
  
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 
  Z á p i s  RM č. 80/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 9. února 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 šest členů 
RM; počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil. 
  
Omluven:   
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 
▪ na část jednání (počátek): -.    
▪ na část jednání (v průběhu): -.   
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 
Neomluven: -.  
 
Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Mgr. Zdeněk Šimeček.  
 
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: 16:09 hod.  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 18:00 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  
V pořadí osmdesáté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 
a zároveň třetí v roce 2022 (pro stávající volební období) zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, 
starosta města Sedlčany, a to v čase 16:09 hod. v uvedené zasedací síni.  
Jednání RM proběhlo podle schváleného Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání 
RM ze dne 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 šest členů 
Rady města Sedlčany. Z neúčasti na části jednání RM se nikdo neomlouval. 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 nezměnil (přítomno šest členů 
RM). 
  
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 úředních osob). 
 
Předsedajícím byly předneseny a RM projednány jednotlivé body Programu. Program je zde 
po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem problematiky souhrnně uveden. 
Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města a pan 
Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. Navržený Program nebyl radními nikterak 
upravován, byl akceptován a nebyl o další samostatné tematické celky členy RM doplněn 
(rozumí se, které by byly ukončeny usnesením RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, 
spočívající zejména ve zpracování podkladů pro rozhodnutí). 
 
Kromě hlavního bodu Programu s pracovním názvem „Zprávy o činnosti komisí RM v roce 
2021“ byla do Programu dnešního jednání RM panem místostarostou a panem starostou dále 
zařazena problematika „návrhu Rozpočtového opatření č. 1/2022“, dále pod 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. 80/2018-2022 

 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 26. ledna 2022  
 
2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Zprávy o činnosti Komisí Rady města Sedlčany (poradních orgánů) v roce 2021 
 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  



  

 
 

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

3.1.1 Realizace nepotřebného nově vzniklého pozemku přímým prodejem 
do vlastnictví žadatelky (parc. č. 745/7 o výměře 92 m2, k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany   
3.1.2 Zajištění komunikací pro pořádání rychlostní zkoušky v rámci 41. ročníku 
Rally Příbram (2022) 
3.1.3 Změna uživatele veřejného prostranství; přechod práv a povinností 
3.1.4 Sjednocení vlastnictví komunikace a pozemku; Krčínova cyklostezka 
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 
 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Závody horských kol; žádost o povolení pořádání sportovních akcí v roce 
2022 na pozemcích města Sedlčany 
 

4. Různé 
4.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1 / 2022 (první čtení) 
4.2 Návrh k naložení s tzv. bagatelními pohledávkami města Sedlčany 
4.3 Vybrané náklady na výkon státní správy (ORP Sedlčany) 
4.4 Žádost o přijetí finančního daru ve prospěch příspěvkové organizace města 
Sedlčany; (2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany) 
4.5 Žádost o čerpání Fondu investic příspěvkové organizace Školní jídelna 1. Základní 
školy Sedlčany 
4.6 Výsledky odborného posouzení stavebního a technického stavu objektu centrální 
Čistírny odpadních vod Sedlčany 
4.7 Údaje o regionu a městě Sedlčany ze zdrojů agentury na podporu podnikání CZECH 
INVEST 
4.8 Časový plán města Sedlčany k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší 
Zóna Střední Čechy – CZ02  
4.9 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 26. ledna 2022   
Poznámka: Tento bod dnešního programu RM byl projednán v postupujícím čase jednání 
až po projednání Návrhu Rozpočtového opatření č. 1 / 2022 (první čtení)“, a to s ohledem 
na přítomnost přizvaného hosta. 
 
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 



  

 
 

RM 79-1337/2018-2022 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 79-1338/2018-2022 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 79-1339/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1340/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1341/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1342/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1343/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1344/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1345/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1346/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1347/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1348/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1349/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1350/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
RM 79-1351/2018-2022 
Úkoly související splněny (předání informací). 
 
RM 79-1352/2018-2022 
Úkol splněn.    
 
RM 79-1353/2018-2022 
Úkol v plnění. 



  

 
 

 
RM 79-1354/2018-2022 
Úkol splněn (vystavena objednávka). 
 
RM 79-1355/2018-2022 
Úkol v plnění. 
 
Diskuse:  
▪ nad ochromením činnosti Odboru majetku s ohledem na pandemickou situaci; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 
města Sedlčany ze dne 26. ledna 2022 (RM č. 79/2018-2022) 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 80-1356/2018-2022. 
 
 
2. Hlavní program jednání RM  
 
2.1 Zprávy o činnosti Komisí Rady města Sedlčany (poradních orgánů) v roce 2021 
Referující osobou k uvedenému bloku jednání byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 
Sedlčany.  
K tomuto bodu jednání členové RM obdrželi pracovní materiály v čase před vlastním 
zahájením jednání (v postavení původců listin obsahově zajistili předsedové poradních orgánů; 
dále materiál zpracoval (setřídil) Městský úřad Sedlčany, sekretariát. 
Členové RM vyslechli stručný komentář k problematice výše uvedené.  
 
Pro ucelenost tohoto Zápisu je zde uveden seznam poradních orgánů města Sedlčany, 
resp. především RM, a to současně s jejich předsedy, kteří byli sekretariátem MěÚ Sedlčany 
osloveni k předložení zpráv o činnosti. Dále jsou zde uvedeni členové poradních orgánů 
(složení). 
Komise Rady města Sedlčany (poradní orgány): 
1. Komise pro výchovu a vzdělávání; PaedDr. Jaroslav Nádvorník, předseda.   
Členy Komise jsou Mgr. Libor Novotný, Mgr. Pavel Pína, Bc. Milena Říčařová, Mgr. Ondřej 
Vodňanský, Mgr. Vladimíra Křenková a paní Lenka Jiráčková.  
2. Komise stavební a životního prostředí; Ing. Martin Havel, předseda.  
Členy Komise jsou Ing. Jiří Barták, Ing. Antonín Sirotek, Mgr. Tomáš Heller, MUDr. Andrea 
Chromcová, Ing. Tomáš Langer, pan Petr Vondráček, DiS. a Ing. Jiří Burian. 
3. Komise dopravní; Ing. Miroslav Hölzel, předseda. 
Členy Komise jsou pan Petr Kuthan, Bc. Jan Krutina, pan Jiří Daněk, pan Petr Nosian, Ing. Ivan 
Janeček, pan Břetislav Šauer a pan Karel Hončík ml.  
4. Komise sociální a zdravotní; MUDr. Karel Marek, předseda. 
Členy Komise jsou MUDr. Zdeněk Špale, MUDr. Vladimír Zámostný, Bc. Jana 
Větrovcová, DiS., Ing. Josef Soukup a Bc. Simona Sůsová. 



  

 
 

5.  Komise sportu a tělovýchovy; Mgr. Zdeněk Šimeček, předseda. 
Členy Komise jsou Ing. Martin Havel, pan Pavel Bednář, Mgr. Alena Novotná, Ing. Jiří Prášek, 
Ing. Tomáš Langer, Mgr. Radovan Faktor, Ing. Jiří Barták, MUDr. Vladimír Zámostný 
a pan Jiří Doubrava. 
6. Komise pro občanské obřady; Ing. Martin Severa, předseda.      

Členy Komise jsou Mgr. et Bc. Milena Barešová, paní Barbora Kelichová, paní Irena Čedíková, 
Mgr. Jitka Mošničková, Mgr. Gabriela Gyömberová, Mgr. Aneta Mrázková, paní Bohumila 
Doubravová a paní Eva Nováková.  
7. Komise kulturní; Ing. Martin Severa, předseda.   
Členy Komise jsou Mgr. David Hroch, paní Blanka Tauberová, Bc. Markéta Křivská, 
Mgr. Vladimíra Křenková, Ing. František Houska, pan Jaroslav Repetný, Mgr. David Bareš, 
Ing. Blanka Vilasová, pan Daniel Hamberger a Mgr. Zdeněk Šimeček.  
8. Komise redakční rada; Ing. Miroslav Hölzel, předseda.   
Členy Komise jsou Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Vojtěch Hlaváček, paní Lenka Bučinská, 
Ing. Martin Severa, Mgr. David Hroch, paní Blanka Tauberová, pan Pavel Bednář a paní Jana 
Špalová. 
Pro předložení zpráv o činnosti za uplynulý rok 2021 byli rovněž vyzváni i předsedové osadních 
výborů (za Osadní výbor Oříkov pan Jan Kundrlík a za Osadní výbor Solopysky pan 
Ing. Ladislav Hron).   
 
Dále zprávy o činnosti za rok 2021 předložili předsedové tzv. zvláštních orgánů města:  
▫ Komise státní památkové péče; paní Dana Čížková, předsedkyně. 
Členy Komise jsou paní Iva Svobodová, Mgr. David Hroch, Ing. Tomáš Langer, Ing. Jiří Barták 
a Ing. Josef Soukup. 
▫ Komise pro projednávání přestupků; Mgr. Marcela Tichá, předsedkyně; JUDr. Antonín Tichý, 
místopředseda.   
Členy Komise jsou paní Marcela Janoušková a paní Miluše Kaderková; náhradními členy jsou 
paní Dana Čížková a Mgr. Věra Skálová. 
▫ Komise sociálně právní; Mgr. Libor Novotný, předseda. 
Tajemnice Komise je Bc. Pavla Sůsová. 
Členy Komise jsou Mgr. Pavel Pína, Mgr. Radovan Faktor a Mgr. Ondřej Vodňanský. 
▫ Povodňová komise města Sedlčany; Ing. Miroslav Hölzel, předseda; Ing. Vojtěch Hlaváček, 
místopředseda.  
Tajemníkem Komise je Ing. Vladimír Mrázek. 
Členy Komise jsou Mgr. Zdeněk Šimeček, pan Jan Kundrlík, pan Jiří Daněk, npor. Ing. Petr 
Hron, pan Petr Krch, Ing. Hana Knoulichová, pan Petr Řehák a Ing. Blanka Vilasová. 
▫ Povodňová komise ORP Sedlčany; Ing. Miroslav Hölzel, předseda; Ing. Vojtěch Hlaváček, 
místopředseda.  
Tajemníkem Komise je Ing. Vladimír Mrázek. 
Členy Komise jsou Mgr. Zdeněk Šimeček, pan Jan Kundrlík, pan Jiří Daněk, npor. Ing. Petr 
Hron, pan Petr Krch, Ing. Hana Knoulichová, pan Petr Řehák a Ing. Blanka Vilasová. 
▫ Bezpečnostní rada; Ing. Miroslav Hölzel, předseda; Mgr. Zdeněk Šimeček, místopředseda. 
Tajemníkem Komise je pan Jan Kundrlík. 
Členy Komise jsou npor. Bc. Milan Daniel, npor. Ing. Petr Hron, pan Milan Šerák, Ing. Vojtěch 
Hlaváček, MUDr. Jaroslav Machovský, MVDr. Lenka Kubásková, pan Petr Krch. 
 
Vzhledem k tomu, že všichni členové RM si předané zprávy řádně prostudovali, tyto nebyly 
dnes podrobně komentovány. 
 
Diskuse: 



  

 
 

▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady města 
Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany za uplynulý rok 2021, které byly vypracovány 
a předány k projednání předsedy jednotlivých komisí.“ 
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 80-1357/2018-2022. 
 
 
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 nepotřebného nově vzniklého pozemku přímým prodejem do vlastnictví 
žadatelky (parc. č. 745/7 o výměře 92 m2, k. ú. Třebnice, obec Sedlčany   
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 vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 
navrhovaný prodej pozemku parc. č. 745/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha, o výměře 92 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem vyžití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 334-155/2021, vyhotovený obchodní společností 
Geoservis Příbram, s. r. o., se sídlem Příbram, Purkyňova č. p. 394, 261 01 Příbram), který je 
doposud ve vlastnictví města Sedlčany, a to do vlastnictví žadatelky, za jednotkovou cenu 
75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.900,00 Kč. 
Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby výše uvedený záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 
 
Diskuse: 
▪ nad vyznačením v mapových podkladech; 
▪ reálný stav pozemku; pozemek dlouhodoběji zaplocen (nepotřebný pro město Sedlčany).   
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 
parc. č. 745/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 92 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem vyžití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (vizte geometrický 
plán č. 334-155/2021, vyhotovený společností Geoservis Příbram, s. r. o., se sídlem Příbram, 
Purkyňova č. p. 394, 261 01 Příbram), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, 
za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.900,00 Kč. 



  

 
 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše 
uvedený záměr prodeje byl 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 80-1358/2018-2022. 
 
3.1.2 Zajištění komunikací pro pořádání rychlostní zkoušky v rámci 41. ročníku Rally 
Příbram (2022) 
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 obsahem žádosti předsedy organizačního výboru 
41. ročníku Rally Příbram, který žádá o povolení konání uvedené automobilové soutěže 
v katastru města Sedlčany. Rada města Sedlčany v souladu se zaslanou žádostí zvažovala vydat 
souhlas s tím, aby se dne 23. července 2022 po komunikacích města Sedlčany, a to podle 
přiloženého plánku trasy, konala v katastru obce Sedlčany (resp. na území osad Sestrouň, 
Zberaz, Vítěž) sportovní soutěž s názvem „Rally sprint série MČR historických automobilů – 
Rally Příbram“. 
 
Diskuse: 
▪ nad vymezením trasy; lokace; 
▪ podmínky; uvedení do původního stavu při předání (případ poškození komunikace); 
▪ další podmínky pro konání závodu / vše zajistí na své náklady pořadatel; 
▪ informovanost veřejnosti (uživatele komunikací); 
▪ zajištění bezpečnosti jde za pořadatelem sportovního podniku (žadatel).  
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany v souladu se zaslanou žádostí souhlasí, aby se dne 23. července 2022 
konala v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, rychlostní zkouška v rámci závodu „41. ročníku Rally 
Příbram“, a to na trase směrem od Osečan do osady Sestrouň, přes Zberaz, Hradiško a dále 
ve směru na Prosenickou Lhotu, a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních a dalších 
předpisů kladeným na pořadatele závodů a rovněž za podmínky uvedení užívaného majetku 
do původního stavu a následného jeho předání zástupci a správci komunikace (Sedlčanské 
technické služby, s. r. o.).“ 
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 80-1359/2018-2022. 
 
3.1.3 Změna uživatele veřejného prostranství; přechod práv a povinností  
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 obsahem oznámení Elektromontážní a revizní firmy 
BSR, spol. s r. o., IČ 46348018, se sídlem Dublovice – Chramosty č. p. 45, 264 01  Sedlčany, 
o změně uživatele (pronájmu) veřejného prostranství – část pozemku parc. č. 1084/9 o výměře 
cca 53,2 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (identifikace smluvního vztahu VS 3040). V souvislosti 
s prodejem části obchodního závodu přešla veškerá práva a dále i povinnosti ze společnosti 



  

 
 

Elektromontážní a revizní firmy BSR, spol. s r. o. na Centrum integrační podpory, z. s., 
IČ 63839148, se sídlem Praha, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, o čemž svědčí Smlouva o koupi 
části závodu ze dne 18. října 2021. 
 
Diskuse: 
▪ nad dopadem do prostředí města Sedlčany, resp. smluvního vztahu. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí oznámení Elektromontážní a revizní firmy BSR, spol. 
s r. o., IČ 46348018, se sídlem Dublovice – Chramosty č. p. 45, 264 01 Sedlčany, o změně 
uživatele pronájmu veřejného prostranství – část pozemku parc. č. 1084/9 o výměře cca 53,2 m2 
v k. ú. a obci Sedlčany (VS 3040). V souvislosti s prodejem části obchodního závodu přešla 
veškerá práva (i smluvní vůči dalším osobám – městu Sedlčany) a povinnosti ze společnosti 
Elektromontážní a revizní firmy BSR, spol. s r. o. na Centrum integrační podpory, z. s., 
IČ 63839148, se sídlem Praha, Kaprova 42/14, 110 00  Praha 1, vizte Smlouva o koupi části 
závodu ze dne 18. října 2021.“ 
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 80-1360/2018-2022. 
 
3.1.4 Sjednocení vlastnictví komunikace a pozemku; Krčínova cyklostezka 
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 vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 
směnu pozemků mezi Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a městem Sedlčany s tím, že ČR, Státní 
pozemkový úřad, převede do vlastnictví města Sedlčany pro město potřebný a veřejností 
užívaný pozemek parc. č. 685/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, (pozemek pod Krčínovou 
cyklostezkou) a město Sedlčany převede do vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu, 
pozemek parc. č. 2922/4, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, 
o výměře 75 m2, v k. ú. a obci Sedlčany. 
Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby uvedený záměr směny pozemků řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.  
 
Diskuse: 
▪ postup státu v této záležitosti; metodika ČR; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 
mezi Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a, 
130 00  Praha 3 - Žižkov a městem Sedlčany s tím, že ČR, Státní pozemkový úřad, převede 
do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 685/2, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (pozemek 
pod Krčínovou cyklostezkou) a město Sedlčany převede do vlastnictví ČR, Státního 



  

 
 

pozemkového úřadu, pozemek parc. č. 2922/4, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem 
ochrany ZPF, o výměře 75 m2, v k. ú. a obci Sedlčany. 
Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby uvedený záměr směny pozemků řádně zveřejnil 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 80-1361/2018-2022. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Závody horských kol; žádost o povolení pořádání sportovních akcí v roce 2022 
na pozemcích města Sedlčany 
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 podané žádosti zvažovala vydat souhlas s pořádáním 
sportovních akcí pro veřejnost (aktivními sportujícími především děti a mládež, ale i dospělí), 
která je žadatelem plánována uskutečnit na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, lokalita 
les Deštno. 
Plánované sportovní akce (závody horských kol; termíny): 
▫ dne 10. dubna 2022,  
▫ dne 15. května 2022,  
▫ dne 11. září 2022, 
▫ dne 9. října 2022. 
Akce (závody) se mají konat vždy v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.. 
Pořadatelem (žadatel) je Povltavský sportovní klub DA-BA, z. s., se sídlem Sedlčany, ulice 
Dělnická č. p. 553, 264 01 Sedlčany; IČ 00508071. 
Zvažované podmínky: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky s plněním funkce lesa (pozemky užívají ochrany 
LPF), je potřeba ve věci kontaktovat smluvně vázaného lesního hospodáře, neboť v těchto 
dnech (v předpokládaném čase konání závodů) nesmějí v lesním porostu, který přiléhá z obou 
stran lesní cestě (cestám), kde se uskuteční závod, probíhat žádné lesní práce a obdobné činnosti 
(kácení dřevin, probírky, ožínání, přibližování výřezů a kulatiny, popř. jiné).  
Ze strany Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, bude písemně kontaktován lesní 
hospodář; (prokazatelné obdržení informace). 
Dále lze závod horských kol uskutečnit pouze za podmínky dodržení všech bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů, jako i předpisů ochrany lesa a dále, za podmínky, že veřejná 
komunikace (lesní cesta) a její bezprostřední používané okolí pro tento závod budou neprodleně 
po jeho ukončení uvedeny do řádného stavu užívání a předány zpět odbornému správci lesního 
porostu. 
 
Diskuse: 
▪ nad obsahem žádosti; 
▪ nad podmínkami a jejich naplněním;  
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 



  

 
 

 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany souhlasí s pořádáním sportovních akcí pro veřejnost (na pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany, lokalita les Deštno), kterou pořádá v termínech 10. dubna 2022, 
15. května 2022, 11. září 2022 a 9. října 2022, vždy v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., 
Povltavský sportovní klub DA-BA, z. s., se sídlem Sedlčany, Dělnická č. p. 553, 264 01 
Sedlčany; IČO 00508071, a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, jako i předpisů ochrany lesa a dále, že veřejná komunikace (lesní cesta) 
a její bezprostřední používané okolí pro tento závod budou neprodleně po jeho ukončení 
uvedeny do řádného stavu užívání a předány zpět odbornému správci lesního porostu.“ 
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 80-1362/2018-2022. 
 
 
4. Různé 
 
4.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1 / 2022 (první čtení) 
Na základě výsledků hospodaření za rok 2021 a následného zadání byl Městským úřadem 
Sedlčany, Odborem ekonomickým, vypracován návrh RO č. 1 / 2022. 
Pan starosta na jednání RM přivítal paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, 
která byla hlavní referující k uvedené problematice prvního čtení návrhu Rozpočtového 
opatření č. 1 / 2022. 
 
Paní Jitka Kadlecová představila (přednesla) návrh Rozpočtového opatření č. 1 / 2022, resp. 
tzv. důvodovou zprávu, a to spolu s věcným komentářem. 
 
Příjmy        + 23 557 tis. Kč 
Nedaňové příjmy         + 400 tis. Kč 
Nájemné BD č. p. 791 – navýšení + 400 tis. Kč, úprava smluv o poskytnutí ubytovacích služeb 
v reakci na vývoj cen energií a růst inflace (dřívější rozhodnutí RM) 
Dotace, půjčky, rezervy +  23 157 tis. Kč 
Zapojení rezerv + 23 157 tis. Kč; rozdíl mezi konečným zůstatkem účtu města za rok 2021 
a rozpočtovanou částkou 6 000 tis. Kč při návrhu a schvalování rozpočtu na rok 2022. Celková 
výše zapojení rezerv tj. zůstatků účtů je navrhována ve výši 29 557 tis. Kč. 
 
Výdaje   + 21 757 tis. Kč  
Úprava výdajové části rozpočtu se odvíjí od zapojených rezerv z roku 2021 a možnost 
rozpočtovat akce, které byly uváděny v přílohách ke SR jako „zásobníky akcí“ především 
v oblasti rekonstrukcí a oprav MK, investic, TZ, oprav a údržby majetku města.  
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství + 5 520 tis. Kč 
Rekonstrukce a opravy MK + 5 520 tis. Kč – jednotlivé akce jsou uvedeny v aktualizované 
Příloze č. 1 ke SR / RO. 
Služby obyvatelstvu    + 14 497 tis. Kč  
3.1 Školství     + 3 362 tis. Kč  
3.2. Kultura        + 873 tis. Kč 
Navýšení příspěvků PO dle návrhu zpracovaného řediteli organizací, přehled PO: SR energie, 
nové zálohy na rok 2022, požadavek do RO č. 1 / 2022 je uveden ve zpracované tabulce 
v rozdělení podle jednotlivých organizací. 
3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 10 262 tis. Kč 



  

 
 

3.4 a) Správa budov MěÚ, NP, BF + 2 550 tis. Kč 
SBZM + 900 tis. Kč úprava se týká hlavně položky energií s ohledem na výši záloh na rok 
2022, částečně i úprava v oblasti údržby budov městského úřadu; provozní náklady, opravy BD 
Strojírenská č. p. 791 + 400 tis. Kč úprava navazuje na část příjmovou; opravy bytového fondu 
dle návrhu jednatele Městské teplárenské Sedlčany, s. r. p. + 1 250 tis. Kč: výměna oken BD 
č. p. 791 za 200 tis. Kč, rekonstrukce dvou bytových jednotek v BD č. p. 791 za 750 tis. Kč, 
výměna oken v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany za 150 tis. Kč, výměna kotlů 
na tuhá paliva v objektu Sedlčany č. p. 112 za 150 tis. Kč.  
3.4 b) Výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. + 500 tis. Kč, při schvalování rozpočtu 
na rok 2022 nebyla pokryta plánovaná výše výkonů společnosti dle návrhu jednatele – údržba 
veřejné zeleně. 
3.4 c) PD, TDI, administrace projektů + 100 tis. Kč – Příloha č. 6 obsahuje soupis projektů dle 
SR, nová položka zařazená do RO č. 1 / 2022 „Studie voda a kanalizace Roudný“.  
3.4 f) Investice a další akce charakteru stavební úprav, oprav, údržby majetku města: navýšení 
+ 7 112 tis. Kč. 
Akce zařazeny do návrhu RO č. 1 / 2022, řádek 92 – řádek 106 přehledu SR / RO č. 1 / 2022 
výdaje. 
Všeobecná veřejná správa + 1 740 tis. Kč 
Správa Městského úřadu Sedlčany + 1 340 tis. Kč – navýšení položky DHIM + 500 tis. Kč 
vybavení kanceláří odborů (při schvalování rozpočtu bylo z návrhu vyjmuto) + 840 tis. Kč 
zálohy topení.  
Potřeby ICT (výpočetní technika, SW) + 400 tis. Kč podle návrhu vedoucího oddělení ICT – 
nový záložní zdroj do serverovny č. p. 32, atestace dlouhodobého řízení ISVS, doplnění modulu 
do EZOPu – právo na digitální službu (zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby), 
podpora SW ArcGis pro OŽP a OVÚP, propojení SW VITA a ArcGis využívané OŽP a OVÚP, 
2 x Switch implementace nové konektivity, CMS 2 je základní stavební prvek celé komunikační 
infrastruktury veřejné správy pro využívání registrů obyvatel, vozidel apod.  
Sumarizace:  
Příjmy       SR vč. RO č. 1 / 2022 ve výši 209 672 tis. Kč   
Výdaje       SR vč. RO č. 1 / 2022 ve výši 207 872 tis. Kč 
SR vč. RO č. 1 / 2022, příjmy – výdaje tvoří přebytek rozpočtu ve výši + 1 800 tis. Kč 
 
Pan starosta referující za přednesení návrhu RO č. 1 /2022 poděkoval. 
 
V souvislosti na uplatnění dalších požadavků do rozpočtu pan starosta uvedl: 
▫ návrh na vypracování studie kolem kostela sv. Martina (JUDr. F. Růzha); dominantou 
veřejného prostranství je kostel sv. Martina, včetně tarasu, zde není co řešit; ostatní dopravní 
systém – komunikace; kromě řešení parkování – nejsou zde veřejné plochy, parkovací dům 
zde není reálný; prostranství před objektem fary, možná zeleň; potřeba předlažby parkovací 
plochy a chodník; za nabízených cca 300 tis. Kč by se část prostranství předláždila; v tuto chvíli 
pan starosta nedoporučuje do RO č. 1 / 2022 zapracovávat; 
▫ dále byly poskytnuty informace o myšlence pořízení tzv. vrátek u Mariánského (morového) 
sloupku; vrátka zde historicky byla, nevkládá se nový prvek; před pár lety proběhla nákladná 
rekonstrukce, návrh není od věci; 
▫ zeleň v okolí Mariánského sloupku; otázka, co s okolními lípami; zastínění – vlhkost znamená 
větší devastaci; kořenový systém narušuje podloží, po čase může ohrozit statiku objektu; 
▫ reflexe požadavku HZS Středočeského kraje (spolufinancování přetlakového ventilátoru); 
mělo by být do RO č. 1 /2022 zapracováno; konstrukci nastínil (navrhl) pan starosta; dar města 
HZS ve výši cca 120 tis. Kč. 
 



  

 
 

Diskuse: 
▪ pan Ing. Martin Havel; záležitost vytvoření původní nivelace prostranství Mariánského 
sloupku; původní schůdky; předmět k úpravě prostranství v okolí památky; malá plocha; 
▪ pan Ing. František Hodys; město se tímto pyšní (opevněný kostel); ovšem představa, jak řešit 
okolí památky je složitější; studie přinášejí určité myšlenky, kterých si navrhovatelé, resp. jejich 
nositelé (architekti) cení; 
▪ pan MUDr. Karel Marek; podstatné by bylo odklonit dopravu, jinak řešení omezené; zrušení 
parkoviště; komunikace je hlavní krajský průtah (vlastnictví Středočeského kraje); celá plocha 
před kostelem je církevní majetek; tolerováno užívání veřejností;  
▪ doporučení ponechat spíše na debatu po volbách;  
▪ problematika bezpečnosti sportujících na hřišti ve Zberazské ulici s umělým povrchem; 
k dispozici na zmírnění případných úrazů; již v zápisech z utkání se tato závada objevuje; nutno 
odstranit; návrh na opatření (olepení) nárazového – opěrného zdiva směrem k silnici; 
vzdálenost okraje hrací plochy od oplocení nesplňuje bezpečnostní parametry (uplatněna 
výjimka), prevence úrazů; zajištěny dvě nabídky na řešení – rozdíly v užitém materiálu, řešení 
a ceně (životnosti); 
▪ návrh na zastřešení buněk příslušenství (zázemí sportoviště) u hřiště s umělým povrchem 
(ulice Zberazská); zastřešením se zvýší životnost repasovaných buněk; estetický sjednocující 
rámec, čímž se vyřeší i zastřešení meziprostoru mezi buňkami; použité buňky – stavební – 
na stavbách se jedná o tzv. spotřební materiál, byly dříve repasovány, nyní do nich ještě 
nezatéká; jeví se jako vhodné prodloužit jejich životnost; nejlépe je letos zastřešit, předešlo by 
se tím větší škodě a investici; 
▪ formální opravy v návrhu RO č. 1 / 2022 (příspěvky spolkům nikoli občanským sdružením); 
▪ Sedlčanské technické služby, s. r. o. – financování dřívějších požadavků na zimní údržbu; zde 
se jeví s ohledem na mírnou část zimy 2021 – 2022 jako nepotřebné (bezpředmětné). 
 
Návrh prvního čtení RO č. 1 /2022 RM vzala na vědomí a uložila Odboru ekonomickému 
zapracovat návrhy na úpravu, které vzešly z diskuse a komentářů. 
Na příštím jednání RM proběhne druhé (poslední) čtení návrhu před vlastním předložením 
tohoto opatření k projednání v ZM. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.2 Návrh k naložení s tzv. bagatelními pohledávkami města Sedlčany 
Pan starosta spolu s paní Jitkou Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, referovali o stavu 
příprav k předpokládanému předložení návrhu na trvalý odpis tzv. bagatelních pohledávek 
města Sedlčany. 
Záležitost byla postupně projednávána s auditorkou města Sedlčany, s exekutorským úřadem, 
který zastupuje město Sedlčany (pohledávky vymáhá) a rovněž s právní zástupkyní města 
Sedlčany, která věcně množinu vyspecifikovaných pohledávek, resp. dlužníků, posuzovala, 
a to s ohledem na právní aspekty problematiky (dopad tzv. milostivého léta; zásadní dopad 
změny zákona – zák. č. 286/2021 Sb., aspekt nevymahatelnosti – nedobytnosti; hospodárnost 
s nakládáním, náklady města a další aspekty problematiky). 
K dispozice je následující text (opis části dokumentu, začátek). 
„Pro zjednodušení naváži na výklad novely zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen 
„EŘ“) exekutorským úřadem, se kterým město spolupracuje, a kterou jste mi zaslal přílohou 
Vašeho emailu. Podle § 55a EŘ soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny 
náklady exekuce. 



  

 
 

Podle § 87 EŘ hradí náklady exekuce a náklady oprávněnému v exekuci povinný. V ustanovení 
§ 89 je následně zakotvena výjimka z tohoto pravidla pro případ zastavení exekuce 
z důvodů nemajetnosti povinného. EŘ stanoví, že v takovém případě hradí paušálně 
určené či účelně vynaložené náklady exekuce oprávněný. Pro případ zastavení exekuce 
pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně 
vynaložených výdajů. 
Dovoluji si upozornit, že paušálně stanovené či účelně vynaložené výdaje jsou pouze jednou 
ze složek nákladů exekuce, kterou je soudní exekutor dle vyhlášky č. 330/2001 Sb., oprávněn 
účtovat. Exekutorovi náleží odměna za provedení exekuce, která se u částek do výše 
3.000.000,00 Kč stanovuje na základě § 6 cit. vyhlášky 15 % z vymáhané částky ze základu 
(jistiny pohledávky) dle exekučního titulu. 
Exekutorovi dále náleží tzv. minimální odměna z vymáhaného plnění, paušální náhrada 
hotových výdajů v souvislosti s úkonem, další účelně vynaložené náklady, cestovné na úkon, 
náhrady za čas promeškaný cestou na úkon, a to ve výši dle platného znění vyhlášky 
č. 330/2001Sb. 
Faktické náklady na provedení exekuce se tedy mohou dosti výrazně lišit v závislosti počtu 
úkonů provedených soudním exekutorem a na tom, zda byla nebo nebyla dohodnuta 
s exekutorským úřadem předem paušální odměna nebo paušální náhrada účelně vynaložených 
nákladů na provedení exekuce. 
V případě, že není mezi oprávněným a soudním exekutorem dohodnuta žádná paušální náhrada 
či paušální odměna, což je dosti běžné vzhledem k tomu, že nelze nikdy předem kvalifikovaně 
odhadnout rozsah úkonů v exekuci, postupuje při výpočtu celkových nákladů exekuce exekutor 
dle vyhlášky č. 330/2001Sb. (vizte výše). 
Dle informací doplněných ze strany paní Kadlecové, vedoucí EO, k povaze jednotlivých 
vymáhaných částek, se jedná ve všech případech o náhrady nákladů řízení nebo pokuty uložené 
jednotlivými odbory MěÚ Sedlčany. V takových případech se tato jistina nenavyšuje 
o příslušenství (úrok či poplatek z prodlení, správní či soudní poplatky či náklady na právní 
zastoupení). Evidovaná jistina dluhu je tedy zároveň jediným vymáhaným plněním v exekuci 
– samozřejmě kromě nákladů exekuce samotných. 
V předkládaném seznamu dluhů zvažovaných k odpisu se výše jistiny pohybuje od 500,00 Kč 
do 1.500,00 Kč. 
Při úvaze o pokračování v provádění exekuce je třeba vzít v úvahu, že záloha na další 
pokračování v exekuci je buď rovna vlastní vymáhané částce, nebo představuje nejméně její 
třetinu. 
Vyjdeme-li z povinnosti dle zákona o obcích postupovat s péčí řádného hospodáře, je třeba vzít 
v úvahu předpokládanou dobytnost pohledávky a porovnat ji s předpokládanými náklady, 
které vzniknou v souvislosti s jejím vymáháním – a které v případě zastavení exekuce 
pro nemajetnost povinného nese oprávněný, tedy město Sedlčany. 
Jsem si vědoma toho, že při větším množství existujících pohledávek se velmi obtížně provádí 
individuální posouzení dobytnosti jednotlivých pohledávek. Exekutorské úřady obvykle 
dodávají statistická data ze všech zpracovávaných exekucí, dle kterých je 20 až 30 % ze všech 
exekucí skončeno úspěšným vymožením celého dluhu nebo jeho podstatné části. 
S čím se v předloženém stanovisku lze ztotožnit je, že pokud je dlužník dlouhodobě nemajetný, 
lze dobytnost pohledávky očekávat jedině, pokud by nabyl jiný majetek z dědictví nebo získal 
práci s vyššími příjmy. Dlužník u nedobytné exekuce z mé zkušenosti buď nemá příjem 
postačující pro provádění srážek ze mzdy nebo z důchodu (ať již záměrně či nikoliv) nebo 
nevlastní movitý nebo nemovitý majetek, který by mělo význam dražebně prodat. 
Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je pořadí exekuce. Některé z vedených exekucí 
jsou aktivní – tedy věřitel je první v pořadí a je zde předpoklad uspokojení exekuce srážkami 
ze mzdy. Pak může být exekuce tzv. v pořadí, tedy čeká, až skončí exekuce předchozí, kde má 



  

 
 

věřitel přednostní nárok na úhradu své pohledávky srážkami ze mzdy. Takových 
předcházejících exekucí může být i několik. 
Je pak na zvážení, zda čekat, jestli v případě neuhrazení zálohy na pokračování exekuce 
nepřeskočí exekuce města některé z exekucí před ní, pokud se jiní věřitelé rozhodnou zálohu 
nezaplatit. Takovou úvahu bych však doporučovala až v případě, že by mělo město k dispozici 
informace od exekutorského úřadu o tom, zda je exekuce v pořadí a zda exekuce, která je první 
v pořadí, je úspěšná (tedy lze reálně provádět srážky ze mzdy či důchodu). 
Obávám se však – vzhledem k dovětku exekutorského úřadu na adresu městům, že v aktuální 
situaci nelze očekávat rychlou součinnost ze strany exekutorských úřadů, které po zahlcení 
administrací tzv. Milostivým létem, plynule přecházejí do zastavování exekucí u bagatelních 
pohledávek, u kterých zákon stanovil lhůtu do 31. března 2022. 
Shrnu-li výše uvedené, rozhodnutí o odpisu pohledávek by mělo vycházet jak z předpokladu 
dobytnosti pohledávky v budoucnu, tak z úvahy o úspoře nákladů či naopak jejich dalšímu 
navýšení při vymáhání pohledávky. 
Nesporné pozitivum, které novela EŘ č. 286/2021 Sb., oproti dosavadnímu stavu nabízí – a tím 
motivuje věřitele k zastavení bagatelních exekucí, jsou finanční podmínky v případě zastavení 
exekuce: 
- oprávněný odchylně od § 89 nebude platit žádné náklady exekuce; 
- je možný účetní odpis ze zákona (jako v případě úspěšného oddlužení dlužníka v insolvenci) 
a 30 % daňová sleva. 
Negativum této úpravy spočívá v tom, že po zastavení řízení dle tohoto ustanovení nebude 
možné pohledávku již nikdy exekučně vymáhat. Pohledávka sice nezanikne zcela, jako je to 
v případě řešení insolvence oddlužením, ale stane se tzv. naturální obligací (sice bude existovat, 
ale nelze ji vymáhat soudně). 
Stejný princip platí pro pohledávky promlčené. 
Při výši evidované jistiny nedobytných pohledávek se jeví pozitiva zastavení exekucí 
na základě této novely jako převažující nad negativy. 
U pohledávek, kde bylo alespoň částečně vymoženo nebo se jeví jako dobytnější vzhledem 
k datu jejich vzniku (z let 2017, 2018) si dovoluji doporučit do 31. března 2022 zvážit jejich 
individuální posouzení než by bylo přikročeno k rozhodnutí o zastavení exekuce a jejich odpisu. 
Takové pohledávky bývají obvykle úspěšněji vymahatelné. Předmětem posouzení bývá 
lustrace dotyčného dlužníka a jeho majetkových poměrů obvykle dotazem na exekutorský úřad, 
případně je-li znám dlužník v místě bydliště. V případě negativního výsledku lustrace lze 
konstatovat, že je rozhodnutí o zastavení exekuce a odpisu pohledávek v souladu s péčí řádného 
hospodáře.“ 
(konec opisu části dokumentu) 
 
Komentář: 
▪ marní vymáhání; 
▪ projednání s auditorkou; 
▪ všechny do výše jistiny 1 500,00 Kč;  
▪ cca 74 položek; požadována úhrada zálohy 500 Kč za každou pohledávku (37 tis. Kč) a dále 
tři roky, od 500,00 Kč do 1 500,00 Kč; původem pokuty od Městské policie Sedlčany, náklady 
řízení, pokuty od Komise pro projednávání přestupků, není ani 74 tis. Kč;  
▪ podmínky předávání k vymáhání; jedná se o pohledávky původem např. z roku 2010; 
▪ odhadovaná výtěžnost do cca 10 tis. Kč;  
▪ evidujeme nevymahatelné pohledávky, zanikne a již nikdy nebude soudně vymahatelná. 
 
Závěr:   



  

 
 

Do příštího jednání RM připravit návrh usnesení (usnesením zastavit vymáhání; vyhovět 
aktuální legislativě). Na příštím jednání RM se předpokládá předložení uceleného materiálu 
k rozhodnutí. 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.3 Vybrané náklady na výkon státní správy (ORP Sedlčany) 
Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, představila dříve žádané tzv. vybrané 
náklady na výkon státní správy za rok 2021 ve zjednodušeném výpočtu a opatřila je, a to pro 
potřeby členů RM, patřičným komentářem. 
Pan Ing. Josef Soukup za sestavené údaje poděkoval. 
 

 Porovnání nákladů a příjmů za rok 2021 Kč 

  

Dotace výkon st. správy v rámci souhrnného dotačního vztahu 22 732 100,00 

Dotace výkon st. správy na úseku SPOD - SO UZ 13011 2 700 000,00 

Dotace na výkon st. správy na úseku SPOD - SO UZ 13011 doplatek -499 999,15 

Dotace výkon st. správy na úseku soc. práce -SO UZ 13015 422 107,00 

Příspěvek na výkon pěstounské péče - % část platu úředníků  385 515,00 

Mezisoučet přijaté dotace 25 739 722,85 

Vybrané správní poplatky - připsané na účet k 31. 12. 2021 6 514 756,40 

Vybrané pokuty - výkon státní správy (mimo pokut od Městské policie Sedlčany) 1 020 322,94 

Součet příjmů vztahujících se k výkonu státní správy 33 274 802,19 

  

Platy vč. odvodů úředníků vykonávajících st. správu 28 369 098,00 

  

Výdaje - energie % poměr č. p. 32, č. p. 34, č. p. 336 (celá budova) 1 090 000,00 

Ostatní výdaje mimo mzdových UZ 13011 SPOD 235 025,00 

Údržba, aktualizace SW - odbory vykonávající st. správu 84 814,00 

Vybavení kanceláří vč. PC - odbory vykonávající st. správu 303 404,00 

% poměr výdajů mater., sl. nemater., pošt., popl., telef., školení 2 961 500,00 

(z celkového počtu úředníků vykonává st. správu 67 %)  

mezisoučet výdajů mimo výdajů na platy vč. odvodů 4 674 743,00 

Součet % poměru výdajů na výkon státní správy 33 043 841,00 

  

Rozdíl příjmů - dotace, spr. poplatky, pokuty - odhad výd. na výk. st. správy 230 961,19 

 
Komentář a diskuse: 
▪ míra přesnosti (nepřesnosti) výpočtu, zjednodušení; uvedené údaje vycházejí z naší 
skutečnosti (kvalifikovaný propočet); 
▪ nedosahujeme výše režijních nákladů počítaných podle metodiky ministerstva. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 



  

 
 

4.4 Žádost o přijetí finančního daru ve prospěch příspěvkové organizace města Sedlčany; 
(2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Identifikace žadatele: 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, okres Příbram, se sídlem 
Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004; osoba jednající jménem příspěvkové 
organizace města: PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel subjektu. 
Identifikace žádosti: Žádost přijata Městským úřadem Sedlčany a zaevidována pod č. j.: MÚ-
S/MST/1986/2022 dne 31. ledna 2022. 
Obsah předmětu žádosti: 
Schválení finančního daru škole od poskytovatele (dárce), kterým je subjekt Pomáháme školám 
k úspěchu, o. p. s., se sídlem Praha, ulice Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6; IČ 29005469. Dar 
ve výši 70 000,00 Kč je určen na realizaci programu kolegiální podpory za účelem vzdělávání 
a nákupu knih. 
Předložena byla Darovací smlouva. 
  
Diskuse: 
▪ nad podporou; 
▪ další aspekty administrace aktu podpory a přijetí prostředků. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 70 000,00 Kč do vlastnictví 
příspěvkové organizace města, kterou je 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, okres 
Příbram, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 48954004, a to na základě 
smluvního ujednání od dárce, kterým je subjekt Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem 
Praha, ulice Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6; IČO 29005469, které obdarovaný subjekt 
použije na realizaci programu kolegiální podpory a nákupu knih za účelem podpory 
vzdělávání.“ 
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 80-1363/2018-2022. 
 
4.5 Žádost o čerpání Fondu investic příspěvkové organizace Školní jídelna 1. Základní 
školy Sedlčany  
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany. 
Identifikace žadatele: Příspěvková organizace města Sedlčany, Školní jídelna 1. Základní školy 
Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany, IČ 70999104; osoba jednající 
jménem příspěvkové organizace města: Mgr. Jaroslava Mrázková, ředitelka subjektu. 
Identifikace žádosti: Žádost přijata Městským úřadem Sedlčany a zaevidována pod č. j.: MÚ-
S/MST/2408/2022 dne 3. února 2022. 
Obsah předmětu žádosti: 
Schválení čerpání Fondu investic příspěvkové organizace na opravy majetku v celkové částce 
26.126,25 Kč. 
Věcně se jedná o opravu zařízení technologie kuchyně a jejího napájení el. proudem. 
 
Diskuse: 
▪ nad smyslem a potřebností využití prostředků; 
▪ ztráty provozu způsobené pandemií v roce 2021.  
 



  

 
 

Usnesení: 
„Rada města Sedlčany v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a na základě Žádosti č. j.: MÚ-S/MST/2408/2022, souhlasí s čerpáním 
Fondu investic příspěvkové organizace Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského 
náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany, IČO 70999104, v celkové částce 26 126,25 Kč, a to na 
potřeby oprav zařízení technologie kuchyně.“ 
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 80-1364/2018-2022. 
 
4.6 Výsledky odborného posouzení stavebního a technického stavu objektu centrální 
Čistírny odpadních vod Sedlčany  
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 
RM v čase před jednáním obdržela materiály ohledně dříve objednaných tzv. „závěrů studie 
ČOV Sedlčany“. 
Ze studie, mimo jiné záležitosti, v podstatě vyplývají dvě možnosti dalšího nakládání 
s majetkem města – centrální čistírnou odpadních vod (rozumí se objekt a technologie).  
Dva způsoby dalšího postupu (varianty rekonstrukce dosluhujícího zařízení): 
▪ zachování stávající technologie a koncepce čištění bez změny ekvivalentů, tj. zachování 
kapacity; představuje náklady cca 30 mil. Kč; 
▪ varianta druhá – levnější o cca 5 mil. Kč; představuje snížení výsledné kapacity (12 882) 
ekvivalent. obyvatel. 
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve zmíněné studii posouzení provedené odbornou firmou. 
Z tohoto důvodu zde nejsou podrobné údaje uváděny. 
 
Komentář: 
Z pohledu perspektivy a zachování možností rozvoje města (potenciál společných zařízení), 
se zdá rozumné rekonstruovat zařízení ve stávající technologii s dostatečnou rezervou 
(zachování kapacity)… 
Rekonstrukce město Sedlčany nemine (rozpočet, zajištění prostředků).  
Pan Ing. Josef Soukup požádal o sdělení údajů o výši kapacity při plném provozu Mlékárny 
Sedlčany. Obnova provozu, případně výstavby jiného potravinářského komplexu, který by 
spotřebovával ve své technologii vodu (potřeba jejího čištění) je v současné době nereálná, resp. 
městu není žádný takovýto podnikatelský záměr znám. Tyto údaje pan starosta přislíbil zajistit 
a upřesnit. 
Pan Ing. Josef Soukup dále sdělil, že úspornější varianta představuje rovněž předpokládanou 
roční úsporu provozních nákladů (vizte studii). 
Doba užívání s sebou přináší změny předpisů, nové nároky na kvalitu vyčištěných vod, jejich 
předčištění na provozovnách (soukromé investice), změny technologií čištění a další. V případě 
potřeby by musela býti kapacita navýšena (představuje projekt, časový faktor, váže 
prostředky…). 
Ovšem případné snížení provozních nákladů (úspory provozu) by do určité míry „vytvořily“ 
předpoklad financování investice na případné navýšení kapacity v budoucnu, jestliže by byla 
kapacita potřeba. 
V současné době se ČOV jeví jako předimenzovaná (plná kapacita zařízení není využívána). 
Pan starosta sdělil, že ČOV byla od samého počátku předimenzována, a to s ohledem 
na plánované socialistické hospodářství v minulém režimu; nyní je situace poněkud jiná;  
změna technologie by byla ovšem nevratná. Poukázal na nyní nevyužité, dříve průmyslové, 
kapacity (areál bývalé „cihelny“, areál bývalého „kovošrotu“ a další). 



  

 
 

Může se v budoucnu objevit investor, který bude požadovat větší kapacitu na čištění vod 
(schopnost zajistit, zlevnění investice, nepřímá podpora projektů). 
Pan starosta sdělil, že v dalších diskusích o rekonstrukci ČOV Sedlčany problematiku kapacity 
ještě otevře, a to pro případná modulární nebo jiná řešení (např. při zachování technologie). 
 
Další diskuse: 
▪ nad konečným řešením; 
▪ možnosti finanční podpory; 
▪ postup na rekonstrukci v čase; 
▪ prostředky z rozpočtu města (plán obnovy); 
▪ další potřeby a očekávání. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany, a to na základě provedeného odborného posouzení stavebního 
a technického stavu objektu Čistírny odpadních vod Sedlčany, které bylo provedeno odborně 
způsobilou osobou (1. SčV, a. s., se sídlem Novohospodská č. p. 93, 261 01 Příbram), souhlasí 
se zachováním současné koncepce kalového hospodářství i vodní linky, přičemž navržené 
úpravy potřebné rekonstrukce spočívají v obnově strojního vybavení a řešení nevyhovujícího 
stavebního stavu budov a nádrží se zachováním původní kapacity čistírny 23 000 EO (BSK5) 
s odhadem předpokládaných nákladů ve výši 30 mil. Kč bez DPH.“   
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 80-1365/2018-2022. 
 
4.7 Údaje o regionu a městě Sedlčany ze zdrojů agentury na podporu podnikání CZECH 
INVEST 
Pan starosta stručně okomentoval statistická a analytická data, která obdržel ze zdrojů výše 
uvedené agentury. 
Informace byly předány členům RM před vlastním jednáním a jsou k dispozici na sekretariátu 
Městského úřadu Sedlčany. 
Informace obsahují taktéž stručnou analýzu a možnosti pro podnikání (potenciál, zaměstnanost, 
charakteristika regionu; demografická data a další). 
Z výše uvedeného důvodu zde nejsou podrobněji uváděny. 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.8 Časový plán města Sedlčany k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší 
Zóna Střední Čechy – CZ02 
Povinnost vypracovat časové plány provádění opatření podle § 9 odst. 4 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, mají obce a kraje ležící 
v zóně / aglomeraci, pro kterou je zpracován plán zlepšování kvality ovzduší a kterým byla 
v takovém plánu zlepšování kvality ovzduší uložena nějaká opatření (nejen například emisní 
strop pro dopravu). Jedná se o novou povinnost, která byla zavedena zákonem č. 172/2018 Sb., 
který novelizoval zákon o ochraně ovzduší. Povinnost vypracovat časový plán provádění 
opatření budou mít relevantní obce a kraje v návaznosti na nově vydané programy zlepšování 
kvality ovzduší. 
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020 je obdobně 
jako dřívější program z roku 2016 členěn do tří na sebe navazujících částí: 

• základní informace o zóně Střední Čechy (vizte kap. A dokumentu); 



  

 
 

• analýza situace v ovzduší (vizte kap. B dokumentu); 
• podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší (vizte kap. C dokumentu). 

Poslední zmíněná část (vizte kap. C dokumentu) obsahuje východiska 
vyplývající z předchozích kapitol a seznam opatření k dosažení imisních limitů, stanovení 
jejich efektivity a rámcový časový plán jejich provádění. K těmto opatřením mají obce a kraje 
dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší za povinnost vydat podrobný časový plán jejich 
provádění a ten následně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Podle ustanovení § 9 odst. (4) obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena 
v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých možností tak, aby bylo 
imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato obec a kraj do 12 měsíců 
ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí ČR v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, 
který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne obci potřebnou 
součinnost při zpracování časového plánu za účelem zajištění jeho souladu s časovým plánem 
kraje. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem; zjednodušení; kompetence postoupena na Odbor životního prostředí. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Časový plán města Sedlčany k implementaci programu 
zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02, který byl sestaven v souladu 
s vydaným Věstníkem MŽP ČR Program zlepšování kvality ovzduší Střední Čechy CZ02: 
Aktualizace 2020 (PZKO 2020+).“ 
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 80-1366/2018-2022. 
 
4.9 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání třetí 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 9 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 9 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; 9 ks konkrétního 
dokumentu – Žádosti předkládány dnes 9. února 2022 k rozhodnutí RM): 
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/2425/2022; 03. 02. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/2230/2022; 01. 02. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/2073/2022; 31. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/2072/2022; 31. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1872/2022; 27. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1870/2022; 27. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1869/2022; 27. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1422/2022; 21. 01. 2022;  
▪ č. j.: MÚ-S/SOC/895/2022; 13. 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 9 x 
500,00 Kč = 4.500,00 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; 
▪ dne 9. února 2022 se jedná o 9 případů x 500,00 Kč = 4.500,00 Kč. 
 
Celkem doposud na darech – v 69 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 
34.500,00 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 
9 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 80-1367/2018-2022. 
 
 
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 požádal o zaslání materiálů, resp. podkladů pro jednání RM, které se 
uskuteční již dne 16. února 2022 (příští středu), a to nejpozději v úterý odpoledne, aby se mohl 
na jednání RM řádně připravit; jednání RM bylo oproti původnímu harmonogramu jednání RM 
přesunuto o týden dříve, neboť jsou v původně plánovaný termín v okrese Příbram vyhlášeny 
tzv. jarní prázdniny pro žáky základních a studenty středních škol, což v konečném důsledku 
znamená, že někteří členové RM se budou ve zvýšeném časovém fondu věnovat dětem 
a mládeži (zajištění plnohodnotné účasti na jednání RM). 
Pan starosta zásadní materiály k jednání přislíbil žadateli zaslat. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Pan Ing. Josef Soukup vyjádřil názor, že by bylo vhodné v termínu příštího jednání RM přizvat 
do RM pana JUDr. Filipa Růzhu, a to z důvodu jeho zájmu o prosazení architektonické studie 
na revitalizaci Komenského náměstí, což by mohlo býti případně podpořeno z rozpočtu města 
(zapracováno do RO č. 1 /2022, resp. pan Ing. Josef Soukup sdělil, aby byla navrhovateli dána 
možnost přítomnosti na jednání a možnost projednání a vysvětlení případného záměru řešení).  
Pan starosta přislíbil nabídku účasti na jednání RM jmenovanému zastupiteli učinit. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Pan Ing. Josef Soukup požádal o součinnost města ve věci zajištění prostor pro případné 
umístění zubní ordinace v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany. 
Pan starosta sdělil, že probíhají jednání ohledně uvolnění prostor; pravděpodobné ukončení 
užívání bude smluvně ošetřeno k datu 31. března 2022.  
Dále v této souvislosti bylo diskutováno o příslibu města ve vztahu k jednání o smlouvě lékaře 
s pojišťovnami.  
Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, připraví k projednání v RM adresný záměr na užívání 
nebytových prostor ve prospěch zachování zubní ambulance. Pan starosta dále promluvil 



  

 
 

o dalším administrativním postupu, který byl konzultován s právním zástupcem města 
Sedlčany. Pro podporu a včasnost je rozhodující postoj stávajícího uživatele prostor, který se 
musí závazně vyjádřit. V této věci již byl osloven Městským úřadem Sedlčany, Odborem 
majetku. 
 
Diskuse: 
▪ registrace krajským zřízením; podmínky; 
▪ akutní zákroky – platby přes pojišťovnu bez registrace, nikoli preventivní prohlídky; 
▪ další aspekty uživatelského vztahu. 
 
Závěr: RM vzala výše uvedené informace a záležitosti na vědomí, a to bez přijetí specifického 
usnesení.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Pan Ing. František Hodys poděkoval za doplňující vyjádření od manželů Langerových, 
které bylo zasláno na podporu záměru jejich koupě nemovitostí města v lokalitě Sedlčany, 
Na Potůčku.  
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. 80/2018-2022), 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, a to po dohodě členů RM dnes učiněné, již dne 
16. února 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii jednacích dní označeno zn. RM č. 81/2018-
2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné, „Projednání návrhu Programu veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“, tzn. především „Návrh Rozpočtového opatření č. 1 / 
2022 (druhé čtení)“ a problematika obsahu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany (projednání návrhu 
na vyřazení některých lokalit ze stávajícího schváleného ÚP města Sedlčany), což požaduje 
Krajský úřad Středočeského kraje. 
  
Místem konání jednání RM bude 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 18:00 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 
1. Prezenční listina (1 list) 

 
Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   
BD – bytový dům 
BF – bytový fond 
ISVS – Informační systém veřejné správy 
MČR – Mistrovství ČR 
MK – místní komunikace 
NP – nebytové prostory 
OVÚP – Odbor výstavby a územního plánování 
OŽP – Odbor životního prostředí  
PO – příspěvkové organizace 
RM – Rada města Sedlčany 
RO – rozpočtové opatření 
SBZM – Správa budov a zařízení města Sedlčany  
SR – schválený rozpočet na rok 2021, popřípadě 2022 
TDI – technický dozor investora 
TZ – technické zhodnocení 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 
ZPF – zemědělský půdní fond 

 
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 15. února 2022. 
 


