
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 81/2018-2022  

anonymizovaný  

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 16. 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 pět členů 

RM; počet jednajících radních se v průběhu zasedání (po zahájení) změnil na šest. 

  

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): MUDr. Karel Marek.    

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel; Ing. Josef Soukup.  

 

Přizvaní hosté:  

▪ Ing. Veronika Stiborová, odborná referentka Odboru výstavby a územního plánování, 

Městský úřad Sedlčany (úřad územního plánování); 

▪ JUDr. Filip Růzha, zastupitel města 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: 16:03 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:03 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí osmdesáté první plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 

2018 – 2022 a zároveň čtvrté v roce 2022 (pro stávající volební období) zahájil 

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:03 hod. v uvedené zasedací 

síni.  



  

 

 

Tentokráte jednání RM, pokud se týká termínu konání, neproběhlo podle schváleného 

Harmonogramu a hlavního bodu Programu jednání RM ze dne 24. listopadu 2021 (usnesení 

zn. RM 75-1293/2018-2022). Členové RM plánovanou schůzi dne 23. února 2022 přesunuli již 

na den 16. února 2022, a to s ohledem na zajištění přítomnosti většiny členů RM na tomto 

jednání.   

 

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 jednání RM (pouze počátek) se omluvil pan 

MUDr. Karel Marek, jehož příchod je očekáván. 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, a to po příchodu pana 

MUDr. Karla Marka, již 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 odpovědné rozhodnutí). 

 

Kromě hlavního bodu Programu s pracovním názvem „Návrh Programu jednání 19. veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022)“ byla 

do Programu dnešního jednání RM panem místostarostou a panem starostou dále zařazena 

problematika s tímto hlavním bodem související, a to „Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2022 

(druhé čtení)“, dále byl pod heslem programového celku „Majetkové záležitosti města 

Sedlčany“ zařazen soubor některých majetkoprávních bodů připravených k projednání 

na úrovni RM a do Programu byla dále zařazena problematika pod souhrnným názvem 

„Různé“. 

 

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. 81/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 9. února 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Stanovení závazného termínu pro svolání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

2.2 Návrh Programu jednání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro toto volební období (2018 – 2022) 

 2.2.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1 / 2022 (druhé čtení) 

2.2.2 Navržená redukce zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu 

města Sedlčany 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Záměr realizace pozemku přímým prodejem do SJM žadatelů; lokalita 

Sedlčany, Doubravice 

3.1.2 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1345/1 v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.3 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2485 v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.4 Realizace pozemků parc. č. 946/29 a parc. č. 948/7 v k. ú. a obci Sedlčany 

přímým prodejem do SJM žadatelů 

3.1.5 Žádost o prodej pozemku parc. č. 226/2 o výměře 111 m2 a pozemku 

parc. č. 334 o výměře 79 m2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 

3.1.6 Zajištění právního důvodu k užívání nebytových prostor; případ Městské 

knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace 

3.1.7 Rozšíření rozsahu budoucího zatížení nemovitostí ve vlastnictví města 

Sedlčany věcným břemenem; datové kabelové rozvody 

3.1.8 Sedlčanský masopust 2022; povolení záboru veřejného prostranství 

3.1.9 Žádost o ukončení uživatelského vztahu k nebytovým prostorám (zubní 

ambulance) 

3.1.10 Záměr pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, 

které se nacházejí v budově Sedlčany, Tyršova č. p. 159 (bývalá Poliklinika 

Sedlčany)  

 

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 Žádost o povolení vybudování předzahrádky k provozovně kavárny; 

žadatel VLTAVA INVEST, a. s.   

 

4. Různé 

4.1 Výběrové řízení na zpracovatele územního systému ekologické stability 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 5.1 Urgence opravy venkovního schodiště při objektu Sedlčany č. p. 176  

 

Další případné informace členů RM (soubor) 



  

 

 

Bez příspěvku tohoto charakteru a váhy. V otevřené diskusi nezazněla témata tohoto charakteru 

(vizte níže v tomto Zápisu).   

 

Poznámka: 

V čase 16:05 hod. se na jednání RM dostavil dříve omluvený pan MUDr. Karel Marek. 

Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných členů RM celkem šest. Tento počet se až 

do ukončení jednání RM nezměnil. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 9. února 2022   

Poznámka: Tento bod dnešního programu RM byl projednán v postupujícím čase jednání 

až po projednání bodu Programu RM, který je v Zápise označen jako „2.2.2“ s názvem 

„Navržená redukce zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu města Sedlčany“, 

a to s ohledem na přítomnost přizvaného hosta (Ing. Veronika Stiborová). 

 

Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

 

RM 80-1356/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 80-1357/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 80-1358/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 80-1359/2018-2022 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 

 

RM 80-1360/2018-2022 

Úkoly související (projednání dalšího postupu s PZ města Sedlčany; uživatelský vztah) 

v plnění. 

 

RM 80-1361/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 80-1362/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 80-1363/2018-2022 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 

 

RM 80-1364/2018-2022 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 

 

RM 80-1365/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 80-1366/2018-2022 



  

 

 

Úkol splněn. 

 

RM 80-1367/2018-2022 

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 9. února 2022 (RM č. 80/2018-2022) 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 81-1368/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM  

Referující osobou k uvedenému bloku jednání byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany.  

 

2.1 Stanovení závazného termínu pro svolání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl již dříve diskutovaný 

a do plánovaného harmonogramu zanesený termín pro svolání ZM (předpokládaného prvního 

v tomto roce 2022).  

Do návrhu Programu tohoto zasedání ZM bude navrhováno zařadit několik, z pohledu vedení 

města důležitých, bodů připravených ke konečnému rozhodnutí ZM, které svým způsobem 

budou mít vliv na každodenní život občanů města Sedlčany. Jedná se například o projednání 

a schválení Rozpočtového opatření č. 1 / 2022, které bude v případě jeho schválení výrazným 

zásahem na posílení stávajícího schváleného rozpočtu na rok 2022. 

   

RM o jiném termínu než o dříve navrhovaném (dne 7. března 2022) ani neuvažovala. Činnost 

je již takto procesně nastavena. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 7. března 2022 v čase 

od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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 81-1369/2018-2022. 

 

2.2 Návrh Programu jednání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro toto volební období (2018 – 2022) 

Pan starosta členy RM seznámil s návrhem Programu ZM 19. 



  

 

 

Program zasedání (přednesený a diskutovaný návrh):  

1. Zahájení 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany konaného dne 13. 

prosince 2021 (volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

 2.2 Návrh usnesení 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 14. prosince 

2021 – 7. března 2022) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2021 – komentář 

 4.2 Výsledky hospodaření 2021, příjmy a výdaje včetně všech RO 

 4.3 Přílohy označené č. 1 − č. 6 (kapitálové příjmy; invest. akce apod.) 

 4.4 Návrh usnesení 

5. Rozpočtové opatření č. 1 / 2022 (návrh) 

Přílohy: 5.1 Důvodová zpráva  

 5.2 Schválený rozpočet na rok 2022; Rozpočtové opatření č. 1 / 2022 

 5.3 Přílohy označené č. 1 − č. 8 (kapitálové příjmy; invest. akce apod.) 

  5.4 Návrh usnesení 

6. Navržená redukce zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu města Sedlčany 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva 

 6.2 Grafické znázornění ploch navržených k redukci 

 6.3 Redukce zastavitelných ploch s doprovodným textem 

 6.4 Tabulka č. 1  

 6.5 Návrh usnesení 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

7.1 Návrh na odmítnutí / přijetí daru vlastnictví pozemků parc. č. 3012/89 a parc. 

č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany; přijetí daru finanční hotovosti 

 Přílohy: 7.1.1 Důvodová zpráva  

   7.1.2 Grafické podklady 

   7.1.3 Návrh usnesení 

7.2 Směna pozemku parc. č. 685/2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, ve vlastnictví ČR, 

Státního pozemkového úřadu za pozemek parc. č. 2922/4 v k. ú. a obci Sedlčany ve 

vlastnictví města Sedlčany (majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného 

tělesem Krčínovy cyklostezky) 

 Přílohy: 7.2.1 Důvodová zpráva  

   7.2.2 Grafické podklady  

   7.2.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   7.2.4 Návrh usnesení 

7.3 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 745/7 (oddělen z parc. č. 

745/1) v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, přímým prodejem do vlastnictví FO  

 Přílohy: 7.3.1 Důvodová zpráva  

   7.3.2 Grafické podklady včetně GP 

   7.3.3 Návrh usnesení 

7.4 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 745/6 (oddělen z parc. č. 

745/1) v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, přímým prodejem do vlastnictví FO   

 Přílohy: 7.4.1 Důvodová zpráva  

   7.4.2 Grafické podklady včetně GP  

   7.4.3 Návrh usnesení 



  

 

 

7.5 Směna pozemku parc. č. 2933/1 ve vlastnictví města Sedlčany s doplatkem za 

pozemky – díl „a“ (oddělen z parc. č. 2936), díl „b“ (oddělen z parc. č. 2935) a díl 

„c“ (oddělen z parc. č. 2933/2), v podílovém spoluvlastnictví FO, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany 

 Přílohy: 7.5.1 Důvodová zpráva  

   7.5.2 Grafické podklady včetně GP 

   7.5.3 Znalecký posudek (výroková část)  

   7.5.4 Návrh usnesení 

7.6 Realizace pozemků parc. č. 946/29 a parc. č. 948/7 v k. ú. a obci Sedlčany, 

přímým prodejem do SJM žadatelů 

 Přílohy: 7.6.1 Důvodová zpráva  

   7.6.2 Grafické podklady včetně GP  

   7.6.3 Znalecký posudek (výroková část)  

   7.6.4 Návrh usnesení 

7.7 Vydržení vlastnických práv pozemku parc. č. 948/8 (oddělen z parc. č. 948/7) 

v k. ú.   a obci Sedlčany do SJM žadatelů 

   Přílohy: 7.7.1 Důvodová zpráva  

   7.7.2 Grafické podklady včetně GP  

   7.7.3 Stanovisko PZ k vydržení práva vlastnictví 

   7.7.4 Návrh usnesení 

8. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021 

Přílohy: 8.1 Zpráva předsedy FV ZM 

  8.2 Návrh usnesení  

9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021 

Přílohy: 9.1 Zpráva předsedy KV ZM 

  9.2 Návrh usnesení 

10. Diskuse 

 10.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 10.2 Diskuse přítomných občanů  

11. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

12. Závěr 

 

Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu s Čl. 

VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva 

města Sedlčany po třech hodinách jednání.)  

 

Přílohy (další samostatné přílohy; návrh k dopracování): 

1. Žádost (kopie; žadatel pan František Mašek; č. j.: MÚ-S/ST/777/2022; žádost přijata 

a evidována dne 12. ledna 2022) 

2. Sdělení k žádosti (kopie; vypravena dne 9. února 2022) 

3. Vyjádření Městské teplárenské Sedlčany s. r. o., ke kalkulaci ceny tepelné energie 

na rok 2022 s přílohami 

 

Diskuse: 

▪ podrobněji nad návrhem Programu ZM 19; 



  

 

 

▪ zcela samostatně projednáván bod označený „5“ a bod označený „6“ návrhu Programu ZM; 

(vizte v textu Zápisu níže); 

▪ doplnění dokumentů k Pozvánce. 

 

Pan starosta spolu s dalšími členy diskutovali o možnosti doplnění materiálů zasílaných ZM 

o písemnou informaci ve věci nastavené kalkulace ceny tepla na rok 2022, a to s podrobnějším 

vysvětlením a zdůvodněním výše nastavených záloh na platby za odběr služby (dodávek tepla 

a teplé vody).  

Nízké zálohy, tak jak byly nastaveny některými dodavateli tepla na rok 2022, neodpovídají 

skutečným cenám na vstupech (nákup rozhodujících komodit, jako je zemní plyn a elektřina). 

Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., nastavila zálohy na reálných číslech blížících 

se předpokládané skutečnosti. Nízké zálohy budou znamenat velké doplatky; v některých 

případech se jedná o založení podhoubí pro nové dlužníky. 

V této záležitosti bude na jednání ZM dne 7. března 2022 přizván pan Ondřej Sůva, jednatel 

Městské teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

Město Sedlčany v postavení zakladatele obchodní společnosti nikdy nepožadovalo vysoké 

zisky (vyšší výběry a vyšší ceny za dodávky tepla od odběratelů). V tomto případě není založen 

důvod pro dotaci ceny tepla při zdražení vstupních komodit (diskriminace občanů, kteří služby 

neodebírají, další aspekty problematiky). 

Město Sedlčany nemá žádný vliv a žádné prostředky na zásadní ovlivnění konečné ceny tepla; 

podpora formou dotace z rozpočtu města je zcela mimo realitu.  

Záležitost skokového zdražení ceny dodávek tepla je způsobena nepříznivou situací na trhu 

s energiemi. Energetická krize, která zasáhla celou Evropu, se bohužel nevyhnula ani 

společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. Cena tepla a teplé vody v roce 2022 i ve městě 

Sedlčany odráží aktuální situaci na trhu s energiemi. Zatím je cena tepla pro rok 2022 vlivem 

výše uvedených okolností více než 2x vyšší, než v roce předchozím (2021). Drobným pozitivem 

zůstává, že skokové navýšení cen zemního plynu se nepromítlo do ceny tepla již za rok 2021. 

Společně s nově vystaveným předpisem záloh bylo všem odběratelům začátkem tohoto roku 

(dne 3. a 4. ledna 2022) odesláno Vyjádření k předběžné ceně na rok 2022 ze dne 30. prosince 

2021. V návaznosti na nově vystavené měsíční předpisy záloh pro jednotlivé objekty ve správě 

Městské teplárenské společnosti s. r. o., byla všem předsedům SVJ a současně všem 

odběratelům doručena informace o zvýšení ceny tepelné energie pro rok 2022. Současně s tímto 

dokumentem byl každému uživateli bytu ve správě Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

doručen nový návrh měsíčních záloh. Stejným způsobem bylo postupováno také ze strany 

Stavebního bytového družstva Sedlčany.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat 

navržený Program jednání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 7. března 2022 v čase 

od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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 81-1370/2018-2022. 

 

2.2.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1 / 2022 (druhé čtení) 

Návrh níže uvedeného Rozpočtového opatření č. 1 / 2022 v tzv. prvním čtení projednala Rada 

města Sedlčany již na minulém jednání, tj. dne 9. února 2022 (RM č. 80/2018-2022). 

Provedeno bylo žádané doplnění dokumentu. 



  

 

 

K tomuto bodu jednání RM byl rovněž přizván pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města 

Sedlčany, a to s ohledem na jeho dřívější požadavek zařazení do návrhu RO č. 1 / 2022 položku 

pod pracovním názvem „Studie revitalizace Komenského náměstí, Sedlčany“. Přizvaný host 

se ovšem mohl dostavit na jednání později. Z tohoto důvodu byla tato problematika 

projednávána ve dvou částech, ovšem tímto Zápisem je předmět RO č. 1 / 2022 uveden 

do jednoho celku, tak jak tomu logika věci svědčí. 

   

Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Příjmy         + 23 557 tis. Kč 

Nedaňové příjmy         + 400 tis. Kč 

Nájemné BD 791 – navýšení + 400 tis. Kč, úprava smluv poskytnutí ubytovacích služeb 

v reakci na vývoj cen energií a růst inflace 

Dotace, půjčky, rezervy +  23 157 tis. Kč 

Zapojení rezerv + 23 157 tis. Kč rozdíl mezi konečným zůstatkem účtu města a rozpočtovanou 

částkou 6 000 tis. Kč při návrhu a schvalování rozpočtu na rok 2022.  

Celková výše zapojení rezerv tj. zůstatků účtů je 29 157 tis. Kč.  

Výdaje    + 22 057 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 tzv. „zásobníky akcí“ především 

v oblasti rekonstrukcí a oprav MK, investic, TZ, oprav a údržby majetku města.  

 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství + 5 430 tis. Kč 

Rekonstrukce a opravy MK + 5 430 tis. Kč – jednotlivé akce jsou uvedeny v aktualizované 

Příloze č. 1 ke SR / RO. 

 

Služby obyvatelstvu  + 14 767 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 RO č. 1 / 2022 je uveden ve zpracované tabulce v rozdělení 

podle jednotlivých organizací. 

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 10 532 tis. Kč 

3.4.a) Správa budov MÚ, 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 

Sedlčany č. p. 791 + 400 tis. Kč úprava navazuje na část příjmovou; opravy bytového fondu dle 

návrhu jednatele MTS, s. r. o., + 1 250 tis. Kč: výměna oken BD č. p. 791 v částce 200 tis. Kč, 

rekonstrukce 2 b. j. BD č. p. 791 v částce 750 tis. Kč, výměna oken DPS v částce 150 tis. Kč, 

výměna kotlů na tuhá paliva v objektu Sedlčany č. p. 112 v částce 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 STS, s. r. o. dle návrhu jednatele – údržba 

veřejné zeleně. 

3.4.c) PD, TDI, administrace projektů + 400 tis. Kč – Příloha č. 6 obsahuje soupis projektů dle 

SR, nová položka zařazená do RO č. 1 / 2022 „Studie voda a kanalizace Roudný“, „Studie 

revitalizace Komenského náměstí“.  

3.4. f) Investice a další akce charakteru stavební úprav, oprav, údržby majetku města: 

+ 7 082 tis. Kč 

Akce zařazené do návrhu RO č. 1 / 2022 ř. 92 - ř. 106 přehledu SR / RO č. 1 / 2022 výdaje. 

Všeobecná veřejná správa + 1 860 tis. Kč  



  

 

 

Správa Městského úřadu Sedlčany + 1 340 tis. Kč – navýšení položky DHIM + 500 tis. Kč 

vybavení kanceláří odborů (při schvalování rozpočtu na rok 2022 bylo úplně z návrhu vyjmuto) 

+ 840 tis. Kč zálohy topení.  

Potřeby ICT (výp. technika, SW) + 400 tis. Kč podle návrhu vedoucího oddělení ICT – nový 

záložní zdroj do serverovny v objektu 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 OV ÚP, propojení SW VITA a ArcGis využívané OŽP 

a OV ÚP, 2 x Switch (implementace nové konektivity CMS 2 je základní stavební prvek celé 

komunikační infrastruktury veřejné správy pro využívání registrů obyvatel, vozidel apod.).   

Příspěvky spolkům + 120 tis. Kč – navýšení o příspěvek HZS na pořízení bateriového 

přetlakového ventilátoru. 

  

Rekapitulace: 

Příjmy       SR vč. RO č. 1 / 2022 209 672 tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO č. 1 / 2022 208 172 tis. Kč 

SR vč. RO č. 1 / 2022;  příjmy – výdaje přebytek + 1 500 tis. Kč 

 

Komentář a diskuse: 

▪ nad návrhem dokumentu (podrobněji): 

▫ nad doplněním výdajů o náklady na finanční dar HZS Středočeského kraje; 

▫ obsáhlá diskuse nad zařazením další výdajové položky v hodnotě 300 tis. Kč (Studie 

revitalizace Komenského náměstí, Sedlčany); vizte podrobněji níže. 

 

Problematika rekonstrukce centrální Čistírny odpadních vod Sedlčany 

Pan Ing. Josef Soukup otevřel problematiku rozhodnutí o variantách rekonstrukce (úpravy) 

centrální ČOV Sedlčany.  

Pro ucelenost problematiky je zde uveden poslední výrok přijatého usnesení zn. RM 80-

1365/2018-2022 v této záležitosti: 

„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.“   

 

V této věci přijaté (výše uvedené) rozhodnutí, je o zachování stávající technologie ve smyslu 

současné koncepce kalového hospodářství a vodní linky (nikoli přímo o technickém řešení 

tohoto způsobu čištění pro tuto technologii ve stávajícím čase úrovně vývoje technologických 

zařízení dostupné) při vyjádření vůle hlasujících členů RM na zachování počtu tzv. ekvivalentů, 

tj. v podstatě kapacity čistírny, čímž se především rozumí potenciální množství možného vtoku 

splaškových, resp. znečištěných vod a schopnost zařízení vodu vyčistit za časovou jednotku, 

resp. rychlost tuto vodu vyčistit na příslušné, normou stanovené parametry, tj. množství 

vyčištěné vody za jednotku času a její návrat k využití, případně vypuštění do vodoteče. Pokud 

se týká kapacity čistírny v tomto rozhodnutí uvedené, pak tato svědčí o předpokládaném návozu 

splaškové vody akumulované v regionu Sedlčany v jednotlivých sběrných jímkách (např. 

z osad města Sedlčany, provozoven v osadách, rekreační objekty ve středisku Častoboř, dále 

jednorázovému příjmu znečištěné vody apod.; vytvoření dostatečné zálohové kapacity 

pro rozvoj bytové výstavby a rozvoj území ve smyslu potenciálu a bezbariérové nabídky 

investic pro nová odvětví, která mohou užívat technologie s potřebou vodního režimu 



  

 

 

a hospodářství; tyto provozy by jinak nemusely disponovat vlastním konečným čištěním, 

případným předčištěním apod.). Oproti tomu zvažovány by mohly být i určité úspory spotřeby 

vody potřebné po použití vyčistit.   

Pan Ing. Josef Soukup jinými slovy vyslovil myšlenku, že je třeba se k problematice kapacity 

a užité technologie, resp. k záměru rekonstrukce centrální ČOV z prostředků rozpočtu města 

Sedlčany ještě vrátit, neboť je podle jeho názoru potřebné zajistit politické rozhodnutí v této 

věci na základě dostatečných odborných podkladů, které neměla RM k jednání a rozhodnutí 

k dispozici při prvním projednávání této problematiky po obdržení dříve objednaného 

odporného posouzení. Jinými slovy uvedl, že k takto závažné otázce (rozhodnutí) členové RM 

nedostali dost informací a času k odpovědnému rozhodnutí, jako ani neproběhla odborná 

diskuse, která by poukázala a vypořádala další případné otázky (např. pořizovací náklady, 

úspory na provozu, využití kapacity).  

Pan starosta sdělil, že RM přijatým rozhodnutím vyjádřila pouze určitou vizi, se kterou se zatím 

nijak věcně nepracuje. Probíhají ovšem další jednání. 

Rada města Sedlčany měla před výše uvedeným závěrem (rozumí se přijatým usnesením) 

k dispozici odborné posouzení provozovatele, které si dříve svým rozhodnutím zadala 

a na podkladě kterého vyslovila přiklonění se k jedné z možných variant nabízeného řešení 

vyplývající z odborných závěrů (variantních doporučení). Výstupy ze základní studie jsou tedy 

známy a na ně potom musí navazovat zpracování konkrétní PD, která se bude soutěžit, resp., 

na jejíž vyhotovení bude vypsáno VŘ.  

Investice je třeba řádně připravit, projednat a schválit v ZM, což jistě bude předmětem dalšího 

volebního období, a tedy celé řady navazujících jednání i za účasti expertů nebo výstupů z jejich 

odbornosti. Nadefinovat lze dokumenty, které budou v rozhodovacím procesu pro příslušná 

rozhodnutí potřebné (standardní procesy činnosti RM).  

V tomto končícím volebním období je možné zvládnout nanejvýše procesní fázi odsouhlasení 

projektového záměru, případně výběru projektanta pro rekonstrukci provozu. 

Pan starosta předpokládá, že budou k dispozici další vyjádření a stanoviska provozovatele 

(1. SčV, s. s.) a odborné posouzení vybraného subjektu na administraci procesu; kontrola 

projektanta, potom TDI s vlastním stavebním a technologickým řešením (celkově by se mělo 

jednat o částku vyšší než původně předpokládanou, cca 60 mil. Kč). 

Pan starosta dále vyslovil myšlenku, že by město Sedlčany mělo jít spíše cestou vyšší kapacity 

(napočítat cca 12 tis. obyvatel). Cesta vyšší kapacity otevírá možnosti přijímat k čištění splašky 

transportní dovezené z „cisteren“, což může vylepšit ekonomiku provozu, neboť čistírna patrně 

bude v budoucnu jedinou, která toho bude v přiměřené gravitační zóně schopna. 

Pan Ing. Josef Soukup poukázal na výši a návratnost investice v uvažovaných variantách, 

náročnost provozu (provozní náklady) a další aspekty řešené problematiky. Dále s ohledem 

na dostatek času poukázal na to, že není nutné přijímat rozhodnutí pouze na jediné schůzi RM, 

vše je třeba řádně zvážit. 

Pan starosta sdělil, že patrně již v měsíci březnu 2022 přijde na jednání RM s návrhem 

jak zajistit další případné kroky vedoucí k rekonstrukci (počáteční etapa, bude pro rozhodnutí 

ZM). 

Město by s problematikou mělo pracovat tak, aby bylo možné využít případné dotace přes MZe 

ČR, byť by byla pouze ve výši 30 % nákladů na pořízení uznatelných. 

Pro investici je potřebné vytvořit předpoklad zajištěnosti (realizace), tedy je potřebné provést 

tzv. kumulaci prostředků, a to nejen v rámci nájemného; projekt důkladně administrovat, 

zejména ve vztahu k žádosti o dotaci. 

S přijatým usnesením se tedy dále pracuje a je určitým signálem k další činnosti (příprava 

zadání projektu; vztah k 1. SčV, a. s.; akce bude na stavební povolení; při takto relativně velké 

rezervě se může ukázat, že ČOV bude zprovozněna modulárně cca na 50 % kapacity; některé 

„věci“ nemusí být dokončeny s rozběhem provozu…). 



  

 

 

 

Studie revitalizace Komenského náměstí, Sedlčany 

K přednesení záměru vypracování studie byl na jednání RM přijat pan JUDr. Filip Růzha.  

Nalézány byly odpovědi na některé otázky: 

▫ preference vybraného území k revitalizaci (priority centra; úvahy o zařazení do přednostní 

revitalizace dalších míst, kde je také vysoká koncentrace trvale bydlících a revitalizované 

prostředí by bylo ku prospěchu občanům města); 

▫ předmět řešení k revitalizaci (členění užitných ploch veřejného prostoru a jejich případné 

předefinování – komunikace, bezpečné přístupy k objektům a budovám sloužícím veřejnosti, 

parkování, odpadové hospodářství, osvětlení, odpočinkové plochy, veřejná zeleň, předzahrádky 

k provozovnám, likvidace balastních vod, síťování, režim řešení dopravní obslužnosti, využití 

doposud nevyužívaných ploch,…); 

▫ očekávání předkladatele, očekávání veřejnosti, očekávání a potřeby občanů zde bydlících; 

▫ politická představa řešení a rozhodovací proces s přístupem a bez přístupu veřejnosti; 

▫ správný čas pro projektový záměr a jeho finanční podporu; 

▫ míra spokojenosti občanů; 

▫ hlavní problémy (pojmenovat) a limity územní (jeho funkce, vlastnické vztahy a další). 

 

Přizvaný host představil svoji představu o obsahu studie. Nejprve vymezil zájmové území 

pro vlastní revitalizaci a následně odůvodnil její potřebu: 

▫ zájmový prostor tvoří část jádra města, není dostatečně reprezentativní, zejména okolí chrámu 

sv. Martina nekoresponduje s významem památky a jej nikterak nepodporuje, a to zejména 

z pohledu váhy této kulturní památky (náměstí v podstatě tvoří prostředí kulturní památky, 

nepřiměřené významu památky a těžišti historie města);    

▫ oblasti revitalizace; 

▫ v rozpočtu, resp. v zásobníku MK předlažba před objektem farního úřadu; 

▫ přehodnocení kapacity parkování pro osobní vozidla; 

▫ vylepšení bezpečnosti provozu a užívání (nebezpečný chodník, snížení prašnosti, hluku); 

▫ doplnění zeleně stromy (výběr vhodných dřevin); 

▫ zajištění možnosti na vylepšení prostředí (zkulturnění). 

 

Jedná se o přípravnou fázi k zadání obsahu PD, vytvoření koncepce řešení a využití území 

(studie by poskytovala jednotný koncept ve vztahu k plochám; zajištění rovnováhy; aspekt 

pohybu v docházkové vzdálenosti).  

Studie by pracovala s vlastnickou strukturou, příležitost k možnému odstranění problémů 

a dědictví minulosti (bezpečné a bezbariérové přístupy, bez zjevných a zbytečných překážek). 

Studie by umožnila odborný vhled do problému (komplexně, co kde může a má být) a dále 

vytvořila půdorys pro možnost dílčí (postupné) realizace podle prostředků rozpočtu města, 

občanských potřeb a vůle politiků. 

Referující předpokládá, že díky vytvořené studii bude lépe rozpoznatelná jednotící myšlenka 

řešení prostoru. 

Referující zmínil i možnosti využití některých projektových kapacit, přičemž představil 

referenční příklady revitalizací veřejného prostoru. 

Předpokládané náklady na pořízení základní studie jsou odborným odhadem ve výši cca 

300 tis. Kč (snaha zapracovat do RO č. 1 / 2022). 

Referující požádal o podporu záměru revitalizace, resp. o zařazení vyhotovení studie jako 

výdajové položky do rozpočtu města Sedlčany na tento rok; kvalitní studie je předpoklad 

dalších návazných kroků k vylepšení veřejného prostoru. 

 

Pan starosta poděkoval za přednesení návrhu. 



  

 

 

Pan Ing. Martin Havel vyjádřil určitý prvek nejistoty přidané hodnoty a efektivnosti vkladu, 

spočívající zejména v definování konkrétních prvků pro vylepšení a jejich přínosu pro občana, 

neboť toto veřejné prostranství vykazuje s ohledem na jeho stávající užívání značné limity 

(hlavní dopravní tepna, která bude muset být projektem – studií respektována, nelze přemístit 

– změna dopravního řešení je nereálná – silnice ve vlastnictví Stř. kraje), zachování sítí a 

s ohledem na nároky podloží jejich zachování ve stávajících koridorech vedení, členění 

chodníků; svázáni jsme poměrně malým prostorem). Vyslovil úvahu o možnostech přidání 

prvků veřejné zeleně – což vždy neznamená úbytek parkovacích míst a další aspekty. 

Poukázal na případnou potřebu uplatňování připomínek v procesu (varianty, společná práce). 

 

Pan starosta konstatoval, že stávající stav vyžaduje předláždění povrchů, zejména chodníku 

při hlavní dopravní tepně (chodník sevřen silnicí a parkovištěm). Uvítal by stromovou zeleň 

na rozdělení ploch. Dále RM seznámil se svoji zkušeností, která se udála při projektování 

základní uliční čáry novou zástavbou v ulici 28. října. Do prostředí kulturní památky jistě 

vstoupí názory památkářů (přípustnost). 

 

Pan Ing. František Hodys doporučuje záměr ve svém obsahu zbytečně neuspěchat, ponechat 

alespoň určitý prostor k diskusi, neboť právě v té se mohou objevit dobré a využitelné nápady. 

 

Referující konstatoval, že považuje za podstatné začít se studií, zadat její zpracování; investor 

má možnosti zásahu (ovlivnění). 

 

Pan starosta promluvil o dřívějším využívání tohoto veřejného prostranství, které se za poslední 

desetiletí výrazně změnilo (bývaly zde „farmářské trhy). 

 

Diskutována byla forma pro zařazení do rozpočtu (jakým RO a kdy; způsob projednání v ZM, 

a to v rámci RO č. 1 / 2022, případně i samostatně s podklady – návrh doplnit na Pozvánku 

ZM). 

 

Pan JUDr. Filip Růzha sdělil, že z pohledu objemu rozpočtu města se jedná o poměrně nízkou 

položku, a to s ohledem na potenciál přínosu.  

 

Pan starosta dále uvedl, že je možné studii zařadit do předmětu RO č. 1 /2022 na úkor snížení 

rezervy. 

 

Pan Ing. Josef Soukup pochválil referujícího za to, že přišel s touto vizí, že je ve městě takovýto 

zastupitel a vyjádřil svoji podporu této iniciativě. 

 

Pan MUDr. Karel Marek se ve svém příspěvku, mimo jiné, věnoval procesu tvorby projektové 

dokumentace, a to zejména v prvotní fázi (vyjádření Odborů MěÚ Sedlčany, dotčených 

odborníků a orgánů – památkáři, s jejichž názory, připomínkami a definováním veřejného 

zájmu se musí počítat, resp. brát je v úvahu). Dále konstatoval, že je mnoho jiných lokalit 

nacházejících se v městské zástavbě Sedlčany, kde žijí další občané a které je potřebné vylepšit, 

a to s ohledem na jejich dlouhodobější požadavky a společné životní situace, které musí být 

řešeny v obecním zájmu (parkování, chodníky,…). Připomněl postoj některých občanů k dříve 

rekonstruovanému hlavnímu náměstí (na realizaci nebyla vždy chvála). V každém prostoru 

městské zástavby vždy žijí konkrétní lidé se svým režimem, potřebami, vnímáním prostoru 

apod. 

 



  

 

 

Závěr diskuse: Doplnit do příloh k PD projektovou studii „Revitalizace Komenského náměstí, 

Sedlčany“. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit navrhované 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2022, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je návrh na zvýšení příjmů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2022 o částku 23 557,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022 o částku 22 057,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí celkem 

209 672,0 tis. Kč. Výdaje činí celkem 208 172,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do již dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je přebytkový částkou 

+ 1 500,0 tis. Kč.“ 

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 81-1371/2018-2022. 

 

2.2.2 Navržená redukce zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu města 

Sedlčany  

Na jednání byla přizvána Ing. Veronika Stiborová, odborná referentka úřadu územního 

plánování, která byla hlavní referující osobou k tomu programovému bodu dnešního jednání 

RM, určená předsedajícím. 

 

Aktuálně platný Územní plán města Sedlčany byl vydán Zastupitelstvem města Sedlčany 

dne 25. února 2013 pod usnesením ZM č. 182/2013. Územní plán města Sedlčany nabyl 

účinnosti dne 15. března 2013. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo dne 28. listopadu 2016 pod usnesením ZM 144/2014-

2018 o pořízení Změny č. 1 Územního plánu města, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“). Změna č. 1 Územního plánu města Sedlčany nabyla účinnosti 

dne 29. října 2020.  

 

V územním plánu jsou pro bydlení označeny plochy BI, SV, SK a SM.  

• BI – Plochy bydlení – individuální městské a příměstské. Hlavní funkce: témě výhradně 

k bydlení, RD včetně doplňkových staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými, 

s chovem drobného hospodářského zvířectva.  

• SV – Plochy smíšené – venkovského charakteru. Hlavní funkce: plochy s obytnou 

funkcí a užitkovým využitím zahrad a chovem drobného hospodářského zvířectva. 

• SK – Plochy smíšené – obytné komerční. Hlavní funkce: bydlení, se zahradami 

a chovem drobného hospodářského zvířectva, s možností integrace občanského 

vybavení, služeb a výrobních aktivit.  

• SM – Plochy smíšené – obytné městského charakteru. Hlavní funkce: Bydlení 

v bytových a rodinných domech. 

 

Celkem Územní plán města Sedlčany vymezuje 109,1416 ha zastavitelných ploch pro bydlení, 

zastavěné z toho je 12,3414 ha. Celková zastavěnost zastavitelných ploch je 11,31 %.  

Navržený obsah Změny č. 2 ÚP města Sedlčany nově navrhuje vymezit další nové plochy 

o výměře 13,8846 ha.  

 



  

 

 

Změna č. 2 Územního plánu města Sedlčany vymezuje nové zastavitelné plochy, 

a to přesto, že stávající územní plán disponuje rozsáhlými nevyužitými zastavitelnými 

plochami. Proto je nutné redukovat stávající zastavitelné plochy, které nejsou od roku 2013, 

kdy byl vydán územní plán, (ne)využívány. Do redukce jsou navrženy nevyužité a nevyužívané 

plochy pro rekreaci, bydlení a plochy smíšené – obytné a komerční. Změna č. 2 ÚP Sedlčany 

navrhuje nové zastavitelné plochy zejména pro bydlení.  

 

Dle § 102 odst. 3 stavebního zákona nenáleží náhrada za změnu v území vlastníkovi nebo 

oprávněnému, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 

lhůty 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny. Z tohoto důvodu lze redukovat 

pouze zastavitelné plochy, které byly vymezeny v územním plánu, který nabyl účinnosti v roce 

2013, nikoliv plochy, které byly vymezeny Změnou č. 1 Územního plánu města Sedlčany. 

 

Lokality navržené k redukci jsou o celkové výměře 17,8003 ha.  

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný úřad 

územního plánování, jestliže Rada města Sedlčany by dnes takto zpracovaný dokument 

doporučila projednat a postoupit k rozhodnutí ZM, pak dokument bude podle připomínek 

dopracován a předložen Zastupitelstvu města Sedlčany jako navržená redukce zastavitelných 

ploch vymezených v Územním plánu města Sedlčany.  

 

Jednotlivé lokality dotčené redukcí byly graficky znázorněny na podkladě hlavního výkresu 

platného Územního plánu města Sedlčany a dnes představeny RM, která některé z nich 

rozměrově korigovala / vyřadila, a to zejména s ohledem na zachování určitého potenciálu 

rozvoje regionu a s ohledem na váhu nově dostupných informací ohledně potenciálu rozvoje 

a zájmu investorů. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ nad každou z lokalit; podnět k provedení úprav – korekce; 

▪ nad odůvodněním vyřazení; 

▪ nad dopadem do vlastnických vztahů. 

 

Jednotlivé lokality jsou přesněji uvedeny v grafické příloze spisu k tomuto jednání (k dispozici 

na úřadu územního plánování).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schválit návrh 

redukce zastavitelných ploch uvedených v příslušné dokumentaci k návrhu Změny č. 2 ÚP 

města Sedlčany (Tabulka č. 1) a dále znázorněných zákresem v grafické části dokumentace 

na mapových podkladech, které tvoří společně nedílnou přílohu k tomuto usnesení.“  

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 81-1372/2018-2022. 

 

 

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 Záměr realizace pozemku přímým prodejem do SJM žadatelů; lokalita Sedlčany, 

Doubravice 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Jedná se druhé projednávání tohoto případu. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své dříve přijaté usnesení zn. RM 80-/2018-2022 ze dne 

26. ledna 2022 projednala žádost o prodej části pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany. Jedná se cca 

o výměru 117 m2. 

Rada města Sedlčany zmíněnou žádost předběžně doporučila schválit s tím, že je nutno 

vyhotovit potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, 

následně záměr prodeje by byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

a poté opětovně projednán v Radě města Sedlčany, která by případnou realizaci, oddělené 

a pro město Sedlčany nepotřebné části pozemku, doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany 

ke schválení (v úvahu připadá přímý prodej zájmové části pozemku do vlastnictví žadatelů). 

 

Diskuse: 

▪ podrobně proběhla již dříve.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na přijaté usnesení zn. RM 80-/2018-2022 ze dne 26. ledna 

2022 v předmětu žádosti o prodej části (o výměře o 117 m2) pozemku parc. č. 321/8, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, 

ukládá, a to ve prospěch dalšího administrativního postupu a právního procesu realizace 

zájmové části pozemku, vyhotovit potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část 

pozemku oddělena.  

Rada města Sedlčany dále ukládá záměr prodeje geometrickým plánem vymezené části 

pozemku řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté předložit 

k projednání v Radě města Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany 

přímý prodej ke schválení.“ 

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 81-1373/2018-2022. 

 

3.1.2 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1345/1 v k. ú. a obci 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 dostupných a předaných informací projednala žádost o prodej 

části pozemku parc. č. 1345/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany. Jedná se cca o výměru 71 m2. 



  

 

 

Předmětná část pozemku byla vyhodnocena Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, 

jako pro město nepotřebná. 

Rada města Sedlčany zmíněnou žádost zvažovala postoupit do dalšího administrativního 

procesu. Za účelem definování hranic pozemku, jeho polohy, výměry a určení (druh a způsob 

využití) je nutno vyhotovit potřebný geometrický plán, kterým nejprve bude požadovaná část 

pozemku oddělena, následně bude aplikován postup realizace přímého prodeje v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tzn., 

že záměr prodeje musí být řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

po vyhodnocení případných připomínek následně projednán v příslušných orgánech města, 

tedy v Radě města Sedlčany, která případně zváží konečné doporučení směrem k Zastupitelstvu 

města Sedlčany prodej pozemku schválit. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou a nepotřebností pozemku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany po projednání žádosti o prodej části (jedná se cca o 71 m2) pozemku 

parc. č. 1345/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem doporučeného postupu realizace, ukládá Městskému 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zajistit vyhotovení potřebného geometrického plánu, 

kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, následně ukládá záměr prodeje nově 

vzniklého pozemku řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté případ 

postoupit k projednání v Radě města Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města 

Sedlčany prodej ke schválení.“ 

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 81-1374/2018-2022. 

 

3.1.3 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2485 v k. ú. a obci 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 projednala žádost společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., se  sídlem 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, která žádá město Sedlčany o prodej části 

pozemku parc. č. 2485, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

v k. ú. a obci Sedlčany. Jedná se cca o výměru 309 m2 zájmové části pozemku. 

Rada města Sedlčany konstatovala nepotřebnost tohoto pozemku pro město Sedlčany. Realizaci 

přímým prodejem lze doporučit, neboť žadatel tento pozemek (část) již dlouhodoběji využívá 

jako příjezd do objektu ve svém vlastnictví (areál výroby). K dalšímu postupu, a to za účelem 

realizace, je nutno vyhotovit potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část 

pozemku oddělena, dále znalecký posudek o ceně v místě a čase obvyklé tohoto pozemku 

a následně záměr prodeje řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

Po případném projednání doručených připomínek bude záležitost (případ) postoupena 

k projednání v příslušných orgánech města Sedlčany, a to za účelem vyjádření konečného 

postoje Rady města Sedlčany (případné vydání doporučení na podporu přímého prodeje 

do vlastnictví žadatele pro jednání Zastupitelstva města Sedlčany). 

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ nad mapovými podklady; stávající situace v terénu; další aspekty; 

▪ nad (ne)potřebností zájmové části pozemku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany po projednání žádosti společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., 

se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, která žádá město Sedlčany o prodej 

části (jedná se o cca výměru 309 m2) pozemku parc. č. 2485, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem dalšího 

administrativního postupu, ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zajistit 

vyhotovení geometrického plánu, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, dále pak 

zajistit vyhotovení znaleckého posudku a následně zajistit řádné zveřejnění záměru prodeje 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a záměr předložit k projednání Radě města 

Sedlčany, která případně doporučí návrh realizace pozemku Zastupitelstvu města Sedlčany 

ke schválení přímým prodejem do vlastnictví žadatele.“ 

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 81-1375/2018-2022. 

 

3.1.4 Realizace pozemků parc. č. 946/29 a parc. č. 948/7 v k. ú. a obci Sedlčany přímým 

prodejem do SJM žadatelů 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM (stručná rekapitulace geneze případu): 

Dne 3. února 2021 byla na Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, doručena žádost o prodej 

pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF a zároveň 

o prodej zájmové části pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany. Svoji žádost žadatelé odůvodnili tím, 

že v případě pozemku parc. č. 946/29 tento dlouhodobě užívají a udržují na základě uzavřené 

Smlouvy o nájmu pozemku a v případě parc. č. 948/1, mají z tohoto přilehlého pozemku část 

dlouhodobě zaplocenou ke své zahradě, tj. pozemku parc. č. 946/28, v k. ú. a obci Sedlčany. 

Žádost projednala Rada města Sedlčany dne 10. února 2021 (vizte zápis č. RM 56/2018-2022) 

s tím, že prodej pozemků předběžně doporučila schválit a uložila Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, aby záměr města týkající se prodeje pozemků byl realizován v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Za tím účelem byl vyhotoven geometrický plán č. 2810-66/2021, 

kterým byla z pozemku parc. č. 948/1 oddělena požadovaná část pozemku parc. č. 948/7 

o výměře 33 m2 (zaměřena zaplocená část). 

Při té příležitosti však bylo zjištěno, že obdobně jako tito žadatelé mají z městského pozemku 

parc. č. 948/1 připloceny pozemky (části) i vlastníci sousedních nemovitostí. 

Odbor majetku tudíž kontaktoval uživatele dalších částí pozemku, kteří se dne 27. dubna 2021 

dostavili na Městský úřad Sedlčany a oba požádali o odprodej užívaných pozemků. 

Výše uvedený geometrický plán byl společně s žádostmi předložen k projednání Radě města 

Sedlčany dne 5. května 2021, která svým usnesením zn. RM 62-1057/2018-2022, dále zn. RM 

62-1058/2018-2022 a zn. RM 62-1059/2018-2022 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany byl zveřejněn záměr města týkající 

se prodeje uvedených pozemků parc. č. 946/29, parc. č. 948/5, parc. č. 948/6 a parc. č. 948/7 

s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany prodej pozemků schválit, 

a to za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2 (vizte předložené návrhy usnesení). 



  

 

 

Záměr prodeje dotčených pozemků byl v souladu s uvedeným usnesením Rady města Sedlčany 

zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany v době od 6. května do 24. května 2021. 

Zastupitelstvo města Sedlčany dne 7. června 2021 výše uvedený prodej neprojednávalo 

z důvodu neaktuálního ceníku pozemků. 

Dne 10. srpna 2021 žadatelé osobně doručili na Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, žádost 

o částečné odstoupení od prodeje části pozemku parc. č. 948/7, kterou dlouhodobě užívají bez 

právního nároku jako součást své nemovitosti č. p. 652, ulice Na Potůčku v Sedlčanech 

(připlocený pozemek). Dále hodlají využít institutu vydržení vlastnictví pozemku, 

kterého dle občanského zákoníku využít mohou. Ve skutečnosti se jedná o pozemek, který je 

připlocen k rodinnému domu. Tuto část vlastníci nemovitosti, jakož i jeho právní předchůdci 

řádně a nerušeně drželi. Po dohodě s právním zástupcem města, Mgr. Monikou Drábkovou, 

bylo předloženo Stanovisko k uplatněnému vydržení vlastnického práva. V této souvislosti byl 

dne 17. ledna 2022 vyhotoven nový upřesňující geometrický plán č. 2861-12/2022, 

kterým došlo k rozdělení pozemku parc. č. 948/7 o výměře 33 m2 na pozemky označené 

parc. č. 948/7 o výměře 12 m2 a parc. č. 948/8 o výměře 22 m2. 

Rada města Sedlčany dne 26. ledna t. r. doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

převod vlastnického práva z města Sedlčany na žadatele (manžele) v souladu s ustanovením 

§ 1089 a násl. občanského zákoníku, tj. vydržení pozemku parc. č. 948/8 o výměře 22 m2, 

v k. ú. a obci Sedlčany.  

Záměr vydržení výše uvedeného pozemku byl v souladu s usnesením Rady města Sedlčany 

zn. RM 79-1339/2018-2022 zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany v době od 8. února 

do 24. února 2022. Dále řešeno jako jiný případ. 

Dne 11. února 2022 vyhotovil znalec posudek č. 4741 – 16/2022, kterým byla stanovena cena 

obvyklá v místě a čase ve výši 300,00 Kč/m2. Celková cena byla stanovena tímto znaleckým 

posudkem ve výši 152 700,00 (pozemek parc. č. 946/29 o výměře 497 m2 a pozemek 

parc. č. 948/7 o výměře 12 m2). 

Výše uvedený znalecký posudek spolu s původní žádostí o prodeji pozemků byl předložen Radě 

města Sedlčany dne 16. února 2022, která svým unesením zn. RM 81-1376/2018-2022 nejprve 

zrušila své původní usnesení ze dne 5. května 2021 (vizte usnesení zn. RM 62-1056/2018-2022) 

a následně doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemků parc. č. 946/29 

o výměře 497 m2 a parc. č. 948/7 o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany do společného 

jmění manželů za jednotkovou cenu dle znaleckého posudku ve výši 300,00 Kč/m2, tj. za 

celkovou kupní cenu ve výši 152 700,00 Kč. Strana kupující zároveň uhradí náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku a geometrických plánů. 

Přílohou k tomuto bodu Programu ZM jsou grafické podklady (snímek katastrální mapy včetně 

kopie geometrického plánu) a znalecký posudek. 

 

Diskuse: 

▪ podrobně diskutováno již dříve, a to opakovaně. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemků 

parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, o výměře 497 m2 a parc. č. 948/7, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 12 m2, který byl 

oddělen z původního pozemku parc. č. 948/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyžití 

ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2861-12/2022), 

které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, za jednotkovou cenu 300,00 Kč/m2 

dle znaleckého posudku č. 4741 – 16/2022, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 152.700,00 Kč, 

s tím, že strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

a geometrického plánu.“ 



  

 

 

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 81-1376/2018-2022. 

 

3.1.5 Žádost o prodej pozemku parc. č. 226/2 o výměře 111 m2 a pozemku parc. č. 334 

o výměře 79 m2 v k. ú. Sestrouň, 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 pro rozhodnutí Zastupitelstva města 

Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 226/2, druhem pozemku trvalý travní porost 

o výměře 111 m2 a pozemku parc. č. 334, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda o výměře 79 m2, oba v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které jsou ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to žadatelce, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

19.000,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zvažovala zároveň uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby výše uvedený záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

a to v souladu se zákonem o obcích. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady; 

▪ nad problematikou nepotřebnosti pozemků a jejich realizace. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 226/2, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 111 m2 

a pozemku parc. č. 334, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, 

o výměře 79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to žadatelce, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 14.250,00 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 81-1377/2018-2022. 

 

3.1.6 Zajištění právního důvodu k užívání nebytových prostor; případ Městské knihovny 

Sedlčany, příspěvkové organizace 

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 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 

nebytových prostor ze dne 22. prosince 2014, podle které město Sedlčany v postavení půjčitele 

přenechává Městské knihovně Sedlčany, příspěvkové organizaci města Sedlčany, která je 

v postavení vypůjčitele, nebytové prostory nacházející se v přízemí a I. patře budovy Sedlčany 

č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše. Předmětem Dodatku č. 2 je změna čl. IV citovaného 



  

 

 

smluvního ujednání, tj. změna výše záloh za dodávku elektrické energie, za dodávku tepla, dále 

vodné a stočné. 

 

Diskuse: 

▪ nad navrhovaným řešením; další možnosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových 

prostor ze dne 22. prosince 2014, dle které město Sedlčany jako půjčitel přenechává Městské 

knihovně Sedlčany, příspěvkové organizaci města, jako vypůjčiteli, nebytové prostory 

nacházející se v přízemí a I. patře administrativní budovy na adrese Sedlčany, ulice Kapitána 

Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany. Předmětem Dodatku č. 2 je změna čl. IV citované Smlouvy 

o výpůjčce nebytových prostor, tj. změna výše záloh za dodávku elektrické energie, za dodávku 

tepla, dále vodné a stočné.“ 

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 81-1378/2018-2022. 

 

3.1.7 Rozšíření rozsahu budoucího zatížení nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany 

věcným břemenem; datové kabelové rozvody 

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 předložený návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke dřívější 

Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy 

2021/100 ze dne 30. září 2021, podle které město Sedlčany jako budoucí povinný umožní 

společnosti Telco Infrastructure, s. r. o., jako budoucímu oprávněnému, zřídit, umístit, 

provozovat, udržovat a opravovat podzemní kabelové vedení v rámci výstavby optického 

telekomunikačního vedení. Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. II, VI, tj. změna – doplnění 

trasy z důvodu připojení dalších objektů a úprava trasy z důvodu zjevných překážek v porostu 

dřevin (městská veřejná zeleň; vzrostlé stromy). 

 

Diskuse: 

▪ nad rozšířením a požadavky veřejnosti pro další připojení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy 2021/100 ze dne 30. září 2021, 

dle které město Sedlčany, jako budoucí povinný, umožní společnosti Telco 

Infrastructure, s. r. o., jako budoucímu oprávněnému, zřídit, umístit, provozovat, udržovat 

a opravovat podzemní kabelové vedení v rámci výstavby optického telekomunikačního vedení. 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. II a čl. VI, tj. doplnění trasy z důvodu připojení dalších 

objektů a úprava trasy s ohledem na věcné překážky městské zeleně.“ 

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 81-1379/2018-2022. 

 

3.1.8 Sedlčanský masopust 2022; povolení záboru veřejného prostranství  



  

 

 

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 návrhem / žádostí Městského muzea Sedlčany, 

které s odvoláním se na jednání poradního orgánu města Sedlčany (Rada města Sedlčany) ve 

věci příslušné, tj. „Kulturní komise“ města Sedlčany, hodlá ve spolupráci se Základní 

uměleckou školou Sedlčany, spolkem Našlose Sedlčany a Gymnáziem a Střední odbornou 

školou ekonomickou Sedlčany, uspořádat na hlavním náměstí ve městě Sedlčany (náměstí 

T. G. Masaryka) akci s názvem „Sedlčanský masopust 2022“, a to v úterý dne 1. března 2022, 

v čase od 14:00 hod. do cca 17:00 hod.  

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, RM zvažovala 

tuto akci konanou ve prospěch veřejnosti osvobodit od místního poplatku.  

 

Diskuse: 

▪ případná pandemická omezení; rozvolňování; 

▪ zajištění bezpečnosti pořadatelem; 

▪ další aspekty problematiky (přesah do veřejnosti). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Městského muzea Sedlčany, 

které s odvoláním se na jednání poradního orgánu Rady města Sedlčany, tj. „Kulturní komise 

města Sedlčany“, hodlá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany, spolkem 

Našlose Sedlčany a G a SOŠE Sedlčany, uspořádat v prostoru hlavního náměstí 

T. G. Masaryka, Sedlčany, akci s názvem „Sedlčanský masopust 2022“, a to v úterý dne 

1. března 2022 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně 

závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje 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 81-1380/2018-2022. 

 

3.1.9 Žádost o ukončení uživatelského vztahu k nebytovým prostorám (zubní ambulance)  

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 ukončení platnosti Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání ze dne 30. června 2011, dle kteréžto užívá ordinaci spolu s čekárnou 

a také sociálním zařízením v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova 

v Sedlčanech, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace.  

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby v souladu s podanou žádostí byl smluvní vztah 

ukončen dohodou ke dni 31. března 2022. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti také zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, aby s žadatelkou byla uzavřena příslušná Dohoda o ukončení platnosti 

smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.  

 



  

 

 

Diskuse: 

▪ nad požadavkem; vyhovění. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s žádostí uživatelky nebytových prostor o ukončení platnosti 

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. června 2011, podle které užívá 

zubní ordinaci spolu s čekárnou a také sociálním zařízením v objektu bývalé Polikliniky 

Sedlčany, Tyršova č. p. 159, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb, schvaluje 

smluvní vztah ukončit dohodou ke dni 31. března 2022. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby s žadatelkou, byla uzavřena příslušná Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání.“ 

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 81-1381/2018-2022. 

 

3.1.10 Záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany v budově 

Sedlčany, Tyršova č. p. 159 (bývalá Poliklinika 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 uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany (adresný záměr na základě 

žádosti), týkající se pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, 

a to v budově na adrese Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany (objekt bývalé 

Polikliniky Sedlčany) o celkové výměře 41,50 m2, tj. ordinaci o výměře 13,50 m2, čekárnu 

o výměře 12,90 m2, čekárnu o výměře 9,10 m2, poměrnou část chodby o výměře 2,50 m2 

a poměrnou část sociálního zařízení o výměře 3,50 m2, a to za účelem poskytování 

zdravotnických služeb – zubní ordinace. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; podrobněji diskutováno. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany (adresný záměr na základě 

žádosti), týkající se pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, které se 

nacházejí v budově Sedlčany, Tyršova č. p. 159 (bývalá Poliklinika Sedlčany) o celkové 

výměře 41,50 m2, tj. ordinace, dvě čekárny, poměrná část chodby a soc. zařízení), a to za účelem 

poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace.“ 

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 81-1382/2018-2022. 

 

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 Žádost o povolení vybudování předzahrádky k provozovně kavárny; žadatel 

VLTAVA INVEST, a. s.   

RM projednala žádost o povolení vybudování předzahrádky ze dne 15. února 2022 (Městským 

úřadem Sedlčany evidována pod č. j.: MU-S/OM/3535/2022, dne 16. února 2022). 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, kterému byla 

žádost doručena jen těsně před zahájením jednání RM. 

 

Žadatel, VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem Praha, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, Smíchov; 

IČ 27098613, prostřednictvím zpracovatele, požádal o projednání umístění tzv. předzahrádky 

k provozovně, a to na osázené ploše veřejné zeleně, před provozovnou kavárny Káva svět, 

která je umístěna v objektu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 28, který je ve vlastnictví 

žadatele. Kavárnu provozuje jiný subjekt. Žadatel bude zároveň investorem předzahrádky, 

se kterým bude podle schváleného Manuálu uzavřeno smluvní ujednání.  

Předzahrádka bude zajištěna tzv. záborem veřejného prostranství části pozemku parc. č. 162/2 

k. ú. a obec Sedlčany, ovšem s využitím institutu Smlouvy o nájmu nemovitostí, neboť se jedná 

se o dlouhodobé užívání. 

Rozsah záboru je vyznačen na situačním snímku a tvoří plochu dvou k sobě kratší stranou 

přilehlých obdélníků o velikosti 2 x (5 m x 3 m), tj. 30 m2; (zábor části záhonu zeleně s žulovými 

obrubami při chodníku naproti provozovně). 

 

Podmínky: 

▪ zachování souladu s dříve schváleným a zveřejněným dokumentem „Manuálem 

pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany“, 

tj. mimo jiné: 

▫ zachování obruby, její překlenutí ochranou proti opotřebení a poškození, formou 

nášlapné podložky umístěné nad obrubou;  

▫ před vlastní instalací pevné a kotvené podlahy předzahrádky v předjaří realizovat 

bezpečné přesazení zeleně, a to v součinnosti se správcem městské veřejné zeleně 

(Sedlčanské technické služby, s. r. o.) na jiné vhodné a správcem zeleně určené místo; 

práce spojené s přesazením provedou na náklady investora Sedlčanské technické služby, 

s. r. o. 

▫ vyhotovení požadovaného ochranného zábradlí; 

▫ údržba, čistota, hygiena prostranství; 

▫ ochrana před zbytečným opotřebením; případné uvedení do stavu před záborem 

s přihlédnutím ke stavu opotřebení; 

▫ jiné technické podmínky a podmínky vizualizace uvedené v Manuálu. 

 

Užívání bude dále založeno Smlouvou o nájmu veřejného prostranství (uvedeno rovněž 

ve schváleném Manuálu), která bude v čase před zahájením výstavby díla (realizace) uzavřena 

mezi žadatelem (investorem) a městem Sedlčany; přílohou bude grafický návrh umísťovaných 

konstrukcí s technickým popisem. 

Předpokládaná doba záboru – po celý rok. 

Uvedená doba provozu bude duben – říjen (sezónní provoz) sedm měsíců. 

Smlouvu lze uzavřít na pět let (uvedeno v Manuálu). 

Smluvní plnění nebylo uvedeno. Podle OZV o místních poplatcích by se jednalo o poplatek 

za užívání veřejného prostranství za účelem poskytování služeb, který je předpisem stanoven 

na 5,00 Kč/m2/den.     

 

Diskuse: 

▪ bez věcného diskusního příspěvku. 



  

 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený záměr rozsahu záboru veřejného prostranství 

zeleně (č. j.: MU-S/OM/3535/2022) na pozemku parc. č. 162/2 k. ú. a obec Sedlčany, 

na hlavním náměstí T. G. Masaryka (část záhonu zeleně s žulovými obrubami při chodníku 

naproti provozovně kavárny Káva svět umístěné v objektu Sedlčany č. p. 28), a to za podmínky, 

že předzahrádka bude vyhotovena v souladu s tzv. Manuálem pro umísťování a provedení 

restauračních předzahrádek na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany a za předpokladu předchozího 

uzavření Smlouvy o nájmu veřejného prostranství mezi žadatelem, resp. investorem VLTAVA 

INVEST, a. s., se sídlem Praha, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, Smíchov; IČ 27098613 

a vlastníkem, tj. městem Sedlčany. 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit adresný 

záměr pronájmu (záboru) veřejné zeleně ve výše uvedeném případu s danými parametry.“ 

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 81-1383/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Výběrové řízení na zpracovatele územního systému ekologické stability  

Součástí navrženého obsahu Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany je prověření 

funkčnosti lokálního biocentra LBC4 (areál v Luční ulici). Plocha je v platném územním plánu 

vymezena jako „NP – Plochy přírodní“. Hlavní funkční využití této plochy jsou plochy zahrnuté 

do prvků územního systému ekologické stability. Územní systém ekologické stability je 

zakreslen v rozsahu, který dlouhodobě neodpovídá. Část takto označené plochy je spíše 

charakteru plochy „OS – Plochy občanského vybavení – tělovýchovy a sport“ (území mimo 

aktivní zónu záplavového území) a část plochy je charakteru „ZV – Plochy zeleně – zeleň 

ve veřejných prostranstvích“. 

 

K uvedenému záměru vydal Krajský úřad Středočeského kraje, orgán ochrany přírody a krajiny, 

následující stanovisko – č. j.: 129396/2021/KUSK:  

„Krajský úřad nesouhlasí s hodnocením vymezeného lokálního biocentra LBC 4 a s jeho 

předpokládaným vymístěním z polohy v údolní nivě. Pokud hodlá pořizovatel zpochybňovat 

jeho účelnost, je třeba, aby svou úvahu podepřel odborným posudkem příslušné autorizované 

osoby“.  

Z tohoto důvodu proběhne výběrové řízení na zpracovatele odborného posudku ÚSES, týkající 

se lokálního biocentra LBC4. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ nad potřebností; zohlednit stávající stav, který trvá dlouhodoběji; 

▪ kultivace místa v centru městské zástavby Sedlčany; 

▪ veřejný zájem stávajícího užívání převyšuje deklarovaný veřejný zájem, který se má územně 

plánovací dokumentací dosáhnout; 

▪ jedná se o lokální biocentrum, které dlouhodobě neplní svoji funkci a nikdy neplnilo: 

dlouhodobě neodpovídající nárokům a „očekávání dokumentace“; Krajský úřad Středočeského 

kraje si vyžádal odborný posudek (expertní);  

▪ zajistit VŘ je žádoucí.  

 

K podání cenové nabídky budou osloveni vybraní specialisté s pozitivními referencemi:  



  

 

 

▫ Ateliér T – Plan, s. r. o., se sídlem Praha, Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4;  

▫ Ing. Václav Škopek, CSc. – EKOSERVIS – Výzkumné středisko krajinné ekologie, 

se sídlem České Budějovice, Široká 15/8, 370 01 České Budějovice;  

▫ ALLCONS, a. s., se sídlem Praha, U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město.  

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního 

plánování, jako úřadu územního plánování, a zároveň jej pověřuje oslovit výzvou nejméně tři 

vybrané firmy, a to za účelem podání cenové nabídky na zpracování Odborného posudku 

Územního systému ekologické stability (lokálního biocentra LBC4).“ 

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 81-1384/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

5.1 Urgence opravy venkovního schodiště při objektu Sedlčany č. p. 176; příspěvek 

přednesl pan Ing. Josef Soukup  

Pan Ing. Josef Soukup přednesl již několikráte opakovaný a v Zápisech RM uváděný požadavek 

na opravu bezpečné schůdnosti schodiště (povrch nášlapných stupňů), které navazuje 

na průchod pod objektem Sedlčany, ulice 28. října č. p. 176 a pokračuje dále do prostředí 

přilehlého sídliště v tzv. zadním traktu objektu směrem od zmíněné ulice (schodiště navazuje 

na průchod pod objektem a je vstupem do prostoru sídliště Sedlčany, Za Nemocnicí). 

Je hojně užíváno i staršími osobami a osobami se sníženým stupněm mobility. Jeho oprava byla 

již v minulosti zadána správci místních komunikací (součást chodníku), tj. městské obchodní 

společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. Jednatel společnosti byl opakovaně vyzván 

k neprodlené opravě. Jedná se o výkon samosprávy. 

 

Diskuse: 

▪ nad zbytečnou prodlevou přístupu k účinné a trvalejší opravě. 

 

Požadavek je s dopadem do rozpočtu města Sedlčany (pokrytí prostředky zajištěno příslušnou 

kapitolou). 

  

Závěr: RM vzala výše uvedený, opakovaně vyřčený, požadavek na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Pan starosta města přislíbil dále v této věci se zhotovitelem komunikovat, provedení opravy 

upřednostnit – opravu urychleně zhotovit ke spokojenosti uživatelů.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 

Příspěvek tohoto charakteru, váhy a významu nebyl do dnešního Programu RM zanesen. Bez 

samostatného příspěvku. 

 

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. 81/2018-2022), 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. března 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 82/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné, 

„Činnost Sportovních areálů Sedlčany, Výroční zpráva Sportovních areálů Sedlčany, p. o., 

za rok 2021“. 

  

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 19:03 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Dokument k redukci zastavitelných ploch k návrhu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

(Tabulka č. 1); součást usnesení; (bez uvedeného počtu listů) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

BD – bytový dům 

BF – bytový fond 

ČOV – čistírna odpadních vod 

MK – místní komunikace 

NP – nebytové prostory 

PD – projektová dokumentace 

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 

ÚP – územní plán (dokumentace) 

VŘ – výběrové řízení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 21. února 2022. 


