 
 
RM 78-1334/2018-2022 
Informace předány. 
Úkol ze strany města (Městského úřadu Sedlčany) splněn. Dnes bude ještě upřesněno 
(v dnešním Programu RM). 
 
RM 78-1335/2018-2022 
Úkol splněn. 
 
RM 78-1336/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 



 
 

 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 
města Sedlčany ze dne 12. ledna 2022 (RM č. 78/2018-2022) 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 79-1337/2018-2022. 
 
 
2. Hlavní program jednání RM  
Referující osobou k uvedenému bloku jednání byla paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 
ekonomického (Městský úřad Sedlčany) a pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.  
K tomuto bodu jednání členové RM obdrželi pracovní materiály v čase před vlastním 
zahájením jednání (v postavení původce listin obsahově zajistila referující osoba). 
Členové RM vyslechli komentář referujících osob k problematice níže uvedené. Výsledky 
hospodaření města Sedlčany za rok 2021 RM vzala na vědomí (vizte podrobněji poznamenáno 
níže). 
 
2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2021 (Závěrečný účet) 
Hlavní bod dnešního Programu RM nejprve uvedl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 
Sedlčany.  
Následně na jednání přivítal paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, která byla 
hlavní referující osobou k tomuto bodu Programu RM, jak již uvedeno výše. 
 
Referující přednesla a okomentovala výsledky hospodaření města Sedlčany a plnění 
předpokladu schváleného rozpočtu na rok 2021 (včetně zápočtu provedených rozpočtových 
opatření), a to se zaměřením na případné rozdíly a odůvodnění jejich výše. 
 
Uvedeno z vlastního dokumentu: 
▫ Příjmy 
Kapitola zn. 1. Daňové příjmy; dosažené plnění 130 311,66 tis. Kč, které představuje 101,11 % 
schváleného předpokladu. 
Kapitola zn. 2. Nedaňové příjmy; dosažené plnění 18 221,80 tis. Kč, které představuje 
101,54 % schváleného předpokladu. 
Kapitola zn. 3. Kapitálové příjmy; dosažené plnění 872,50 tis. Kč, které představuje 102,05 % 
schváleného předpokladu. 
Kapitola zn. 4. Dotace, půjčky, rezervy; dosažené plnění 62 272,42 tis. Kč, které představuje 
100,00 % schváleného předpokladu.  
Příjmy celkem 211 678,38 tis. Kč, představují 100,82 % schváleného předpokladu. 
 
▫ Výdaje 
Kapitola zn. 1. Zemědělství, lesní hospodářství; dosažené plnění 3 841,68 tis. Kč, 
které představuje 100,04 % schváleného předpokladu výdajů v této kapitole. 
Kapitola zn. 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství; dosažené plnění 9 760,78 tis. Kč, 
které představuje 92,34 % schváleného předpokladu výdajů v této kapitole. 
Kapitola zn. 3. Služby obyvatelstvu; dosažené plnění 81 021,10 tis. Kč, které představuje 
95,93 % schváleného předpokladu výdajů v této kapitole. 
Kapitola zn. 4. Sociální věci, zdravotnictví; dosažené plnění 4 058,12 tis. Kč, které představuje 
76,14 % schváleného předpokladu výdajů v této kapitole. 



 
 

Kapitola zn. 5. Ochrana a bezpečnost; dosažené plnění 8 585,27 tis. Kč, které představuje 
95,29 % schváleného předpokladu výdajů v této kapitole. 
Kapitola zn. 6. Všeobecná veřejná správa; dosažené plnění 75 254,20 tis. Kč, které představuje 
93,25 % schváleného předpokladu výdajů v této kapitole.   
Výdaje celkem 182 251,15 tis. Kč, představují 94,13 % schváleného předpokladu. 
 
Zůstatek běžných účtů (BÚ) představuje částku 29 157,23 tis. Kč. 
 
Komentář; diskuse (výběr z tematických okruhů): 
▪ nárůst cen energií ve správě města i u organizací města (nároky na výdaje do roku 2022); 
paní Jitka Kadlecová uvedla, že v termínu do konce tohoto týdne požádala o výpočet spotřeby 
za teplo (topení), za spotřebu el. energie, platby za vodné a stočné, podle změněných (nově 
nastavených) záloh, a to u všech ředitelů příspěvkových organizací; provedeny budou revize 
stavu prostředků na fondech příspěvkových organizací; 
Jeví se jako potřebné podělit se o zvýšené náklady (rozumí se město z rozpočtu a příspěvkové 
organizace z fondů). 
▪ komentář k vývoji cen; Na základě reflexe vývoje cen se zohledněním dalších vlivů a aspektů, 
dále potřeb udržitelnosti provozů je sestavována „kostra“ rozpočtové skladby a obsahu 
RO č. 1 / 2022, která bude za účelem další konzultace připravena v termínu do konání příštího 
jednání RM; potom proběhne finální projednání (předpoklad v termínu druhého únorového 
zasedání RM (23. února 2022); dne 7. března 2022 bude RO č. 1 / 2022 předloženo k projednání 
a schválení na veřejném zasedání ZM; 
▪ sanování navýšených záloh; návrat položek do rozpočtové skladby; 
▪ komentář ke schválenému RO č. 7 / 2021, kterým RM upravila rozpočet města, následně pak 
skutečnost předčila některé upravené částky na příjmech… (nebyly k dispozici údaje 
pro přesnější rozhodnutí); 
▪ vyšší oproti předpokladu jsou i vybrané správní poplatky (ke konci roku „hromadně“ 
uhrazeny); 
▪ poplatky za TKO vybírány již na rok 2022, a to v prosinci 2021 (příjmy rozpočtu 2021); 
▪ vrácení položek do státního rozpočtu; naproti tomu doplatek ve výši 48 tis. Kč (žádost 
o doplatek na MPSV ČR) na OSPOD; 
▪ vratka z obdržené dotace na lavičku před TIC (menší pořizovací cena); 
▪ dotace pro vybavení „Sportovního areálu Luční“ již na účtu města Sedlčany; 
▪ zůstatek k případnému rozdělení; 
▪ úspory ve výdajích přispěly k výši nynější „rezervy“; úspory na vybraných položkách 
(znamenají vyšší rezervu; na údržbě MK jsme ušetřili); 
▪ příspěvky již poukázány na účty; 
▪ Městské slavnosti ROSA 2021 – neproběhly – snížení; 
▪ DČOV – čerpány 2 příspěvky v celkové částce 40 tis. Kč. 
 
Pan starosta přítomné referující poděkoval za přednesený komentář; resp. komentář 
o přednesení finální rozpočtové skutečnosti. 
Nenaplnění čerpání u výdajové položky PD oproti navýšení RO – problém s plněním 
objednávek od projektantů, řadu rozpracovaných projektů nedodali včas; nebo pouze menší 
objem, či vůbec – znamená propad ve výdajové položce, což vypovídá, mimo jiné, o nedostatku 
projektantů….). 
 
Podrobnější komentář byl veden k poměrně vysokým, až neúměrným energetickým nárokům 
(komodity); zatím k zemnímu plynu není alternativa (médium dopravitelné rozvody); plyn 
nakoupen na rok 2022 v množství 50 % předpokládané spotřeby; tzn., že „druhá“ polovina 



 
 

objemu plynu je nakupována za nižší ceny; zvednou se zálohy na odběr tepla, záležitost 
je ze strany dodavatele řešena tak, aby koneční odběratelé neskončili za periodu zúčtování 
záloh (rok) nedoplatkem; v jiných lokalitách spíše platí na zálohách nižší cenu… Přístup 
Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. je RM v tomto ohledu považován za férovější, klienti 
mají šanci platit průběžně, jinak často proces zavdává příčiny ke „stvoření“ neplatičů… 
▪ pan Ing. Martin Havel poukázal na vybraném příkladu na myšlení lidí ve vztahu k platbám; 
 
Na jednání RM se v čase 16:36 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. František Hodys. 
Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných členů RM celkem šest, a to až do ukončení 
jednání předsedajícím schůze RM. 
  
▪ dále bylo opakovaně konstatováno, že Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. má nastaveny 
platby záloh na skutečný předpoklad při horní hranici; následně spíše přeplatky na zálohách 
vrací (dlouhodobější strategie; snížení zadluženosti); přístup podporuje „lepší“ hospodaření 
u jednotlivých rodin, které se ovšem různí;  
▪ Ing. Josef Soukup poukázal na výdaje u správy, a to na rozdíly mezi plánem spotřeby 
prostředků a skutečnou spotřebou (výdaji); dotázal se, zda jsme dělali korektury dostatečně 
důsledně…; paní Jitka Kadlecová poukázala na proměnné a prvky nejistoty prostředí; použitý 
přístup je podle Odboru ekonomického neporovnatelně výhodnější oproti případně opačnému 
výsledku; pan starosta konstatoval, že na situaci, která nastala, to nic nemění; dále uvedl, že on 
sám např. ve správě (budov) „tlačil“ na maximální úspory, tedy „nevyslyšení oprávněných 
požadavků“ – pozdržení plnění v posledním čtvrtletí; 
▪ předávání informací ze strany státní správy (pozdě se dovídáme a bez jakékoli prognózy – 
doplatky z daně – např. příjmu z práv. osob); 
▪ u správy – úspora na platech; paní Jitka Kadlecová poukázala na úspory na žádaném vybavení 
na materiálu;… 
▪ část platů lze proúčtovat na dotace pěstounské péče (poměr prac. úvazku); 
▪ pan Ing. František Hodys, předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, k výše 
uvedenému sdělil, že aplikovaný postup pokládá za racionální; takto můžeme činit i nadále…; 
▪ pan MUDr. Karel Marek konstatoval, že v tomto případě se spíše jedná o příjemné starosti, 
máme vytvořený určitý polštář… 
▪ komentář k závislosti na rozpočtovém provizóriu státu, je třeba s tím počítat; rok 2021 byl 
finančně nepředvídatelný. 
 
Závěrem pan starosta konstatoval, že je za tento výsledek velmi rád. 
 
Paní Jitka Kadlecová se dále vyjádřila k plnění nyní zjednodušeného požadavku člena RM, 
pana Ing. Josefa Soukupa, ohledně předložení nákladů na platy a dalších nákladů (režijní 
náklady 40 % mzdových nákladů) na úředníky (výkon státní správy); provedení 
tzv. kvalifikovaného odhadu. 
 
Pan starosta referující paní Jitce Kadlecové poděkoval. 
   
V čase 16:59 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou Zprávu pod názvem „Výsledky 
hospodaření města Sedlčany za rok 2021 (ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“ včetně přehledu RO 
č. 1 – RO č. 7 / 2021)“. Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2021 celkové 
výše 211.678,38 tis. Kč (100,82 %) a výdaje celkové výše 182.521,15 tis. Kč (94,13 %). 



 
 

Rozpočet města Sedlčany za rok 2021 byl uzavřen jako přebytkový v částce 29.157,23 tis. Kč 
(rozumí se zůstatky účtů, bez odpočtu spotřebované části přebytku z minulých rozpočtových 
období).“  
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 79-1338/2018-2022. 
 
Příloha k Zápisu č. 2: Schválený rozpočet na rok 2021; Výsledky hospodaření města Sedlčany 
za rok 2021 (ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“ a přehledu RO č. 1 – RO č. 7/2021); (12 listů). 
 
 
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 Realizace nepotřebných nemovitostí v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku 
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 projednala žádost kterou dřívější žadatelé částečně odstoupili od své 
původní žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 948/1 (vizte geometrický plán č. 2810-
66/2021, ze dne 14. května 2021, kterým byl z původního pozemku parc. č. 948/1 oddělen 
nejdříve pozemek parc. č. 948/7 o výměře 33 m2, v k. ú. a obci Sedlčany), neboť žadatelé 
uplatňují k části nově vzniklého pozemku vlastnické právo – vydržení ve smyslu ustanovení 
§ 1089 a násl. občanského zákoníku, což je doloženo odborným posouzením právního zástupce 
města Sedlčany (vizte stanovisko ze dne 20. ledna 2022). Vlastnické právo vydržení části 
pozemku parc. č. 948/7 je uplatňováno na nově oddělenou část dodatečným GP, označenou 
parc. č. 948/8 o výměře 22 m2.  
Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala zrušit své původní usnesení č. RM 56-
969/2018-2022 ze dne 10. února 2021 a usnesení č. RM 62-1056/2018-2022 ze dne 5. května 
2021 o prodeji pozemků a zároveň Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení 
pro Zastupitelstvo města Sedlčany schválit převod vlastnického práva (vydržení) k nově 
vzniklému pozemku parc. č. 948/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře uvedených 22 m2, který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 948/1, resp. parc. č. 948/7, v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souladu s ustanovením § 1089 
a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s tím, že město 
Sedlčany převede na žadatele předmětný pozemek parc. č. 948/8 o celkové výměře 22 m2. 
Dále Rada města Sedlčany předběžně projednala žádost o prodej pozemku parc. č. 946/29, 
druhem pozemku orná půda, o výměře 497 m2 a pozemku parc. č. 948/7 (vizte geometrický 
plán č. 2861-12/2022, kterým byla z původního pozemku parc. č. 948/7 oddělena zájmová část 
o výměře 12 m2), vše  v k. ú. a obci Sedlčany. 
Žadatelé se o uvedené pozemky dlouhodobě starají na základě uzavřeného smluvního vztahu, 
tj. Smlouvy o nájmu, která byla uzavřena s městem Sedlčany, jako vlastníkem. 



 
 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby výše uvedený záměr vydržení a záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany. V této souvislosti Rada města Sedlčany považuje za potřebné 
zároveň uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby za účelem prodeje pozemků 
byl vyhotoven znalecký posudek o ceně nemovitostí (dvou výše uvedených pozemků) v místě 
a čase obvyklé a poté záměr realizace spolu s oceněním předložit k projednání v Radě města 
Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany prodej pozemků / vydržení 
pozemku ke schválení. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem prodeje dvou pozemků (potřebnost pro město; lokace; možnosti přehodnocení 
s ohledem na vliv „doby“ – rozumí se především vývoj cen nemovitostí); 
▪ administrativní postup;  
▪ důvody pro koupi, které uvádějí žadatelé; 
▪ další aspekty procesu prodeje (nad mapovými podklady; zatížení věcným břemenem); 
▪ oplocení pozemků v městské zástavbě Sedlčany (i obecně; zásady; vztah k veřejnému 
prostranství). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany po projednání žádosti o narovnání majetkoprávních vztahů, ruší své 
původní usnesení zn. RM 56-969/2018-2022 ze dne 10. února 2021 a usnesení zn. RM 62-
1056/2018-2022 ze dne 5. května 2021 o prodeji pozemků a doporučuje Zastupitelstvu města 
Sedlčany schválit převod vlastnického práva (vydržení) k nově vzniklému pozemku 
parc. č. 948/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 
o výměře 22 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2861-12/2022), a to 
v souladu s ust. § 1089 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr vydržení 
vlastnických práv k pozemku parc. č. 948/8 o výměře 22 m2 byl řádně zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu 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 79-1339/2018-2022. 
 
„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, záměr prodeje 
nepotřebného pozemku parc. č. 946/29 o výměře 497 m2 a nepotřebného pozemku 
parc. č. 948/7 o výměře 12 m2 (vizte geometrický plán č. 2861-12/2022) zveřejnit na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany. Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu 
Sedlčany, Odboru majetku, aby za účelem realizace výše uvedených pozemků byl vyhotoven 
znalecký posudek o ceně pozemků v místě a čase obvyklé a dále ukládá zajistit další 
administrativní postup realizace pozemků v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.“  
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 79-1340/2018-2022. 
 
3.1.2 Zajištění právního důvodu užívání pozemku městem Sedlčany (Vodojem a čerpací 
stanice Šiberna, Benešov) 
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 na základě podkladů k jednání zvažovala schválit uzavření „Nájemní 
smlouvy – pozemku, č. SML-00030-2022-6“, mezi městem Sedlčany, jako nájemcem a Lesy 
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, resp. Lesní 
závod Konopiště, Želetinka č. p. 12, 256 01 Benešov u Prahy, zastoupený ředitelem, 
jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 2405/6 o výměře 703 m2 
v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, který se nachází pod Vodojemem a čerpací stanicí 
Šiberna (příslušenství související s provozem Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany). Roční 
nájemné činí 18.121,00 Kč. Tato Smlouva nahrazuje Smlouvu o nájmu pozemku ze dne 19. září 
2019, které skončila platnost k 31. prosinci 2021. V souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy 
mezi městem Sedlčany a Lesy ČR, s. p. na pozemek parc. č. 2405/7 o výměře 50 m2, Lesy ČR, 
státní  podnik, poslal návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy – pozemek parc. č. 2405/6, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 703 m2, 
v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov. Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. ledna 2022 
do 31. prosince 2026. 
 
Diskuse: 
▪ nad vývojem uživatelských vztahů v lokalitě; 
▪ nad potřebností; hospodárnost. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Nájemní smlouvy – pozemku, č. SML-00030-
2022-6“, mezi městem Sedlčany, jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem 
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, resp. Lesní závod Konopiště, 
Želetinka č. p. 12, 256 01 Benešov u Prahy, zastoupený ředitelem, jako pronajímatelem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 2405/6 o výměře 703 m2 v k. ú. Benešov 
u Prahy, obec Benešov, který se nachází pod Vodojemem a čerpací stanicí Šiberna 
(příslušenství související s provozem Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany) za roční 
nájemné 18 121,00 Kč, čímž se nahrazuje dřívější smluvní ujednání ze dne 19. září 2019, jemuž 
skončila platnost ke dni 31. prosinci 2021. Smlouva je uzavírána na dobu určitou 
do 31. prosince 2026.“ 
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 79-1341/2018-2022. 
 
3.1.3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
č. IV-12-6028850/1 (P-2021-677) Sedlčany, kNN pro p. č. 2940/89 
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 dohody o umístění stavby č. IV-12-6028850/1 (P-2021-677) Sedlčany, kNN 
pro p. č. 2940/89“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je pro náš řešený případ zastoupena na základě 
plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 
263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 



 
 

parc. č. 2940/100 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno by bylo 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 2 900,00 Kč, bez DPH. 
 
Diskuse: 
▪ nad zatížením majetku města Sedlčany (rozsah); bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028850/1 (P-2021-677) Sedlčany, kNN 
pro p. č. 2940/89“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je pro potřeby uzavření smluvního ujednání 
zastoupena na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 
Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, 
jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku 
ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2940/100 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 2 900,00 Kč, bez DPH.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM, jeden člen RM hlasování nepřítomen). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 79-1342/2018-2022. 
 
3.1.4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027277/1 Sestrouň, NN 
pro p. č. 601/14 
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 návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-6027277/1 Sestrouň, NN pro p. č. 601/14“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která se nechává pro náš 
případ zastupovat na základě plné moci společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Benešov, 
Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města Sedlčany 
parc. č. 740/1 v k. ú. Sestrouň, obec 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 6 446,00 Kč bez DPH, tj. 7 800,00 Kč včetně DPH, 
a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IV-12-6024308/1 (Sestrouň) ze dne 5. srpna 2019. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-6027277/1 Sestrouň, NN pro p. č. 601/14“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 
společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, 
jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného 



 
 

břemene na pozemku v majetku města Sedlčany, parc. č. 740/1, v k. ú. Sestrouň, obec 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 
6 446,00 Kč bez DPH, tj. 7 800,00 Kč včetně DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024308/1 
(Sestrouň) ze dne 5. srpna 2019.“ 
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 79-1343/2018-2022. 
 
3.1.5 Zúžení předmětu smluvního užívání objektu č. p. 159, ulice Tyršova v Sedlčanech  
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena s žádostí o úpravu uživatelské smlouvy (Nájemní), 
a to ve smyslu zúžení předmětu užívaných nebytových prostor ze strany smluvního partnera, 
společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 
Sedlčany. Společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. užívá od 1. dubna 2021 nebytové 
prostory v objektu č. p. 159, ulici Tyršova v Sedlčanech. Jedná se o prostory bývalé kožní 
ordinace (čekárna, ordinace 1, ordinace 2 a sociální zařízení – poměrná část). Důvodem žádosti 
je zúžení předmětu nájmu o prostor čekárny o výměře 9,1 m2. 
Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě 
o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011, která byla uzavřena mezi městem 
Sedlčany, jako pronajímatelem a MEDITERROU-Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 
Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových 
prostor – prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici 
Tyršova v Sedlčanech, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb.  
Výše uvedený Dodatek č. 3 se týká zúžení prostor o výměře 9,1 m2 (část prostor bývalé „kožní 
ordinace“). Ostatní ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 
2011, by zůstala tímto Dodatkem č. 3 nezměněna.  
Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby uvolněný prostor byl zveřejněn k využití (soutěž potenciálních zájemců; 
za podmínky zachování účelu využití pro lékařské služby) na úřední desce MěÚ Sedlčany.  
 
Diskuse: 
▪ o uvolněném prostoru a jeho budoucím potenciálním využití ve prospěch lékařských služeb; 
▪ další aspekty související s pronájmem prostoru; 
▪ nad popisem místa; 
▪ stávající obsazenost objektu a jeho využívání. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany po seznámení se s žádostí o úpravu uživatelské smlouvy (Nájemní), 
a to ve smyslu zúžení předmětu užívaných nebytových prostor ze strany smluvního partnera, 
společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 
Sedlčany, schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
21. prosince 2011, která byla uzavřena mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem 
a MEDITERROU-Sedlčany, s. r. o., jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 



 
 

nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu Sedlčany č. p. 159 
v ulici Tyršova, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb.  
Výše uvedený Dodatek č. 3 se týká zúžení prostor o výměře 9,1 m2 (část prostor bývalé „kožní 
ordinace“). Ostatní ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 
2011, zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nezměněna.  
Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby uvolněný prostor byl zveřejněn k využití na úřední desce MěÚ 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 79-1344/2018-2022. 
 
3.1.6 Žádost o přijetí daru nemovitostí a finančního příspěvku (daru) na zhotovení 
komunikace 
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 projednala novou žádost FO, trvale bytem Sedlčany, 264 01 Sedlčany, 
který je vlastníkem pozemků parc. č. 3012/51, parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci 
Sedlčany. V souladu s územním plánem města Sedlčany se jedná o pozemky určené k zástavbě 
rodinnými domy v lokalitě Sedlčany, Roudný. V souvislosti s jejich výstavbou nabízí vlastník 
městu Sedlčany bezúplatný převod vlastnictví (dar) pozemků parc. č. 3012/89 a parc. 3012/98 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem provedení výstavby místní (příjezdové) obslužné 
komunikace. V případě schválení bezúplatného převodu vlastník nabízí městu Sedlčany 
finanční dar ve výši 1 000 000,00 Kč jako příspěvek na vybudování komunikace.  
Rada města Sedlčany zvažovala doporučit / nedoporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 
bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci 
Sedlčany a současně zvažovala přijetí finančního daru ve výši 1 000 000,00 Kč.  
 
Diskuse: 
▪ závazek vybudování komunikace (projekt; odvodnění; osvětlení; chodník; točna; sendvič – 
zajištění zpevnění povrchu pozemku před výstavbou; úprava po výstavbě); 
▪ nad předpokládanou cenou za vyhotovení komunikace (vyšší oproti daru, kvalifikovaný odhad 
je cca 2x vyšší; nestabilita cen). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany na základě aktualizované žádosti vlastníka pozemků nedoporučuje 
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) 
parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany a přijetí finančního daru ve výši 
1 000 000,00 Kč ze strany vlastníka uvedených pozemků, a to za účelem podpory a závazku 
výstavby místní (příjezdové) komunikace na uvedených pozemcích.“ 
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 79-1345/2018-2022. 
 
3.1.7 Návrh aplikace inflační doložky (uživatelské vztahy) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 



 
 

 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena s informací Českého statistického úřadu, 
dle které průměrná roční míra inflace za uplynulý rok 2021 činí 3,8 %. V této souvislosti RM 
zvažovala uložit Odboru majetku Městského úřadu Sedlčany, aby jednotlivým nájemcům, 
se kterými má město Sedlčany uzavřeny příslušné nájemní smlouvy, kde je smluvně ujednána 
možnost navýšení nájemného o uvedenou inflaci (především Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor – prostory sloužící k podnikání), bylo s účinností od 1. dubna 2022 navýšeno nájemné 
o uvedených 3,8 % (míra inflace). 
 
Diskuse: 
▪ nad podporou návrhu. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany byla seznámena s informací Českého statistického úřadu, 
dle které průměrná roční míra inflace za uplynulý rok 2021 činí 3,8 %. V této souvislosti Rada 
města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby jednotlivým 
nájemcům, s kterými má město Sedlčany uzavřeny příslušné nájemní smlouvy, kde je smluvně 
ujednána možnost navýšení nájemného o uvedenou inflaci (především Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání), bylo s účinností od 1. dubna t. r. navýšeno 
nájemné o uvedených 3,8 %.“ 
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 79-1346/2018-2022. 
 
3.1.8 Žádost o přímý prodej nemovitosti; lokalita Sedlčany, Doubravice 
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 projednala žádost manželů o prodej pozemku parc. č. 321/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 131 m2 v k. ú. Libíň, 
obec Sedlčany a zvažovala vydat nesouhlasné stanovisko s návrhem prodeje výše uvedeného 
pozemku, neboť prodejem celého tohoto pozemku by byl zamezen přístup k sousednímu 
pozemku parc. č. 248/3, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, výměra 602 m2, 
který je ve vlastnictví jiných osob, a to z veřejného prostranství. Rada města Sedlčany 
zvažovala vydat souhlas s případnou směnou pozemku parc. č. 321/8 (resp. jeho části, 
která s pozemkem žadatelů bezprostředně sousedí) za pozemek parc. č. 319, druhem pozemku 
zahrada, způsobem ochrany ZPF, o výměře 30 m2 s finančním vyrovnáním nebo prodej pouhé 
části zájmového pozemku parc. č. 321/8 do SJM manželů (žadatelů), která s jejich pozemkem 
bezprostředně sousedí.  
 
Diskuse: 
▪ podrobněji nad situační mapou; vysvětlení majetkoprávních vztahů v lokalitě;  
▪ potřebnost pozemků; přístupy z veřejného prostranství; 
▪ harmonie sousedských vztahů; 
▪ prevence; 
▪ zatížení pozemku žadatelů věcným břemenem dešťové kanalizace (vhodné sjednocení 
vlastnictví). 



 
 

 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany nesouhlasí s přímým prodejem pozemku parc. č. 321/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 131 m2 v k. ú. Libíň, 
obec Sedlčany, do vlastnictví žadatelů, neboť prodejem tohoto pozemku by byl zamezen přístup 
k sousednímu pozemku parc. č. 248/3, druhem pozemku zahrada, o výměře 602 m2, který je 
ve vlastnictví jiných osob. Rada města Sedlčany souhlasí s případnou směnou části pozemku 
parc. č. 321/8 za pozemek parc. č. 319, druhem pozemku zahrada, o výměře 30 m2 s případným 
finančním vyrovnáním nebo s případným prodejem části pozemku parc. č. 321/8, 
která bezprostředně sousedí s pozemkem žadatelů (parc. č. 248/1).“ 
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 79-1347/2018-2022. 
 
3.1.9 Pořádání „Farmářských trhů Sedlčany“ v roce 2022 na náměstí T. G. Masaryka; 
Sdružení obcí Sedlčanska 
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 projednala žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne 20. ledna 2022 
o pronájem veřejného prostranství na tzv. shromažďovací část náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech, a to ve dnech 9. dubna, 11. června, 17. září a 10. prosince 2022 za účelem 
pořádání tzv. „Farmářských trhů Sedlčany“. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) 
obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 
za užívání veřejného prostranství, by výše uvedená akce, obdobně jako v minulých letech, 
mohla být osvobozena od místního poplatku. 
 
Diskuse: 
▪ nad podporou tradiční akce; prospěšnost akce – důvody pro osvobození z poplatku; 
▪ součinnost se správcem prostranství, Městskou policií Sedlčany, potřeba zachování veřejného 
pořádku, likvidace odpadů, bezpečnost a další. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne 20. ledna 2022 
o užívání veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 
9. dubna, 11. června, 17. září a 10. prosince 2022 za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů 
Sedlčany“. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města 
Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se výše 
uvedené akce, obdobně jako v minulých letech, osvobozují od místního poplatku.“ 
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 79-1348/2018-2022. 
 
3.1.10 Investice do prostoru obchodu; úprava pronajatého majetku v objektu budovy 
Sedlčany č. p. 175 v ul. 28. října  
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 projednala žádost o vybourání nenosných konstrukcí zádveří 
a zabudování klimatizace v nebytovém prostoru v objektu budovy č. p. 175 v ul. 28. října 
v Sedlčanech (prodejna ovoce-zelenina), a to vše na vlastní náklady (vizte vyjádření Městského 
úřadu Sedlčany, Odboru investic, k rekonstrukci a vybudování klimatizace). Nájemce užívá 
výše uvedené nebytové prostory na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 
27. prosince 2006. Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby v souladu s podanou žádostí 
byly provedeny výše uvedené stavební úpravy, a to na vlastní náklady nájemce 
a za předpokladu předchozího zaplacení dlužného nájemného za užívání uvedených 
nebytových prostor ve výši 6 289,00 Kč (stav účtování ke dni 31. prosince 2021). 
 
Diskuse: 
▪ nad prostorem obchodu; 
▪ problémy uživatele. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje, aby v souladu s podanou žádostí smluvního nájemce byly 
provedeny stavební úpravy, tj. vybourání nenosných konstrukcí zádveří a zabudování 
klimatizace v nebytovém prostoru v objektu budovy č. p. 175 v ul. 28. října v Sedlčanech – 
prodejna ovoce-zelenina, a to vše na vlastní náklady smluvního uživatele (nájemce, žadatele) 
a dále za předpokladu předchozího zaplacení dlužného nájemného za užívání uvedených 
nebytových prostor ve výši 6 289,00 Kč (stav k 31. prosinci 2021) a v souladu s odborným 
posouzením Odboru investic Městského úřadu 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 79-1349/2018-2022. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
 
3.2.1 Poskytnutí ubytování; využití bytové jednotky č. 9/II. patro v bytovém domě 
Strojírenská 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena s možnostmi na přidělení ubytování.  
Rada města Sedlčany zvažovala schválit návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. 
jednotka č. 9/II. patro), a to s vybranou žadatelkou na dobu určitou, tj. od 1. února 2022 
do 30. dubna 2022. 
 
Diskuse: 
▪ nad postavením žadatelů; výběr; 
▪ stabilita smluvního vztahu. 
 
Usnesení: 



 
 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 
na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/II. patro), 
a to s vybranou žadatelkou na dobu určitou, tj. od 1. února 2022 do 30. dubna 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 79-1350/2018-2022. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního programu RM zařazena. 
 
 
4. Různé 
 
4.1 Změny platů ředitelů škol (příspěvkových organizací města Sedlčany) 
Na minulém jednání RM dne 12. ledna 2022 byl přijat následující soubor výroků usnesení: 
▪ usnesení zn. RM 78-1333/2018-2022 zní:  
„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.“ 
▪ usnesení zn. RM 78-1334/2018-2022 zní:  
„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.“   
 
S ohledem na změnu legislativních předpisů a akceptaci připomínek ředitelů příspěvkových 
organizací pan místostarosta podal návrh na revokaci výše uvedeného usnesení zn. RM 78-
1334/2018-2022, a to v plném (výše uvedeném) znění. 
 
Diskuse a komentář: 
▪ dopad dříve vydaného nařízení Vlády ČR; 
▪ další návrhy na úpravu platů (vyhodnocení práce ředitelů členy RM); 
▪ další možnosti zřizovatele po provedeném vhledu do možností subjektů. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany ruší v plném rozsahu dříve přijaté usnesení zn. RM 78-1334/2018-2022 
v předmětu aktualizace Platových výměrů ředitelů vybraných 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 79-1351/2018-2022. 
 
„Rada města Sedlčany s ohledem na aktualizaci dopadu mzdových předpisů vzala na vědomí 
nově sestavené návrhy Platových výměrů ředitelů všech příspěvkových organizací zřízených 
městem Sedlčany (tj. 1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany; 
Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany, Školní jídelna 1. Základní školy 
Sedlčany, Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, 



 
 

Městské muzeum Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, Sportovní areály Sedlčany), a zároveň 
tyto návrhy schvaluje, a to podle předloženého seznamu (sumarizační tabulka údajů), který je 
samostatnou přílohou k tomuto usnesení, s aplikací 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 79-1352/2018-2022. 
 
4.2 Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž; výběr 
nejvhodnějšího uchazeče  
Pan starosta RM seznámil s návrhem Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, 
který předložil výsledky dříve zajištěného výběrového řízení na projektovou dokumentaci 
ohledně vyhotovení dokumentace tzv. Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – 
Sedlčanská retenční nádrž. 
Na podporu věcnosti rozhodování, referující sdělil, že 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.  
Odbor investic poptal za účelem podání cenové nabídky tři potenciální 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: 
Bylo konstatováno, že VŘ proběhlo v souladu s usnesením RM 78-1335/2018-2022. 
RM byly seznámena s předloženou zprávou o otevírání a posouzení nabídek včetně příloh, 
kterou vypravoval Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. Z doručených nabídek bylo 
sestaveno pořadí na základě výše nabídkové ceny:  
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901; nabídka v hodnotě zakázky 
459 000,00 Kč bez DPH;  
2. Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., IČO 61061557; nabídka v hodnotě zakázky 
489 000,00 Kč bez DPH; 
3. DHI, a. s., IČO 64948200; nabídka v hodnotě zakázky 518 000,00 Kč bez DPH. 
 
Dle základního hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena bez DPH) je nejvýhodnější 
nabídka označená č. 1 uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.; IČO 47116901, 
v hodnotě 459 000,00 Kč bez DPH. U této nabídky byla provedena kontrola požadavků Výzvy 
k podání nabídek bod 5. a uchazeč ve své nabídce (včetně příloh) splnil veškeré požadavky 
zadavatele. Součástí předkládané dokumentace je i návrh Smlouvy o dílo. 
 
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, rozhoduje o výběru dodavatele 
služby, prací s názvem „Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční 



 
 

nádrž“ od uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901, v hodnotě 
veřejné zakázky 459 000 Kč bez DPH, tj. 555 390 Kč vč. DPH.  
Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 
uzavřením Smlouvy o dílo dle návrhu v předloženého v uchazečově nabídce.“ 
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 79-1353/2018-2022. 
 
4.3 Zajištění kompletní administrace projektu pod názvem „Vymezení území ohroženého 
zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž“ 
Referující k uvedené problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM 
seznámil s obsahem obdržené nabídky společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 
IČO 47116901, jejímž předmětem je kompletní administrace projektu pod názvem „Vymezení 
území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž“. 
V rámci jednání o ceně a obsahu nabídky byla tato s ohledem na intervenci referujícího snížena 
na částku 78 000,00 Kč bez DPH. 
Cenová nabídka na služby obsahuje kompletní administraci projektu ve vztahu k Operačnímu 
programu ŽP, tj.: 
▫ činnosti ve fázi přípravy pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
▫ činnosti v průběhu realizace projektu; 
▫ činnosti ve fázi Závěrečného vyhodnocení projektu.   
Pokud se týká doby plnění, práce budou zahájeny bezprostředně po uzavření Smlouvy 
(objednávky) a budou prováděny podle potřeb objednatele v termínech vyplývajících 
z podmínek poskytovatele dotace (finanční podpory), tj. SFŽP ČR, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a termínů realizace stavby. 
 
Diskuse a komentář: 
▪ výsledky jednání vedeného na podporu snížení původně nabídnuté ceny zakázky (služby); 
pan starosta požádal o slevu z ceny díla (snížena o 13 %); 
▪ nad obsahem nabídky; 
▪ komunikace se SFŽP ČR; 
▪ mohou pomoci i s rekonstrukcí centrální městské ČOV Sedlčany. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje objednat činnosti spojené s tzv. Kompletní administrací 
projektu pod názvem „Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční 
nádrž“, který byl ze strany poskytovatele dotace (OPŽP; SFŽP ČR) podpořen. Kompletní 
administrace projektu bude objednána u firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 
47116901, v hodnotě veřejné zakázky 78 000,00 Kč bez DPH, tj. 94 380,00 Kč vč. DPH.“ 
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 79-1354/2018-2022. 
 
4.4 Informace k problematice případných úlev z úhrady místního „poplatku za směsný 
komunální odpad“ 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, informoval členy RM o obdržené žádosti 
občana z místní části Sestrouň, „Na Chalupách“, adresované ZM, kterou nedůvodně požaduje 
výjimku z platby poplatku.  
S ohledem na složitost problematiky, je zde uveden podrobnější rozbor, který byl rámcově 
diskutován. 



 
 

 
Předmět žádosti 
Dne 12. ledna 2022 osobně žadatel doručil žádost adresovanou Zastupitelstvu města Sedlčany 
o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021, o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Žádost byla zaregistrována a je dále 
evidována pod č. j.: MÚ-S/ST/777/2022.  
Žadatel žádá o umožnění toho, míti v osadě „Na Chalupách“ společnou sběrnou nádobu 
pro 4 nemovitosti tak, jak to bylo do roku 2021. Argumentuje tím, že dosud společná sběrná 
nádoba na směsný komunální odpad byla objemem dostačujícím, protože osadníci za všechny 
4 nemovitosti, které dosud společnou nádobu na směsný komunální odpad využívali, předchází 
vzniku komunálního odpadu a třídí. V žádosti je uvedeno, že je lepší dostatečně třídit odpad, 
než vše házet do popelnice, k čemuž budou nuceni, když musí každý zaplatit poplatek ve výši 
1 344 Kč.  
 
Výběr poplatku za rok 2021 a 2022 (rekapitulace stavu) 
V osadě „Na Chalupách“, (katastrální území Sestrouň, obec Sedlčany), se nachází celkem 
5 nemovitostí s číslem popisným a soubor dalších nemovitostí bez č. p. a č. e. dalšího vlastníka. 
Jedná se o Sestrouň č. p. 18 (trvale obydlený, hlášeny čtyři osoby), Sestrouň č. p. 19 (trvale 
hlášena jedna osoba), Sestrouň č. p. 20 (trvale obydlený žadatelem a jeho manželkou, hlášeny 
dvě osoby), Sestrouň č. p. 21 (trvale hlášena jedna osoba) a Sestrouň č. p. 28 (žádná osoba 
nenahlášena k trvalému pobytu).  Na rok 2021 měl objekt Sestrouň č. p. 18 zaplacený vývoz 
sběrné nádoby o objemu 110 litrů v intervalu svozu 1 krát za 14 dní. Zbývající nemovitosti 
č. p. 19, č. p. 20 a č. p. 21 fungovaly v režimu, že neprodukují žádný odpad (osadníci nikdy 
po celou dobu svozů žádnou částkou do systému nepřispívali). Objekt Sestrouň č. p. 28 nebyl 
do systému přihlášen ani z něho nebyl vyvážen směsný komunální odpad.  
K 31. lednu 2022 Prohlášení poplatkového subjektu odevzdali a poplatek zaplatili vlastníci 
nemovitostí Sestrouň č. p. 18, Sestrouň č. p. 20 a Sestrouň č. p. 21. Na zbývající nemovitosti 
(objekt Sestrouň č. p. 19 a Sestrouň č. p. 28) se vztahuje poplatková povinnost podle nové 
obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci. 
 
Právní rámec výběru poplatků do 1. ledna 2022 
Při stanovování poplatků za svoz komunálních odpadů mohla obec před 1. lednem 2022 použít 
buďto tzv. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, [dále jen „zákon o místních poplatcích“]) nebo 
poplatek za komunální odpad (podle § 17a, [dnes již neplatného] zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů.)  
Ustanovení § 17a, dávalo možnost obecně závaznou vyhláškou vybírat poplatek za komunální 
odpad vznikající na jejím území. Poplatníkem byla každá fyzická osoba, při jejíž činnosti 
vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku byl vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální 
odpad. 
Zastupitelstvo města Sedlčany dne 18. listopadu 2013 usnesením č. 239 schválilo obecně 
závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2013, kterou byl stanoven poplatek za komunální 
odpad. Jedná se o variantu stanovení poplatku dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
 
Právní rámec výběru poplatků po 1. lednu 2022 
Dne 1. prosince 2020 byl schválen soubor zákonů v oblasti odpadového hospodářství. Zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, byl zrušen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 



 
 

některých dalších zákonů. Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, v části první 
novelizoval zákon o místních poplatcích. Poplatek lze nyní stanovit obecně závaznou 
vyhláškou pouze podle § 10d zákona o místních poplatcích. De facto došlo k  přesunu 
ustanovení § 17a, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
a ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích do nového ustanovení § 10d zákona o místních 
poplatcích, ovšem mimo jiné s určitým omezením pro obce.  
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který nahradil poplatek za komunální 
odpad (dle § 17a, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů) 
oproti předchozí právní úpravě rozdílně definuje poplatníka poplatku a předmět poplatku. 
Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je fyzická osoba, 
která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná 
fyzická osoba, (nikoli vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad).   
Nová právní úprava nepodmiňuje poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
jeho faktickým vznikem – poplatková povinnost se vztahuje na všechny nemovitosti dle § 10j 
zákona o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích neumožňuje u poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci udělování výjimek, naopak dle ustanovení 
§ 10i, odstavce 4 zákona o místních poplatcích dovoluje obci určit minimální základ dílčího 
poplatku, (tzn. v podstatě minimální množství odpadu z nemovitosti).  
Dle § 156, odstavce 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech měla obec za poplatkové období 
2021 možnost vybírat poplatek za komunální odpad, který zavedla přede dnem nabytí účinnosti 
zákona (tedy podle obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2013).  
Zastupitelstvo města Sedlčany dne 4. října 2021 usnesením č. 257/2018-2022 schválilo obecně 
závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci. Pokud by nebyla vyhláška schválena, předchozí by pozbyla platnosti 
31. prosince 2021 a město by nemohlo vybírat poplatek za svoz komunálního odpadu. 
 
Odůvodnění nesouhlasu k žádosti 
„Žádáme zastupitele města Sedlčan o výjimku a schválení pro Chalupy (pouze) 1 popelnici jako 
jsme to měli doteď…“ 
Ustanovení zákona o místních poplatcích přesně definuje předmět poplatku (§10i) a subjekt 
poplatku (§10j) za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Z poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci nelze udělit výjimku. Obecně závazná vyhláška obce 
musí být v souladu se zákony České republiky. Pokud výjimku neumožňuje zákon o místních 
poplatcích, nelze výjimku udělit v obecně závazné vyhlášce města Sedlčany! 
Není pravdou, že v předchozích letech bylo umožněno mít společnou sběrnou nádobu pro více 
nemovitostí. Toto neumožňovala ani předchozí právní úprava. Poplatek za komunální odpad 
byl v této místní části placen pouze z nemovitosti Sestrouň č. p. 18. Z nemovitosti Sestrouň 
č. p. 20 (trvalý pobyt žadatele) nebyl poplatek za komunální odpad placen na základě prohlášení 
žadatele, že odpad z (v) této nemovitosti nevzniká.  
 
„Nevím, zda je lepší třídit anebo to všechno tam házet, když máme zaplatit 1 344 Kč. Sami stále 
uklízíme a čistíme potok a kolem gumy, PET láhve. Mladí tu vloni nasbírali 2 pytle odpadků…“ 
Irelevantní. 
 
Diskuse: 
▪ legislativní možnosti; povinnosti správce poplatku. 
▪ ZM nemá v kompetenci udělit výjimky; správce se řídí vydanou OZV. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 



 
 

Městský úřad Sedlčany připraví odpověď k žádosti. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.5 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání druhé 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 dalších 27 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 27 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; 27 ks 
konkrétního dokumentu – Žádosti předkládány dnes 26. ledna 2022 k rozhodnutí RM): 
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/84/2022; 03. 01. 2022; 



 
 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/85/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/86/2022; 03. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/639/2022; 10. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/724/2022; 11. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/725/2022; 11. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/729/2022; 11. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/743/2022; 12. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/896/2022; 13. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/894/2022; 13. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/893/2022; 13. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/892/2022; 13. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1055/2022; 17. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1056/2022; 17. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1057/2022; 17. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1058/2022; 17. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1060/2022; 17. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1059/2022; 17. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1183/2022; 18. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1185/2022; 18. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1462/2022; 21. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1458/2022; 21. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1459/2022; 21. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1463/2022; 21. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1597/2022; 24. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1598/2022; 24. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1599/2022; 24. 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 27 x 
500,00 Kč = 13.500,00 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; 
▪ dne 26. ledna 2022 se jedná o 27 případů x 500,00 Kč = 13.500,00 Kč. 
 
Celkem doposud na darech – v 60 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 
30.000,00 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 
27 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 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 79-1355/2018-2022. 
 
 
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. Josef Soukup jednání obohatil o informace ohledně reálného, nyní aplikovaného, 
navýšení záloh na odběr tepla pro následující období roku 2022 (rozpis záloh pro vybraný byt 
v bytovém domě Sedlčany). 
Doplnil, že v dokumentu (průvodním slově k navýšení záloh za odběr tepla) je ze strany 
poskytovatele služby, tj. dodavatele tepla, kterým je Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., 
uvedena věta, že klienti se s případnými dotazy v této věci (změny ceny tepla), mohou obracet 
na město Sedlčany. 
K uvedenému bylo ze strany pana starosty sděleno, že město Sedlčany ze svého rozpočtu 
neposkytuje žádné slevy; rozpočet s tímto nepočítá, což vychází z přístupu města Sedlčany, 
který byl dříve aplikován. V minulosti město na Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 
nepožadovalo žádný zisk ani vytváření takovéhoto „fondu“, a to z důvodu, že město nemělo 
zájem občanům města (odběratelům tepla) odčerpávat finanční prostředky, které tak občané 
mohli podle své vůle a odpovědnosti spořit sami, resp. s nimi nakládat podle své vůle. Cena 
energií a tepla byla navýšena všem občanům, nejen těm, kteří odebírají teplo z centrálních 
zdrojů, a to bez možnosti věc ovlivnit ze strany města Sedlčany. 
 
▪ Pan Ing. František Hodys s jistou nadsázkou poděkoval za kvalitativní změnu v segmentu 
obsluhy přítomných hostů, případně členů RM, a to při dnešním jednání RM; konkrétně 
za zvýšení úrovně aktu osvěžení s využitím obalového materiálu při podávání rozlévané vody 
(dnes použity nádoby – sklenky z čirého skla místo dříve užívaných jednorázových plastových 
kelímků); 
 
▪ Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že pro potřeby vyhodnocení nákladů spojených s výkonem státní 
správy za rok 2021, postačuje, aby paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, 
provedla tzv. „hrubý kvalifikovaný odhad“; nemusí vyhotovovat detailní rozvrh nákladů; v této 
souvislosti pan Ing. František Hodys sdělil, že bude vhodné vypracované výsledky opatřit 
vzorcem, který byl k výpočtu využit, aby bylo zřejmé jaké hodnoty (co do přesnosti a váhy) 
byly pro výpočet využity (výsledky je vhodné a žádoucí opatřit definicí, jak jsme k výsledku 
dospěli, podle čeho byly náklady vypočteny, tedy jakou obsahují míru přesnosti). 
 
Závěr: RM vzala výše uvedené informace, dotazy, podněty, poděkování a upřesnění dotazu 
členů 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. 79/2018-2022), 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. 
 
Následné jednání RM se tedy uskuteční dne 9. února 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 
jednacích dní označeno zn. RM č. 80/2018-2022; na Programu jednání bude, mimo jiné, 
„Výkon poradních orgánů Rady města Sedlčany (komisí RM); Projednání zpráv z jednání 
komisí města Sedlčany za rok 2021“ a „Návrh Rozpočtového opatření č. 1 / 2022“, které bude 
nastaveno do kompetence ZM. Na Programu by dále mohlo být zařazeno projednání vyřazení 
některých lokalit ze stávajícího schváleného ÚP města Sedlčany, což požaduje Krajský úřad 
Středočeského kraje. 
  
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 18:24 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 
1. Prezenční listina (1 list) 
2. Schválený rozpočet na rok 2021; Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

(ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“ a přehledu RO č. 1 – RO č. 7/2021); (12 listů) 
 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
   

DČOV – domovní čistírna odpadních vod 
NN – nízké napětí 
MK ČR – Ministerstvo kultury ČR 
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
OPŽP – Operační program životního prostředí  



 
 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 
PD – projektová dokumentace 
RM – Rada města Sedlčany 
RO – rozpočtové opatření 
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR  
TIC – Turistické informační středisko 
TKO – tuhý komunální odpad 
ÚP – územně plánovací dokumentace 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 30. ledna 2022. 


