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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 19/2018-2022 
(anonymizovaný) 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

7. března 2022 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Úvodního slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:02 hod. zahájil 19. veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; přivítal přítomné 

zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti (občany), kteří se svobodně, z vlastní vůle 

a zájmu dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli 

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

a využili svých práv k vyjádření osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, 

případně podnětů a připomínek k činnosti, která spadá do kompetence správy věcí veřejných 

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 19. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 18 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

při projednávání bodu „4.“ s názvem „Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany 

za rok 2021“ Programu ZM, se dostavil předem omluvený zastupitel, pan MUDr. Karel Marek, 

a to v čase 17:14 hod. 

 

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil/a a zasedací místnost s omluvou, případně 

bez omluvy opustil/a, a na zasedání ZM se již nevrátil/a v čase:  

- nikdo. 

 

Jednání ZM dále přítomen (mna) nebyl/a, a to v časovém úseku (neuvedeno): 

- dlouhodoběji nikdo z přítomných zastupitelů; vizte případně hlasování; pouze krátký 

úsek na občerstvení; zastupitelé nejsou uváděni jmenovitě. 

 

Omluven/a:   

Na celé jednání (z nepřítomnosti) řádně omluven/a: 

- Ing. Jiří Burian (pracovní neschopnost pro nemoc); 

- Ing. Pavel Švagr, CSc. (překážky pro výkon zaměstnání). 

 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem omlouval: 

- MUDr. Karel Marek, dostavil se v čase 17:14 hod.; 

- Pan Richard Otradovec, omluven na dřívější odchod v předpokládaném čase 19:00 hod.; 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 
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Ověřovatelé Zápisu:   

▪ MUDr. Vladimír Zámostný; 

▪ MUDr. Andrea Chromcová. 

 

Návrhová komise: 

▪ Ing. František Hodys, předseda; 

▪ Mgr. Radovan Faktor, člen; 

▪ Ing. Petr Stoupa, člen. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

Námitky, případně protinávrhy proti pověření zapisovatele dnešního zasedání ZM nevzneseny. 

 

Přizvaní hosté: 

- Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany; 

- Bc. Lenka Havlová, DiS., pověřená vedením Odboru majetku, Městský úřad Sedlčany; 

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

Úsek územního plánování; 

- Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí. 

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

- Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT podpory; Městský úřad Sedlčany; 

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:02 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím zasedání ZM přerušeno. 

 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 18:40 hod. 

 

Proti Zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 13. prosince 2021) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky podle 

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2018 – 2022 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

Program zasedání:  

 

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 
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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. 8 (kapitálové příjmy; investiční 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; investiční 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 
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„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.)  
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Přílohy (zaslány spolu s Pozvánkou): 

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 

 

Výše uvedený Program 19. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem části Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 21. února 

2022; dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: MÚ-S/SEK/3836/2022). 

Pozvánka byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému zastupitelskému sboru) 

dne 21. února 2022 (č. j.:  MÚ-S/SEK/3836/2022) pomocí zřízeného bezpečného úložiště dat 

pro výkon veřejné funkce zastupitele města Sedlčany. 

 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent, pokud takovýto 

k problematice byl určen, kontroloval dokumenty a jejich obsah ze své kompetence 

a působnosti. 

Formou Oznámení byla Pozvánka (návrh Programu) na veřejné zasedání ZM zveřejněna 

na www stránkách města Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována 

a zveřejněna byla rovněž ve všech osadách města Sedlčany, a to na obvyklých místech 

a obvyklým způsobem, aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto informaci 

v místě svého bydliště k dispozici. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích Programu, kontinuálně (zejména návrhy majetkoprávních bodů Programu), 

vždy dle nápadu událostí, jejich geneze a problematiky, projednán Radou města Sedlčany, 

a to postupně, podle harmonogramu jednání (lze dohledat v Zápisech RM; anonymizované 

Zápisy, resp. anonymizovaná Usnesení zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 81-1370/2018-2022, 

které ve svém výroku zní:  

„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.“ 

Toto usnesení již nebylo na návrh RM dále doplněno o další programové body (v době 

do zahájení dnešního zasedání ZM).  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města Sedlčany, na základě rozhodnutí RM s respektem k dlouhodobějšímu harmonogramu, 

a to na základě usnesení zn. RM 81-1369/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  
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1. Zahájení 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:02 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce 

přítomné veřejnosti. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany (citace): 

„Dobré odpoledne. Vážené zastupitelky vážení zastupitelé, dámy a pánové, dovolte mi, 

abych zahájil dnešní veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Rád bych jej zahájil 

trošku netradičním způsobem. Rád bych, abychom minutou ticha na úvod zasedání uctili 

všechny oběti ruské agrese na Ukrajině.“  

 

Po aktu podpory a solidarity pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále 

sdělil upozornění, že je pořizován z tohoto jednání on-line audio přenos bez záznamu, o čemž 

byli a jsou v sále přítomní rovněž informováni pomocí vyvěšené informační cedule, která je 

umístěna v souladu s předpisy a Jednacím řádem ZM při vstupu do Společenského sálu KDJS, 

ve kterém probíhá veřejné zasedání ZM. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího dále oslovil množinu oprávněných osob (občanů), 

kteří mohou uplatnit v souladu s Jednacím řádem ZM svá práva a hlásit se do otevřené rozpravy 

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

předsedajícím upozorněni, že v cca 19:00 hod., jestliže bude ještě jednání probíhat, tak bude 

do Programu zasedání, a to v souladu s ustanovením odst. 17) Čl. 7 Jednacího řádu ZM, vložen 

bod Programu „Dotazy a připomínky občanů“, které se týkají problematiky mimo schválený 

Program (jeho předmět). Zde budou vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání maximálně 

tří minut na jeden příspěvek. Celková doba trvání tohoto bodu Programu je limitována časem 

30 minut. 

Pan starosta dále upozornil na to, že pokud bude z průběhu jednání zřejmé, že bude pokračovat 

po 20:00 hod., bude po dovršení uvedeného času vyhlášena přibližně pětiminutová fyziologická 

přestávka. 

Konec jednání je Jednacím řádem ZM stanoven na 22:00 hod., přičemž každé další případné 

prodloužení o max. 1 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

všech členů ZM.  

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z minulého veřejného zasedání ZM řádně ověřen, a to bez 

námitek a připomínek.    

 

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle Prezenční listiny předsedající konstatoval, že dnešnímu 

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 18 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že je 

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

právních překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí 

(usnesení).“ 

 

Následuje konstatování s ohledem na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stav věcí na místě zohledněný zapisovatelem; prohlášení 

ve vztahu k zák. o obcích). 
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Zasedání ZM bylo přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo 

na místo veřejně přístupné a otevřené občanům, s dostatečnou kapacitou, a to v souladu 

s právními předpisy (zákonem o obcích), Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM, jakož i navrženém Programu jednání a jeho pořadu, 

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována (Pozvánka s návrhem Programu jednání 

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 

 

Poznámka: 

Na jednání ZM (veřejném zasedání) byla aplikována nařízená (případně doporučená) 

hygienická opatření (vymezení jednacího prostoru pro zastupitele a zvlášť pro veřejnost; 

jednací vzdálenosti, přístup zastupitelů i veřejnosti v respirátorech za použití osobní dezinfekce 

rukou při vstupu do jednacího prostředí sálu, odstup osob mezi sebou a podmínky dalších 

opatření proti šíření pandemie jako je případné testování doposud neočkovaných zastupitelů).   

 

Záležitosti k vlastnímu procesu jednání; určení a schválení (jmenování) ověřovatelů 

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 19. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byl navržen pan MUDr. Vladimír Zámostný a paní MUDr. Andrea Chromcová. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh 

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil. 

Předsedající vyzval všechny zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji pana MUDr. Vladimíra Zámostného 

a paní MUDr. Andreu Chromcovou.“  

„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdrželi se 2; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan MUDr. Vladimír 

Zámostný a paní MUDr. Andrea Chromcová, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu 

očekávané činnosti.“ 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 19. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, 

který s návrhem vyslovil souhlas.  

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na zhotovitele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 
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„Zapisovatelem dnešního Zápisu bude Ing. Vojtěch Hlaváček. Kdo z přítomných zastupitelů 

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan Ing. František Hodys, předseda; pan Mgr. Radovan Faktor, člen a pan Ing. Petr Stoupa, 

člen.“ 

 

Navržení zastupitelé nic nenamítali a vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální 

složení návrhové komise. 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval.  

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů bylo pro 16; proti 0; zdržel se 2; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi pro případnou činnost v průběhu 

19. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan Ing. František Hodys, předseda; 

pan Mgr. Radovan Faktor, člen a pan Ing. Petr Stoupa, člen.“ 

               

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání, formulování návrhů usnesení, určení jejich pořadí pro hlasování apod.; 

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 19. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

a připraven Radou města Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami 

subjektu, rozumí se města Sedlčany, a jeho kompetencemi a působností. 

 

Návrh Programu veřejného zasedání byl obsažen v původní Pozvánce na dnešní veřejné 

zasedání ZM a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání 

ZM byli všichni občané města i další oprávnění a také množina hostů). Program veřejného 

zasedání ZM byl ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

a to jak v písemné, tak elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vše v souladu 

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

a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

a to v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh. 

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, nebyl tento doposud změněn žádným 

důvodným zásahem. 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil: 

„Společně s Pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály Programu dnešního 

jednání. Dovoluji si navrhnout jednu změnu, jedno doplnění Programu. A to za bod číslo čtyři 

s názvem „Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2021“, a před 

projednáním dalšího bodu s názvem „Rozpočtové opatření č. 1 / 2022 (návrh)“. Mezi tyto body 

navrhuji zařadit bod s názvem „Humanitární pomoc Ukrajině“. Konkrétně se jedná o projednání 

finančního daru na pomoc Ukrajině.  Pokud tento bod bude schválen, bude upraveno i usnesení, 

které jste písemně obdrželi s navrženým Programem. Kdo souhlasí s návrhem Programu s touto 

jednou změnou, kterou teď avizuji ústně při zahájení zasedání, ať zvedne ruku.“ 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, následně 

vyřkl níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s návrhem upraveného Programu jednání dnešního 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, tedy se zařazením bodu s názvem „Humanitární 

pomoc Ukrajině“?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 17; 

proti 1; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající dnešnímu veřejnému zasedání 

ZM, se dále dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů požaduje doplnění předloženého 

návrhu Programu dnešního zasedání ZM, případně jeho další úpravu.  

Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky k návrhu 

Programu, a to dnes ani dříve v čase před zahájením vlastního jednání určeném Jednacím řádem 

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 19. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

Po ukončení uvedeného procesu předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém a upraveném znění, byl 

schválen sedmnácti hlasy z celkového počtu osmnácti v tuto dobu jednání a hlasování (v tomto 

okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů.“ 

  

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení. Obsah schváleného Programu ZM je uveden ve formálně 

upravené verzi níže v Zápise, bez pozdějšího obohacení o zřejmé diskusní příspěvky (příspěvky 

do rozpravy); tyto jsou v tomto Zápise uvedeny vždy v příslušném bloku jednání. Na tomto místě 

a v tomto čase jednání nebyly známy.) 

 

Schválený Program 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

(Poznámka: Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen 

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení. Program nebyl v jeho průběhu dále upraven.) 

 

1. Zahájení 

 

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

13. prosince 2021 (volební období 2018 – 2022) 
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3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 14. prosince 

2021 – 7. března 2022) 

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

 

5. Humanitární pomoc Ukrajině 

 

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

 

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

 

8. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

8.1 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 

  

8.2 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) 

  

8.3 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  

  

8.4 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   

  

8.5 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 

  

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

přímým prodejem do SJM žadatelů 

   

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

v k. ú.   a obci Sedlčany do SJM žadatelů 

    

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

 

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

 

11. Diskuse 

 11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 11.2 Diskuse přítomných občanů  

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

13. Závěr 

 

Poznámka: 
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▪ 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.)  

 

Pan starosta přítomné ve Společenském sále KDJS upozornil, že všechny osoby starší 18 let 

s trvalým pobytem na území města Sedlčany a osoby vlastnící nemovitost na území města 

Sedlčany se mohou hlásit do rozpravy k jednotlivým bodům Programu. Uvedené právo 

se samozřejmě vztahuje ke všem bodům schváleného dnešního Programu, jak již uvedeno výše. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

a to v souladu s Jednacím řádem ZM (ČI. VII s názvem „Průběh zasedání a jednání 

zastupitelstva“), navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného 

a nekonfliktního průběhu jednání ZM, kterým je rozhodnutí o tom, zda rozprava zastupitelů, 

případně přizvaných odborníků a hostů, bude probíhat ke každému bodu Programu zvlášť, 

jak již zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu 

devatenáctému zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků 

a veřejnosti (oprávněných osob z řad občanů), ke každému bodu Programu ZM zvlášť.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného procedurálního usnesení (rozhodnutí ZM): 

„Rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků, hostů i oprávněných osob z veřejnosti, 

a to ke každému bodu Programu, bude vedena zvlášť (samostatně).“ 

 

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude 

zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Pan starosta opětovně sdělil, že všichni přítomní z řad veřejnosti se také mohou po udělení slova 

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

Programu dnešního zasedání ZM, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených a uzavřených tematických celcích. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, všechny účastníky zasedání upozornil 

na potřebu mluvit jen na mikrofon, neboť je žádoucí, aby on-line přenosu občané dobře 

rozuměli, byl slyšitelný a věděli, o čem se jedná. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní přistoupíme k druhému bodu našeho Programu, kterým je „Kontrola usnesení z minulého 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“. Slovo předávám panu místostarostovi.“ 
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2. Zpráva z kontroly usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany konaného dne 

13. prosince 2021 (volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji za slovo. Přeji všem hezké odpoledne. Druhý bod dnešního Programu ZM – „Zpráva 

z kontroly usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany.“ Tuto zprávu obdrželi 

všichni zastupitelé jako součást materiálu, takže bych rovnou zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Nikdo se nehlásí?“  

 

Referující k problematice otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru, následně veřejnosti.  

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí?“ „Přednesu návrh usnesení.“  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o kontrole plnění usnesení 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 13. prosince 2021, 

předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 19. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen 

hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 279/2018-2022.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

 

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

14. prosince 2021 – 7. března 2022) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zpráva z jednání RM. Jednání Rady města Sedlčany se v mezidobí intervalu dní 

od 14. prosince 2021 do 7. března 2022 konalo celkem 5×, a to v termínech 22. prosince 2021, 

12. ledna, 26. ledna, 9. února a 16. února 2022. Toto jednání RM proběhlo mimo schválený 

Harmonogram jednacích dnů RM z důvodu nepřítomnosti, resp. předpokládané nepřítomnosti 

na dalším plánovaném jednání, které mělo být o týden později. Zprávu opět všichni zastupitelé 

obdrželi písemnou formou, takže opět zahajuji rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 
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▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin zastupitelů i občanů. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali zaslané informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem 

Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 

za uplynulé období v intervalu dní 14. prosince 2021 až 7. března 2022, 

ve kterém  se v termínu, a to 22. prosince 2021, dále pak 12. ledna, 26. ledna, 9. února 

a 16. února 2022, konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 280/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval a předal 

slovo předsedajícímu veřejnému zasedání ZM, a to za účelem projednání další části Programu. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předsedající dnešnímu zasedání ZM, si vzal 

zpět slovo, rovněž referujícímu poděkoval za přednesené informace a pokračoval 

v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání ZM).  

   

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2021  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu je „Závěrečný účet hospodaření města za rok 2021 a informace 

o výsledcích hospodaření za uplynulý rok“. V materiálech jste obdrželi komentář k výsledkům 

hospodaření, tabulkový přehled o příjmové a výdajové části, včetně podrobných tabulkových 

příloh k některým bodům přehledu hospodaření. 

Zatím neschvalujeme závěrečný účet jako takový, ten budeme Zastupitelstvu města Sedlčany 

předkládat až společně se zprávou auditora. Takže v tuto chvíli jenom informace o výsledcích 

hospodaření poskytujeme na vědomí.“ 

 

Poznámka: Na jednání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:14 hod. dostavil dříve 

omluvený pan MUDr. Karel Marek. Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných 

zastupitelů celkem 19, a to z celkového počtu 21 členů zastupitelského sboru města Sedlčany. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany se až do ukončení veřejného zasedání 

nezměnil.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 
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▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí přednesené informace o výsledcích 

hospodaření města Sedlčany za rok 2021 (ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“). 

Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2021 celkové výše 211 678,38 tis. Kč 

(100,82 %) a výdaje celkové výše 182 521,15 tis. Kč (94,13 %). Rozpočet města Sedlčany 

za rok 2021 byl uzavřen jako přebytkový v částce 29 157,23 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 281/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

 

 

5. Humanitární pomoc Ukrajině 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Navrhujeme schválit finanční dar na pomoc Ukrajině ve výši 100 000 Kč. Samozřejmě 

důvodem je nesmírné utrpení, kterým stát Ukrajina nyní prochází pod ruskou agresí; jsme 

přesvědčeni, že samozřejmě všechny demokratické státy mají obyvatelům Ukrajiny poskytnout 

veškerou možnou pomoc. Doporučuji, abychom se k tomu jako zastupitelstvo přidali, 

poskytnutím humanitárního daru, a to, jak už jsem říkal, ve výši 100 000 Kč, prostřednictvím 

organizace Člověk v tísni, o. p. s. 

Ještě, než bych přednesl návrh usnesení, tak zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu. Hlásila 

se paní Ing. Blanka Vilasová, dále pak pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka a pan MUDr. Vladimír 

Zámostný.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem se pouze chtěla zeptat, jestli máme ověřeno, kolik z těchto 

100 000 Kč dojde opravdu k poškozeným. Protože si myslím, že dnes už všichni víme, jakým 

způsobem fungují nadace v našem státě a co je dovoleno zákonem. Že opravdu jsou tyto 

nákladové položky u nadací až 60 %, možná i víc, takže z těch 100 000 Kč, se potom 

k postiženým dostane pouze 40 000 Kč. Ptám se na to proto, aby bylo ověřeno, třeba nějakou 

smlouvou už předem skutečné vyčíslení. Nevím, jak to přesně funguje. Ale vím, že tato 

procenta jsou takto vysoká.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak právě proto navrhujeme účet této obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Tato 

společnost pomoc přímo organizuje. Samozřejmě nikdo z nás asi nedokážeme ověřit, jestli se 

nějaké prostředky použijí na nějakou provozní režii. Ale to samozřejmě je u každé nadace, 

u každé veřejné sbírky. A tady je situace trochu jiná, oproti tomu co jsme třeba schvalovali 

v loňském roce. Tehdy jsme v kompetenci RM schvalovali pomoc obcím na Moravě 

poškozeným tornádem. A tam jsme posílali peníze na konkrétní obec. Tady v tomto případě 

si to nedokáži představit, jak bychom dokázali poskytnout finanční prostředky konkrétnímu 

subjektu na Ukrajině.“ 

  

Paní Ing. Blanka Vilasová: 
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„Jedině, že by se to alespoň nechalo prokonzultovat, až přijde smlouva a pokusili bychom se 

tam zařadit tu informaci, že minimální částka, která půjde dál, bude ta a ta…“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takto, my zde nenavrhujeme uzavření smlouvy. My navrhujeme poskytnutí finančního 

obnosu na konkrétní číslo účtu.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Ta smlouva přijde městu. Né?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Příspěvek za této situace nebude řešen smlouvou. Pan Ing. František Hodys se hlásil k tomuto 

tématu, předávám mu slovo.“ 

 

Pan Ing. František Hodys: 

„Vím, že ten problém některých neziskových nadací se řeší, ale Člověk v tísni je známý tím, 

že jeho režie je jedna z nejnižších, ne-li úplně nejnižší. Takže to je, to je známá skutečnost.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak, do rozpravy se dále hlásil pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Hledám slova. Takže, určitě, co se děje, je neakceptovatelné. Určitě pro ty lidi, je to hrozné. 

Na druhou stranu všude čtete, že potřebují úplně jiné věci než to, co se jim teď dostává. To je 

jedna věc. Druhá věc, spousta lidí tam odtud mizí a ty prostředky pak připadnou úplně někomu 

jinému. Další věc, myslím si, že by třeba bylo vhodné, když už bychom schválili nějakou 

pomoc, abychom ji zatím pozdrželi a poskytli jí, až tato akce bude ukončena. Ano, aby to 

skutečně připadlo těm, kteří to budou potřebovat. Já si skutečně myslím, že teď to vypadá 

po volbě, když použiji toto slovo. Samozřejmě ukážeme se tím. Vím, že to neděláme proto, 

abychom se ukázali. Ale pokud chceme skutečně pomoct, je potřeba nebýt zbrklý a rozvážit to. 

Pan starosta tady říkal, jak mají pomáhat všechny státy a tak dále. Já jsem měl minulý týden 

jednání, na kterém byla většina států Evropské unie. Ale, kdo skutečně pomáhá, co se týká třeba 

správ státních hmotných rezerv jednotlivých států, tak to je Polsko, Slovensko a Česká 

republika. Nikdo jiný z Evropské unie se de facto nezapojuje do pomoci. Včera jsem měl 

jednání přes videokonferenci s rakouskou stranou, docela dlouhé, během přestávky jsme se 

bavili a v Rakousku se třeba o těchto konfliktech vůbec nepíše. Oni to vůbec neřeší. Vůbec se 

o to nestarají. Tím nechci říci, abychom se chovali stejným způsobem, ale než hurá akce, je lepší 

si to skutečně promyslet a ty peníze nějakým způsobem pozdržet. Můžeme je schválit, 

ale použít je skutečně později, než je pošleme třeba, i když to vypadá dobře, Člověku v tísni. 

Ale chtěl bych, aby ta naše pomoc, kdybychom ji schválili, byla skutečně účinná, a ne, aby to 

bylo jenom plácnutí do vody a vypadalo to, že jsme dali 100 000 Kč. Takže, z tohoto důvodu 

říkám, promysleme to a nebuďme tolik ukvapení. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říci.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za názor. Dále se hlásil pan MUDr. Vladimír Zámostný.“ 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Trošku z jiného soudku. Pokud vím, tak zítra se v Příbrami otevírá tzv. „Asistenční centrum 

pro uprchlíky z Ukrajiny“. Podle dnešních informací, co jsem tak zaslechl ve sdělovacích 

prostředcích, bylo řečeno, že Praha se blíží k limitu kapacity ubytovacích možností. Respektive, 
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už je za limitem. Takže v této souvislosti se chci zeptat, jestli tady město má v plánu vyčlenit 

nějaké ubytovací kapacity. Jestliže ano, tak kde. Napadá mě, já nevím, ubytovna Tatranu, 

ubytovna Taverny. Nevím, jenom bych chtěl slyšet názor radnice.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Již v minulém týdnu jsme nahlásili na adresu, kterou spravuje Krajský úřad Středočeského 

kraje, Pomoc Ukrajině, volnou ubytovací kapacitu 26 lůžek. V podstatě kompletní kapacita 

ubytovny na Lehkoatletickém stadionu Taverny. Zatím jsme nehlásili ubytovnu na Tatranu, 

tam jsou nyní ubytováni pracovníci. Jinak třiceti lůžkovou kapacitu nahlásilo Střední odborné 

učiliště Sedlčany na internátu a samozřejmě se připojují i občané Sedlčan i okolí, kteří nabízejí 

ubytování. Někteří již dokonce poskytli a už mají ubytované uprchlíky z Ukrajiny. Stejně tak 

i my, už jednu rodinu jsme umístili na ubytovnu na Taverny. 

Samozřejmě, jak se ta situace bude vyvíjet dál, lze těžko odhadnout. Ale určitě zájemců 

o ubytování bude přibývat a zatím tedy pracujeme s touto volnou kapacitou, kterou máme. 

A může samozřejmě nastat situace, že na základě požadavků krajů nebo kraje, státu, že budeme 

hledat nějaké jiné další nouzové řešení. Pro tuto chvíli úplně neumím odpovědět, ale jinak 

do systému pomoci ubytování jsme zapojeni. Kapacity máme nahlášeny a z části jsou využity. 

Jestli stačí takto?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak další, kdo se hlásí do rozpravy. Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Chtěl bych reagovat na to, co řekl JUDr. Mgr. Rostislav Hefka. Je to určitě správné, mít jakoby 

otěže přesně v penězích, v korunách. Ta cílenost, aby se nepromarnila žádná částka. Ano, tomu 

rozumím, co říkala paní Ing. Blanka Vilasová, co říká pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka. 

Na druhou stranu se obávám, že čísla utečenců a tak dále, budou neskutečně ještě eskalovat. 

A že to, co se děje dneska s kapacitou Prahy nebo ostatních center… Prostě za týden, za 14 dní 

s tím, jak co má pravděpodobně Rusko v plánu, nebude stačit nic. Proto si myslím, že teď je asi 

důležitější, kdo rychleji dává, prostě 2× dává. To je v tomto. Pak se omlouvám, má základní 

teze. Naprosto úplně jasně si dovedu představit, že se tady sejdeme, já nevím za měsíc, za dva, 

a prostě budeme řešit možná něco, co třeba do budoucna omezí rozvoj města Sedlčany na tento 

rozpočtový rok nebo na dalších pár let, protože toho prostě bude třeba učinit více. Omlouvám 

se, dříve vyřčené chápu, těch 100 000 Kč jako v podstatě symbolické gesto, které má co 

nejrychleji přijít k někomu a Člověk v tísni podobně jako třeba Adra nebo katolická Charita, 

jsou pro mě organizace charitativní, takové, které mají své pracovníky, řeknu v poli. Ano, 

nejsou to žádní zprostředkovatelé, kde se mohou ztrácet velké peníze. Školy spolupracují 

s některými nadacemi. Sám jsem jednu pozval, protože jsem se něco dozvěděl a teprve 

po osobní návštěvě, co přijeli a vysvětlovali, ukazovali a tak dále, tak prostě pokračujeme dál. 

Týká se to sběru pro ty nemocné děti. Takže v tomto si myslím, že těchto 100 000 Kč není 

úplně malá částka pro Sedlčany. Není to zase nějaký milion, že bychom se plácli přes kapsu 

a tak dále. A opravdu si myslím, že ještě další peníze budou potřeba. Už jenom třeba 

v souvislosti s tím, a na to třeba taky přijde řeč, že školy začnou přijímat nebo máme už 

ve školách ukrajinské děti. Zatím se musí vybavit pomůckami, chodit na obědy a podobně. 

A to všechno něco stojí. Než stát nějakým způsobem začne, když ne přímo sanovat, tak alespoň 

určovat jakými směry nebo odkud by se ty peníze měli brát. Tak to jsem jenom potřeboval říci. 

Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel: 

„Děkuji též. Hlásí se pan Mgr. Libor Novotný.“ 
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Pan Mgr. Libor Novotný: 

„Jestli tedy má někdo nedůvěru k přístupům uvedených organizací, tak má své číslo i přímo 

ukrajinský konzulát. Tak to můžeme poslat tam. Kdyby si někdo myslel, že ukrajinské 

konzuláty peníze nepředají, pak už nevím. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Další do rozpravy. Tak paní Blanka Tauberová se hlásí, prosím na mikrofon.“ 

 

Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany: 

„Dobrý podvečer. Nevím, slyšíte mě dobře? Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Člověk 

v tísni je obecně prospěšná společnost. Jako Městská knihovna Sedlčany jsme mnohokrát 

s touto organizací spolupracovali. Máme tam přátele. Musím říci, že tak, jak už tady zaznělo, 

tato organizace je spolehlivá a na tu režii jde minimálně peněz. Určitě to beru tak, jak řekl 

PaedDr. Jaroslav Nádvorník, že je to symbolické gesto v tuto chvíli. A ta pomoc, bude od nás 

všech potřeba v budoucích dnech daleko větší. A i tady v našem městě, v místě. Využiji této 

chvilky, když jsem už obdržela slovo předsedajícího. V knihovně máme otevřenu sbírku. 

V sobotu odešly na Ukrajinu dary. A sbírku jsme vyhlásili ve středu, ve čtvrtek máme uzavřeno. 

A v pátek jsme odvezli dodávku, která putovala v sobotu na Ukrajinu přímo do místa, kde si 

o tyto potřebné věci řekli. Jinak my v knihovně dál pokračujeme. Máme tam věci posbírané 

a obracíme se na lidi, kteří ubytovávají tady v místě. Nabízíme to městu, protože myslíme, 

že i tady v místě ta pomoc bude nesmírně potřeba. Nabízíme taky programy pro děti. Dneska 

už dopoledne jsme tam měli program, který děláme pro maminky s dětmi do tří let a už se tam 

zapojila jedna ukrajinská rodina nebo maminka se dvěma dětma. Bylo to hezké a užili si to 

všichni společně. Tak tuto pomoc my nabízíme jako knihovna v místě. A samozřejmě se na nás 

také obracejí naši čtenáři. Anebo ti lidé, kteří nosí do sbírky věci, tak se ptají, jestli nám mohou 

dát také peníze. A právě je odkazujeme na ty nejrůznější účty, kterých je celá řada. A pomoc 

potřebují i zvířata. A jak už tady řekl pan ředitel z první základní školy, tak samozřejmě má 

i ukrajinská ambasáda otevřený účet. Nicméně možná dávám na zvážení zastupitelstvu, jestli 

neuvažovat o tom, že by se zde v místě otevřel účet, ze kterého by se pak třeba čerpalo 

pro uprchlíky, kteří jsou tady u nás, nebo když je potřeba na pohonné hmoty, když se ty věci 

vozí na Ukrajinu. A aspoň do toho, do čeho jsme se zapojili my, tak se to vozí opravdu cíleně 

do určitého místa a jenom věci, které jsou tam potřeba. Děkuji, že jste mě vyslechli.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Také děkuji za příspěvek. Nyní má slovo pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji. Opět jenom v rychlosti. Já s tím samozřejmě souhlasím, s touto podporou. Myslím si, 

že samozřejmě nejjednodušší je poslat peníze prostřednictvím někoho, kdo se humanitární 

pomocí zabývá. Člověk v tísni má mou důvěru. Myslím si, že aby pomoc byla efektivní, 

tak musí být rychlá. Protože v tuto chvíli číslo uprchlíků, pokud vím, překročilo, resp. se blíží 

2 000 000 lidí. Podle organizace OSN je to největší taková to krize od druhé světové války 

na evropském kontinentu, co do počtu uprchlíků. Takže má mou podporu tento bod Programu 

ZM; budu určitě hlasovat pro.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za toto stanovisko. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Nikoliv. Takže rozpravu k tomuto bodu končím. Neobdržel jsem tedy žádný návrh 

na usnesení, proto přednesu usnesení, které jsme připravili pro tento bod Programu na radnici.“ 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany jednotně odsuzuje jednostranný akt neodpovědné vojenské 

agrese ze strany Ruské federace vůči občanům a teritoriu Ukrajiny. 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje humanitární pomoc Ukrajině z prostředků rezerv 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, formou finančního daru postoupeného na podporu 

charitativního projektu Pomoc Ukrajině, za účelem využití daru pro „SOS Ukrajina“ na rychlou 

pomoc ve prospěch neziskové organizace Člověk v tísni, a to ve výši 100 tis. Kč. Prostředky 

budou poukázány bezhotovostně na účet tohoto subjektu č. ú.: 93209320/0300, vedeného 

u Československé obchodní banky.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 282/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, takže takto budou finanční prostředky poukázány.“ 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu ZM je Rozpočtové opatření č. 1 / 2022. Schvalovali jsme rozpočet 

na letošní rok již na prosincovém zastupitelstvu a nyní výrazný přebytek hospodaření umožňuje 

rozpočet posílit ve výdajové části, což máte popsáno v Důvodové zprávě, resp. v její textové 

části. Potom samozřejmě opět příjmová část rozpočtu a výdajová část rozpočtu s jednotlivými 

položkami a výdajová část rozpočtu je ještě doplněna o přílohy k některým bodům návrhu 

Rozpočtového opatření č. 1 / 2022. Do rozpočtu jsme doplnili řadu věcí, které ještě v prosinci 

2021 byly pouze v těch zásobnících jednotlivých akcí. Prostředky jsou věnovány, když to shrnu, 

jednak na posílení rozpočtů příspěvkových organizací, a to v souvislosti s nárůstem záloh 

na energie a především teplo; část prostředků je věnována na opravy a rekonstrukce místních 

komunikací a část na drobné stavební opravy a úpravy, včetně řešení některých havarijních 

stavů. Nemyslím si, že je nutné tady jednotlivé položky předčítat, neboť máte ten materiál 

všichni k dispozici, a proto zahajuji k tomuto bodu rozpravu. Máme tady přítomnou paní Jitku 

Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, takže i ona samozřejmě může odpovídat na vaše 

připomínky a dotazy. Tak pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, prosím.“ 

 

JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Mohu jenom lehký dotaz? Koukal jsem, že se opravovaly položky jako i „Všeobecná veřejná 

správa“, tzn. také správa městského úřadu, kde jsme vlastně svým způsobem navyšovali 

naposledy na platy úředníků. Kdysi to říkal pan starosta, že se čekalo navýšení platů ohledně 

vládního nařízení, které začalo a pak nezačalo být účinné, to znamená, že ke zvýšení platů svým 

způsobem nedošlo, a já se teda koukal na nějaké ty položky a nepřišlo mi, že by tam došlo 

ke zpětnému jako odebrání těch platů na původní výši, byť nedošlo vlastně ke zvýšení, 

které bylo avizováno, tak jenom jsem se chtěl zeptat, jak toto bylo zapracováno.“  
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak to navýšení správy tam je hlavně z důvodu nárůstů ceny tepla nebo záloh na teplo, 

elektrickou energii…, ale jestli se k tomuto ještě vyjádří paní ekonomka.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Navýšení se týká, jak již říkal pan starosta, ceny energií, my jsme v podstatě při tom návrhu 

schváleného rozpočtu a při schvalování rozpočtu vycházeli z nějakých odhadů, takže navýšení 

se týká pokrytí předpokládaných nákladů energií, a další navýšení je v dovybavení některých 

odborů a vybudování zázemí kuchyňky na administrativní budově v Nádražní ulici. My jsme 

tuto výši při schvalování rozpočtu v podstatě neškrtli, protože tak, jak byl rozpočet tvořen 

a nebyla známa v té době výše nějakých rezerv nebo přebytků, nevěděli jsme, jak ten rok 2021 

dopadne, hlavně tedy ze strany plnění daňových příjmů, takže toto je v podstatě úprava zpět, 

jinak platy jsme nenavyšovali a další úprava není v této oblasti uvedena.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Já se přiznám, jenom jsem to moc nepochopil, tuto zprávu, omlouvám se. Já bych chápal, 

že před tím jsme nějakým způsobem reagovali pro rok 2022, kdy jsme navyšovali, protože se 

předpokládalo, že budou vyšší platy. To se ukázalo jako mylné, protože se platy nezvyšovaly, 

tzn., já bych teď chápal, kdyby se ty platy vrátily do původní výše roku 2021 a tady se zvedly 

pouze energie. Ono v samém součtu by to hrálo, činilo úplně stejnou částku, toto bych chápal, 

ano. Při rozdělení uvedených položek by bylo vidět, které byly upravovány, předpokládám, 

že platy se vracely na původní úroveň. A to jsem nepochopil z té věty, co jste mi tím říkala, 

jestli ano, nebo ne?“  

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„My jsme platy při schvalování rozpočtu při návrhu nenavyšovali.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ale to se tady říkalo. Já si to pamatuji…“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Jistě, no my jsme je nenavyšovali, tak je nebudeme vracet do původní výše.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ale minule se tady právě říkalo, že se tam přidávalo kvůli tomu, že se předpokládalo navýšení 

platů. Pan starosta to tady říkal, je to i v Zápise, že se přidávalo na tuto položku právě proto, 

že se předpokládalo, že od 1. ledna 2022 bude na platy potřeba vyšší částky. A teď vy říkáte, 

že ne, tak teď tomu nerozumím… To zaznělo.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takto, prosím vás, k žádnému navýšení platů nedošlo a nebylo žádným vládním nařízením 

schváleno navýšení základních mzdových tarifů, a ani my jsme žádné změny platů, nějaké 

navyšování, osobní ohodnocení a podobně, neschvalovali, takže tam jsou prostě alokovány 

mzdové prostředky, které se použijí v těch nařízeních vlády stanovených výších, a samozřejmě 

jiné prostředky na žádné další navýšení platů zahrnuty nejsou. Prostě se jedná o určitý objem 

finančních prostředků na platy zaměstnanců, a pokud nebude celý ten balík peněz vyčerpán, 

tak samozřejmě zůstává uspořen a může být volný do rozpočtu města, ale to neznamená, že ty 

peníze budou povinně utraceny na platy. Nebudou.“ 
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Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„To samozřejmě chápu, ale když se podívám na tu Přílohu č. 7, tak tam jsou platy včetně odvodů 

49 000 100 Kč. Chápu, že ty peníze jsou města, ale nějakým způsobem je, jako když tady napíši 

těch 49 000 100 Kč, tak by měly být využity na ty platy a buď nám zbydou a pak je použijeme 

na něco jiného, ale aby se tím hýbalo uvnitř rozpočtu, to mi přijde trošku jako divné, když je 

mám alokovány právě na tyto účely, tak bych chápal, že mohou zbývat, a pak bychom o nich 

měli jednat nebo nějakým způsobem je přesunout nebo prostě operativně s nimi pracovat, 

ale měly by být právě použity primárně na ty platy, a buď zbydou anebo nezbydou, ale aby se 

tím hýbalo, jako že teď nejsou potřeba na ty platy, tak je použijeme na něco jiného, tak mi to 

přijde trošičku jako divné. Použiji-li toto slovo.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„No, my s těmi finančními prostředky na platy nehýbáme…“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Chápu, ano, ale když tam dáte tuto tabulku, Přílohu č. 7 tak…“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„No, ale my jsme s ní nic neudělali…my jsme navýšili položku na energie a navýšili jsme tu 

položku „Vybavení odborů“, původně tam bylo při schvalování rozpočtu 50 000 Kč, teď je tam 

550 000 Kč, což je z původně nezařazených nároků, jak jsem již uvedla.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„To chápu, a já jsem teď reagoval na pana starostu, který říkal, že když se ty peníze nepoužijí 

na ty platy, tak se použijí na něco jiného.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Když se peníze nepoužijí na platy, v podstatě my je nikam nepřesouváme, ty peníze potom 

zůstávají v přebytku rozpočtu.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ano, a to je přesně ono, a pan starosta před chvílí v podstatě říkal, že je použije rovnou 

automaticky na něco jiného.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Ne, to asi…“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Teď to říkal, tak jsme to slyšeli všichni, teď to zaznělo, na to jsem reagoval.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Možná jsou použity na něco jiného, ale až z toho přebytku hospodaření, z toho zůstatku, 

ale určitě s nimi v tom roce nenakládáme, tedy v podstatě s těmi mzdovými prostředky, 

které nijak nesnižujeme, protože v podstatě mzdové prostředky se rozpočtují tak, že tedy 

se musí narozpočtovat na výši platů celých, jako kdyby všichni úředníci tedy celý rok chodili 

do práce, jakože chodí, ale v případě třeba nemocí, pracovních neschopností, tak na tom se 

ušetří rozpočtované prostředky. Nebo máme třeba vypsána výběrová řízení nebo plánujeme 

vypsání výběrových řízení, není to vždycky od toho data, třeba od prvního čtvrtletí, může být 

úředník přijat do pracovního poměru později, např. v polovině roku, ale musíme ty prostředky 
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alokovat tak, abychom je měli na objem toho schváleného počtu úředníků. To asi bylo nějak 

špatně pochopeno, ale jinak s těmi prostředky my nijak vyhýbáme, nepřesouváme, v případě, 

že nejsou vyčerpány prostředky na platy, včetně odvodů, což se od toho odvíjí, tak v podstatě 

vznikne úspora na správě městského úřadu a ty finanční prostředky jsou v přebytku hospodaření 

zůstatku účtu, který je použit do následujícího roku do rozpočtu, třeba tedy na komunikace.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Děkuji, toto už dává smysl. Díky.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Uděluji slovo paní Ing. Blance Vilasové.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, jestli v tom rozpočtovém opatření se počítá s nějakým 

balíčkem pro sociálně potřebné vzhledem k těm zvýšeným cenám, jak jsme vlastně už slyšeli, 

že u odpadů to nějakým způsobem vedení města řešilo a Rada města Sedlčany. Když jsme 

schvalovali cenu za vodné a stočné, tak jsem se ptala, zda se bude připravovat nějaký balíček 

ohledně toho zvyšování vodného a stočného a dneska vlastně máme v materiálech navýšení 

topení 2×, takže jsem se chtěla zeptat, jestli zkrátka pro ty lidi, kteří už dneska žijí na hranici 

chudoby, jestli budeme mít připravený nějaký balíček, nějaký program pro tu pomoc jim. Pak 

jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc, jestli mohu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak na sociální věci máme samozřejmě vyčleněny finanční prostředky, příspěvky občanským 

sdružením v té sociální oblasti ve výši 150 000 Kč, a jinak samozřejmě zůstává, tedy 

po odečtení toho daru Ukrajině, rozpočtová rezerva ve výši 1 400 000 Kč. To považujeme 

v tuto chvíli za prostředky, které je možné použít na různé účely, nezbytné, třeba i humanitární 

nebo sociální, ale když jsme připravovali rozpočet, tak samozřejmě žádná válka nebyla, takže 

dopředu jsme nic takového nealokovali, ale od začátku jsme se v RM shodli na tom, že nějaké 

prostředky ponecháme v rezervě na nepředpokládané výdaje. Ty mohou být různé 

a samozřejmě o tom čerpání pak bude rozhodovat RM, případně ZM, podle aktuální potřeby. 

Jestli takto stačí?“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Určitě. Chtěla jsem poprosit, jestli by se to mohlo projednat, například v sociální komisi 

a i projednat způsob vlastně předávání informací těmto sociálně potřebným občanům, 

kteří většinou nesledují ani web ani vývěsky a podobně. A vlastně by bylo dobré, aby oni věděli, 

jakým způsobem mohou prostředky čerpat, kam mohou zajít, a vlastně aby třeba 

prostřednictvím sociálního odboru věděli, jakým způsobem mohou čerpat nejen z našich 

vlastních peněz, co jsou v rozpočtu, ale jakým způsobem mohou čerpat ze státních příspěvků 

na bydlení a podobně, aby tato oblast se trošku více dostala k těm lidem. Ono se to určitě děje, 

ale ještě víc, třeba použít sociální sítě, protože přece jenom přes sociální sítě, víte, že dneska 

i ti lidé, kteří třeba jsou na hranici chudoby, tak zkrátka ten telefon mají a na tom Facebooku 

jsou, například.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takto. Chtěl bych k tomu podotknout, že obec nemá žádnou dávkovou agendu. Veškeré 

sociální dávky jsou potřebným propláceny prostřednictvím Úřadu práce ČR. My (město 

Sedlčany) dávky skutečně nevyplácíme. Toto jsou prostředky ze státního rozpočtu, které jdou 

na dávkovou agendu. Myslím si, že Úřad práce ČR poměrně široce a dostatečně inzeruje své 
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činnosti, tedy i dávkové agendy, a to opravdu není záležitost našeho Odboru sociálních věcí, 

ten má jiné specifické úkoly, ale opravdu v jeho kompetenci není dávková agenda. Paní 

Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí, je tady přítomna, když tak může tyto 

informace doplnit.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Takže přes Úřad práce. Je pravda, že si to spoustu lidí plete, že vlastně to je taky sociální odbor 

a vlastně na Úřadu práce je taky sociální…nevím, odbor nebo…, že ano. Jako vím, že spoustu 

lidí si to plete.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Prosím, paní magistro, máte slovo.“ 

 

Paní Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí: 

„Dobrý den. Dovolíte, abych tu situaci tedy vysvětlila, jenom rámcově a tak nepřipraveně? 

Po reformě státní správy, už v roce 2001, stát všechny dávkové agendy, které do té doby byly 

rozděleny tak, že něco vyplácel Úřad práce ČR a něco obce „dvojky“, případně „trojky“, tak 

reformou stát všechny soustředil na Úřadu práce ČR a tam je ten systém těch dávek rozdělen 

na takové dva směry. Dávky státní sociální podpory jsou testovány na příjem toho žadatele 

a Úřad práce ČR zcela jistě za ta léta dobře inzeruje do veřejnosti, dává o sobě vědět, a pokud 

my na Odboru sociálních věcí máme od jednotlivce požadavek nebo dotaz, tak na ty dávkové 

systémy dokážeme nasměrovat. A ten druhý systém (směr) z Úřadu práce ČR jsou dávky 

pomoci v hmotné nouzi, a ty jsou jakoby „přednostnější“ před těmi dávkami státní sociální 

podpory, takže pokud město nebo vedení města nerozhodne o tom, že nastaví nějaký svůj interní 

systém, a muselo by město především nastavit ta pravidla pro posouzení a přidělení, a my 

například z té agendy „Dary osobám“, které žijí jako jednotlivci v rodinném domě a mají 

tu poplatkovou povinnost a musí zaplatit, co je dáno obecně závaznou městskou vyhláškou 

a následně, tak se jim část poplatku na základě rozhodnutí RM vrací formou daru. Víme, jak je 

to složité ověřit, když k tomu nemáme všechny relevantní a hodnověrné informace. Takže jsem 

to sama vedení města nenavrhovala, ani to zatím nenavrhuji, a za Odbor sociálních věcí, 

za agendu Sociální práce, která cílí na dospělé, a poskytujeme tam sociální poradenství, mohu 

zodpovědně říci, že každý, kdo se na nás obrátí, a to nasměrování potřebuje, tak se mu toho 

nasměrování dostane, včetně vysvětlení podmínek, rámcově. A teprve po uplatnění písemné 

žádosti na Úřadu práce ČR a prověření v rámci administrace té žádosti jednoho každého 

člověka, odpovědný pracovník Úřadu práce ČR posoudí, jestli vzniká nebo nevzniká nějaký 

nárok na dávku. Mně se zdá, že v tomto je ten stát, prostě, jak by dobře připraven, tedy za sebe, 

jestli to mohu takto říci. Když by byl požadavek z vedení města – nastavit nějaký interní systém, 

nebo jak jste navrhovala, kdyby to projednala Komise sociální a zdravotní a byla vůle nastavit 

nějaký interní městský systém, jak přispět, tak bychom určitě svými zkušenostmi pomohli. 

Stačí?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano, děkuji.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Také děkuji, a mohu se zeptat k rozpočtu, tedy k tomu opatření. K Příloze č. 5 jsem se chtěla 

zeptat, úplně na konci, co je to „Ostatní NP, platby do FOSVJ“? Kde město vlastní NP?“ 
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Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Jsou to ostatní nebytové prostory a platby do fondu oprav společenství vlastníků bytových 

jednotek. Jsou to nebytové prostory, které jsou v podstatě pod těmi jednotlivými bytovými 

domy v suterénu, popř. přízemí, které tedy již vlastní společenství vlastníků, přičemž nebytové 

prostory si ponechalo ve vlastnictví město, takže my do toho fondu oprav musíme přispívat. 

Předpis této výše nám předává správce Městská teplárenská společnost, s. r. o.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Dobře, ještě poprosím. „Provozní výdaje budovy přestupního terminálu“, tak ob řádek 

pod tím, je položka „Ostatní služby – provoz veřejného WC“. Tak to je myšleno veřejné WC 

v rámci terminálu?“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Ne, veřejné WC v ulici Tyršově.“ 

  

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Aha, a pak je provoz veřejného WC, to je jiné WC, pod tím? Položka „80“, tam je ještě jedna 

položka pod tím.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Pardon. Provozní výdaje „Přestupního terminálu Sedlčany, přestupní terminál a ostatní 

služby“ a dále položka „Provoz veřejného WC“, to jest součet čísel 750 a 80, což je celkem 

830, a z toho je provoz veřejného WC Tyršova ulice a ty ostatní nebytové prostory, to, co jste 

se ptala.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak další do rozpravy. Nikdo další se do rozpravy nehlásí? Rozpravu končím a přednesu návrh 

usnesení.“ 

 

Otevřená rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti byla ukončena.  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 / 2022, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je 

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 22 157,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě 

činí celkem 209 672,0 tis. Kč. Výdaje činí celkem 208 272,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

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

částkou + 1 400,0 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 283/2018-2022. 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Přejdeme k dalšímu bodu dnešního Programu, a to je „Návrh redukce zastavitelných ploch 

vymezených v Územním plánu města Sedlčany“. Předám slovo panu místostarostovi.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tento bod je vlastně reakce na vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, který nám po 

posouzení vrátil návrh Změny č. 2 územního plánu, s tím, že zastavěnost v Sedlčanech je okolo 

11 %, a aby povolili další plochy k zastavění, tak je potřeba redukovat stávající nevyužívané 

plochy určené k zastavění. Přicházíme tedy s návrhem redukce v minulosti schválených ploch. 

Jenom mohu upozornit, že jsme se snažili najít plochy, které nejsou dlouhodobě využívány, 

a tak, aby to co nejméně zasáhlo občany ze Sedlčan. Předám za chvilku slovo slečně 

Ing. Veronice Stiborové, která jednotlivé plochy okomentuje, k jednotlivým plochám otevřeme 

dílčí rozpravu, a pokud by byla shoda, tak bychom odsouhlasili návrh na redukci jedním 

usnesením. Takže předávám slovo referující paní inženýrce, které vás seznámí a navrhovanými 

plochami.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dobrý den. Územní plán města Sedlčany nabyl účinnosti dne 15. března 2013. Dne 29. října 

2020 nabyla účinnosti Změna č. 1 územního plánu. Celkem ten územní plán vymezuje 109 ha 

zastavitelných ploch pro bydlení a zastavěno je z toho pouze 12,34 ha, což je nějakých 11,31 %. 

Navržený obsah Změny č. 2 územního plánu města Sedlčany nově navrhuje vymezit nové 

zastavitelné plochy o celkové výměře dalších 13,88 ha. Změna č. 2 územního plánu vymezuje 

další nové zastavitelné plochy, i přestože stávající územní plán disponuje rozsáhlými 

nevyužitými plochami. Z tohoto důvodu je nutné redukovat tyto nevyužité plochy. Dle § 102 

odst. 3 stavebního zákona nenáleží náhrada za změnu v území vlastníkovi nebo oprávněnému, 

jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu, anebo po uplynutí lhůty 5 let 

od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny. Proto lze v současné době redukovat 

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

2013. Ta navržená redukce je o celkové výměře 17,8 ha a všechny ty lokality navržené 

k redukci jsou dlouhodobě vlastníky nevyužity. 

Ta první lokalita se nachází v severní části města Sedlčany, za stanicí Hasičského záchranného 

sboru a za výrobním areálem Lisy Dvořák. Funkční využití plochy je SK – plochy smíšené, 

obytné, komerční. Hlavní využití plochy je bydlení s možností integrace občanského vybavení, 

služeb a výrobních aktivit. Výměra této plochy je 5,3 ha.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Otevírám rozpravu k této ploše, jestli někdo máte nějaké otázky?“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že nikdo, tak poprosím o druhou plochu.“ 

  

Vzhledem k tomu, že do tzv. dílčí rozpravy k lokalitě (ploše k redukci) č. 1 se nikdo nepřihlásil, 

byla pověřeným zastupitelem ukončena.  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha č. 2 se nachází v severozápadní části městské zástavby Sedlčany, za výrobním areálem 

společnosti Atlantik produkt Třešňák. Lokalita se nachází za plánovaným obchvatem města 

Sedlčany. Funkční využití je rovněž SK – plochy smíšené, obytné, komerční, výměra této 

lokality je 2,28 ha.“ 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Hlásí se někdo do rozpravy k této ploše č. 2?“ 

 

Vzhledem k tomu, že do tzv. dílčí rozpravy k lokalitě (ploše k redukci) č. 2 se nikdo nepřihlásil, 

byla pověřeným zastupitelem ukončena.  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále plocha č. 3 se nachází v severozápadní části města Sedlčany, a sahá až k plánovanému 

obchvatu města. Funkční využití této plochy BI – bydlení individuální městské a příměstské. 

Hlavní využití plochy je výhradně k bydlení v rodinných domech, včetně doplňkových staveb. 

Ten plánovaný obchvat počítá se silnicí druhé třídy. Dle zákona o pozemních komunikacích 

je ochranné pásmo silnic druhé třídy 15 m. Vlastně plánovaná redukce je o to ochranné pásmo 

15 m a ta výměra té redukce činí 0,84 hektaru.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Otevírám rozpravu k ploše č. 3. Pan JUDr. Filip Růzha se hlásí. Prosím.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji. Já mám takovou technickou otázku. Rozumím tomu, ochranné pásmo tam je 15 m 

na obě strany, od osy vozovky, nicméně jsem se na to díval, pokud toto, ta plocha č. 3, která je 

vymezena, je 15 m, tak potom už ten koridor, který tam je vymezen pro ten plánovaný obchvat, 

tak ten už to ochranné pásmo zahrnuje, protože je to minimálně, alespoň teda měřítko mi 

vychází, že je to minimálně 15 m na každou stranu od své osy, tzn. od nějakého prostředka. 

Navíc tedy, pokud vím, tak ochranné pásmo se může vymezit jenom na jednu stranu, což 

v tomto případě by dávalo smysl jenom ve vztahu k té zastavitelné ploše, takže z mého pohledu 

je to dimenzováno dostatečně i s ochranným pásmem i s nějakou případnou zelení. A toto, 

zrovna si myslím, že je ta část jako zastavitelných ploch, kde k tomu rozvoji dochází. Myslím 

si, že tady ten prostor pro tu redukci není tak palčivý, respektive, že by bylo vhodné to ponechat 

tak, jak to je, protože, jak říkám, ten koridor vymezený pro ten obchvat, který je samozřejmě 

v tuto chvíli čistě hypotetický a vychází tedy ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, 

které to tam mají dost nekonkrétně nalinkováno, tak ten koridor považuji za dostatečný 

minimálně o šíři zhruba 30 m. Myslím si, že ta trojka by mohla vypadnout, byť rozumím tomu, 

že cílem je prostě zredukovat ty plochy, tak tady zrovna si myslím, že ta plocha č. 3, že by 

dávalo smysl ji ponechat nadále jako zastavitelnou.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Vedení té komunikace ještě není zřejmé, proto je tam ten koridor, v tom koridoru 

se ta komunikace může pohybovat kdekoliv. Tato redukce byla konzultována s hygienickou 

stanicí v Příbrami, kde doporučovali navrhovanou redukci udělat kvůli tomu, že někdy je i těch 

15 m nedostatečných, že je to teď častý problém, který řeší, potom se tam stejně staví ty 

protihlukové valy a podobně, a staví se to ve větších vzdálenostech než je těch 15 m, protože 

potom pro ty obyvatele tam ten problém s tím hlukem je, i přestože ten obchvat je v současné 

době čistě hypotetický.“ 

  

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Rozumím, nicméně právě to vedení není jasně dáno, byť teda tady na tom začátku té silnice 

105 nebo jaké je to číslo, tak tam je vymezeno vyznačenou účinnou nastavitelnou plochou, 

že teda je zřejmé, že ta silnice bude víc severně, tzn., že to vedení bude spíš při tom horním 

okraji, takže já bych asi navrhoval tu plochu č. 3 z navrhované redukce vyjmout.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„V tomto případě budu oponovat, protože těch 15 m v tuto chvíli, ano, je to nějaká plocha, 

která ubere zastavitelné území, ale stejně by nemohlo být zastavitelné a bude-li tam nějaký 

projektant, architekt, zpracovávat nějakou zastavovací studii a my budeme počítat s tou plochou 

až k tomu koridoru, tak on tam bude muset projektovat nějaká opatření, která se ale budou velmi 

špatně specifikovat, dokud nebude ta komunikace blíže určena v tom koridoru. A my už jsme 

se právě o tom bavili s panem architektem a tímto 15 metrovým pásmem my naopak usnadníme 

rozvoj v té lokalitě, protože do toho obchvatu stejně nebudou moci být napojeny místní 

komunikace. A vlastně projektant bude řešit jenom území, které se může zastavět, a nebude 

muset řešit nějaká opatření, která v tuto chvíli jdou velmi těžko konkretizovat. Takže já vám 

rozumím, že je vám líto pozemků, které v územním plánu jsou jakoby namalované, že půjdou 

zastavět, ale oni nepůjdou, protože tam stejně bude v tom ochranném pásmu muset vzniknout 

protihlukové opatření, a ti stavebníci nebo vlastníci těch pozemků s touto plochou stejně 

nebudou moci kalkulovat. Naopak si myslím, že pokud tento pruh o šíři 15 m vypustíme, tak 

usnadníme rozvoj na té zbývající ploše.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Rozumím tomu, myslím si, že možná by zajímavým řešením bylo teď v rámci Změny č. 2 

územního plánu města Sedlčany prozkoumat, kde ty Zásady územního rozvoje dávají poměrně 

ještě slušný prostor, jestli teda tuto hlukovou záležitost nevyřešit tím, že by se posunulo vedení 

toho koridoru, tak, jak je vymezen pro tu dopravní stavbu, protože jak tady vidím, tak ještě 

místo tam je směrem k té strouze, ty místní podmínky by to umožňovaly, viděl jsem jenom ty 

Zásady územního rozvoje, tak, jak jsou dostupné, čili na internetu, ne v nějakém GISu, ale ten 

koridor je tam prostě naznačen jako dost mlhavě, tak jak je to obecně, takže si myslím, že by 

tam ten prostor mohl být a myslím si, že by to jako byly v podstatě asi „dvě mouchy jednou 

ranou“, oddálit od města koridor, jasně tam dát hranici, že za to už se stavět nebude. Bylo by 

tam teda i to ochranné pásmo. Ono je pravda, že není úplně šťastné, když ta projektovaná 

komunikace bezprostředně souvisí se zastavitelnými plochami, ale řekl bych, že toto by mohlo 

být ještě jako zajímavé řešení v rámci zpracovávání této Změny č. 2 územního plánu města 

Sedlčany. Podívat se na to, jestli vůbec tento pás nejde dát o těch cca 15 m dál a tím to v podstatě 

uzavřít.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„My do toho koridoru nesmíme zasahovat, protože je to vymezené v závazném dokumentu, 

tzv. Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Ten územní plán to pouze zpřesňuje. 

A pokud by se chtělo s tím koridorem nějak hýbat, tak musí nejdříve dojít k úpravě trasy 

a polohy v těch Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. My jsme to vlastně ještě 

zjišťovali teď před zahájením těchto přípravných kroků na změnu a nějaká aktualizace tady 

toho se týkající se plánuje až zhruba za 5 let, a to je ta doba, kdy by město mělo případně 

reagovat na ten posun toho koridoru, ale do té doby musíme respektovat tu nadřazenou 

dokumentaci.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jenom se k tomu zeptám, ta nadřazená dokumentace je tedy detailní? Protože to, co jsem viděl 

na webových stránkách Středočeského kraje, tak tam je naznačen ten průběh velmi obecně 

a v podstatě víceméně ještě trochu jinak, než my to máme promítnuto do toho územního plánu 

na příslušných mapových podkladech. Takže mám za to, že teda ty „ZÚRky“, ty Zásady 

územního rozvoje, stanoví jako nějaké mantinely nebo nějaké obecné území, a to zpřesnění je 

právě to, o čem se tady bavíme, v tom Územním plánu města Sedlčany.“ 



 27 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„V těch Zásadách územního rozvoje (plánování) je to uvedeno více všeobecně, ale Krajský úřad 

Středočeského kraje po procesu zpřesnění stav kontroluje, a pokud s ním nesouhlasí, tak k tomu 

nedá souhlasné stanovisko.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Tak, ano, přesně tak.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě někdo se hlásí do rozpravy k této ploše? Nikdo.“ 

 

Vzhledem k tomu, že do tzv. dílčí rozpravy k lokalitě (ploše) č. 3 se nikdo nepřihlásil, byla 

pověřeným zastupitelem ukončena.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Mám váš návrh brát, pane doktore, jako protinávrh k osudu této plochy navrhované k redukci 

a dáme hlasovat o této ploše?“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Dejme hlasovat o této ploše, když už jsem to tady vznesl.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže kdo souhlasí s návrhem pana doktora Filipa Růzhy vyřadit tuto plochu č. 3 z návrhu 

na redukci územního plánu?“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 1; proti nezjištěno; zdržel 

se nezjištěno; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Plocha není vyřazena a zůstává v původním návrhu ploch zařazených k redukci, resp. 

na původním uceleném návrhu se nic tímto aktem zjištění politické vůle nemění. 

 

Poznámka: 

Pro tento případ se jedná o dílčí a pomocné informativní hlasování, které nebude zařazeno 

do přijatého souboru výroků usnesení, neboť je níže přijato sumární usnesení, které výsledky 

této informace zahrnuje. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Můžeme přejít k ploše č. 4.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je to tedy plocha č. 4, která se nachází v blízkosti stavebnin „PRO-DOMA“. Funkční 

využití je BI – bydlení individuální, městské a příměstské. Hlavní využití plochy je zase 

výhradně pro rodinné domy, včetně doplňkových staveb. Několik pozemků zde nemá 

identifikovaného vlastníka a výměra této lokality je 5,09 hektaru.“ 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Otevírám rozpravu nad plochou č. 4. Hlásí se někdo do rozpravy?“  
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Vzhledem k tomu, že do tzv. dílčí rozpravy k lokalitě č. 4 se nikdo nepřihlásil, byla pověřeným 

zastupitelem ukončena.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže můžeme postoupit dále a představit další plochu č. 5.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je to tedy plocha č. 5, která se nachází v části centrální zástavby Sedlčany, v blízkosti 

stávajících supermarketů. Funkční využití plochy SK – plochy smíšené, obytné a komerční. 

Hlavní využití plochy je bydlení s možností integrace občanského vybavení, služeb a výrobních 

aktivit. Je tu plánováno nějaké dopravní napojení. Dopravní napojení zůstává zachováno, toho 

se navrhovaná redukce netýká, a pro tyto plochy SK stále zůstává v územním plánu dostatečná 

kapacita ploch. Výměra této lokality je 1,77 ha.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Rozprava k ploše č. 5. Nikdo se nehlásí?“ 

 

Vzhledem k tomu, že do tzv. dílčí rozpravy k lokalitě č. 5 se nikdo nepřihlásil, byla pověřeným 

zastupitelem ukončena.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Poprosím o představení plochy č. 6.“ 

  

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha č. 6 se nachází v jižní části města Sedlčany, nad Sedlčanskou retenční nádrží. Funkční 

využití plochy je RN – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru. Hlavní využití 

plochy je rekreace a stavby občanského vybavení související s rekreací. I po případné redukci 

plochy RN zůstane její zbývající kapacita dostatečná. Výměra této lokality je 0,87 ha. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Otevírám rozpravu k ploše č. 6. Opět se nikdo nehlásí?“  

 

Vzhledem k tomu, že do tzv. dílčí rozpravy k lokalitě č. 6 se nikdo nepřihlásil, byla pověřeným 

zastupitelem ukončena.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže referující poprosím o představení plochy č. 7.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha č. 7 se nachází v severozápadní části lokality Červený Hrádek, městská zástavba 

Sedlčany. Funkční využití plochy je SV – plochy smíšené venkovského charakteru. Hlavní 

využití je funkce obytná s užitkovým využitím zahrad a chovem drobného hospodářského 

zvířectva. Tato lokalita je bez přístupu. Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, musí být lokalita pro rodinné domy napojena na veřejně 

přístupnou pozemní komunikaci, což není, ta samá situace je i u té lokality označené č. 8, 

výměra lokality č. 7 je 0,58 ha a výměra lokality č. 8 je 0,41 ha. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Otevírám rozpravu k lokalitě č. 7 a č. 8. Takže se také nikdo nehlásí?“ 
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Dílčí rozprava k lokalitám č. 7 a č. 8 byla pověřeným zastupitelem ukončena.  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Lokalita č. 9 se nachází na severozápadní části místní lokality Červený Hrádek městské 

zástavby Sedlčany. Funkční využití je totožné jako u předcházející plochy SV – plochy smíšené 

venkovského charakteru. Lokalita je zařazena na žádost majitele pozemku. Majitel pozemku 

zhodnotil tuto lokalitu jako nevhodnou pro výstavbu a místo této lokality má podánu novou 

žádost o zařazení jiné lokality v návrhu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Rozprava k poslední lokalitě. Zdá se, že nikdo, takže pokud je nad návrhem redukce takto 

souhlas, přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti – bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany, v rámci zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, 

schvaluje redukci zastavitelných ploch uvedených v Příloze tohoto výroku usnesení (Tabulka 

č. 1) a znázorněných zákresem v grafické části plánovací dokumentace na mapových 

podkladech, které tvoří společně s Tabulkou č. 1 nedílnou součást k tomuto usnesení.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 284/2018-2022. 

 

 

8. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM jsou majetkové záležitosti města Sedlčany. Městský 

úřad Sedlčany, Odbor majetku, připravil a Rada města Sedlčany předkládá do Programu 

pro dnešní jednání ZM celkem sedm bodů k projednání a přijetí konečného rozhodnutí.“ 

  

8.1 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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„První bod je návrh na odmítnutí nebo přijetí daru – vlastnictví pozemků a přijetí daru finanční 

hotovosti. Jedná se o to, že žadatel nabízí, a to již podruhé, přijetí daru dvou pozemků 

a finančního daru ve výši 1.000.000,00 Kč na vybudování obslužné komunikace k novým 

stavebním parcelám v lokalitě Sedlčany, Roudný, které jsou v jeho vlastnictví. Rada města 

Sedlčany nedoporučuje přijetí tohoto daru, ani přijetí finančního daru, protože předpoklad 

na výstavbu obslužné komunikace je mnohokrát vyšší. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu 

jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 
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Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany neschvaluje bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) 

parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany a přijetí účelově vázaného finančního 

daru ve výši jeden milion korun českých ze strany vlastníka uvedených pozemků, a to za účelem 

podpory a závazku výstavby místní (příjezdové) komunikace na výše uvedených pozemcích.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 285/2018-2022. 

  

8.2 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) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
„Druhý bod. Tady se jedná o směnu pozemků mezi městem Sedlčany a Českou republikou – 

Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o pozemek zastavěný tělesem Krčínovy cyklostezky. 

Rozdíl v cenách bude finančně vyrovnán s tím, že město Sedlčany doplatí České republice – 

Státnímu pozemkovému úřadu částku ve výši 5 024,00 Kč. Zároveň město Sedlčany zaplatí 

za vyhotovení znaleckého posudku částku 4 719,00 Kč. Bohužel je to pro nás dost nevýhodná 

směna, ale musíme se s touto směnou vypořádat, protože je potřeba ten pozemek pod Krčínovou 

stezkou vlastnicky vypořádat, sjednotit vlastnictví komunikace a pozemku, aby nedošlo 

k případnému krácení dotace. Ještě doplním, že Státní pozemkový úřad směňuje nikoli 

v poměru 1 : 1, ale v poměru 1 : 1,5 ve svůj prospěch a dále na základě ocenění pomocí 

znaleckého posudku. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu ZM, a to nejprve 

členů zastupitelského sboru a následně přítomné veřejnosti.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

Do rozpravy se patrně nikdo nehlásí.“ 
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Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků realizovanou mezi městem 

Sedlčany a Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

130 00  Praha 3 – Žizkov, s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví ČR, Státního 

pozemkového úřadu pozemek parc. č. 2922/4, druhem pozemku trvalý travní porost, způsob 

ochrany ZPF, o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Sedlčany a ČR, Státní pozemkový úřad, převede 

na město Sedlčany pozemek parc. č. 685/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany. Rozdíl v cenách 

směňovaných pozemků bude finančně vyrovnán za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 286/2018-2022. 

  

8.3 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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Pro tento případ se jedná o prodej pozemku parc. č. 745/7. Výměra pozemku je 92 m², 

a to žadatelce. Předmětný pozemek je v Třebnici; jeho jednotková cena činí 75 Kč/m2; celková 

kupní cena je 6 900,00 Kč. Cena je dána podle schváleného ceníku. Zahajuji rozpravu k tomuto 

bodu dnešního Programu ZM, a to nejprve členů zastupitelského sboru a následně přítomné 

veřejnosti.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Jestliže se do otevřené rozpravy nikdo nehlásí, tak přednesu návrh usnesení.“ 

 

Do rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 využití ostatní 

komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 334-155/2021), 

který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, trvale bytem Příbram, za jednotkovou 

cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6 900,00 Kč. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 287/2018-2022. 

  

8.4 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   

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„V dalším bodě majetkoprávní problematiky se jedná opět o prodej pozemku, tentokráte 

parc. č. 745/6. Výměra pozemku je 24 m², opět se tento pozemek nachází v osadě Třebnice. 

Jedná se o přímý prodej žadatelce. Jednotková cena je opět 75 Kč / m2; celková kupní cena 

je 1 800,00 Kč. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu ZM, a to nejprve členů 

zastupitelského sboru a následně přítomné veřejnosti.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 745/6, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 24 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití  

ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 335-

196/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, trvale bytem Praha, 

za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1 800,00 Kč. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Kupní smlouvy.“ 
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Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 288/2018-2022. 

 

8.5 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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další bod majetkoprávní problematiky. Zde se jedná o směnu pozemků mezi městem Sedlčany 

a podílovými spoluvlastníky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků, který činí 55 m², 

bude finančně vyrovnán, tzn., že město Sedlčany doplatí částku 13 750,00 Kč. Jednotková cena 

je 250,00 Kč/m2 a vychází ze znaleckého posudku. Tady se jedná o pozemky v lokalitě 

Sedlčany, Pod Cihelným vrchem. Zahájil bych rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Jenom bych se chtěl zeptat, ve srovnání s Roudným… Jaké jsou důvody, že tady vlastně 

akceptujeme to, že město Sedlčany přijme do svého vlastnictví nějaké pozemky, na kterých by 

měla být potom vytvořena cesta k zastavitelné oblasti nebo pozemku, když tam u Roudného, 

kde ty ekonomické důvody svědčily proti? Odsouhlasili jsme, že budeme hlasovat proti nebo 

nepřijmeme dar.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tady obecní cesta vlastně již existuje, tato je ve vlastnictví a majetku města a tady se jedná 

jenom o rozšíření této cesty na požadovanou šíři 8 m. Normovaná šíře místní obslužné 

komunikace je nyní 8 m, jinak by stavební úřad nepovolil příjezdovou komunikaci. Je to jediný 

důvod. Ještě se hlásí někdo do otevřené rozpravy?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, 

o kterém nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků mezi městem Sedlčany 

a spoluvlastníky (každý podíl id. 1/3), vedených na listu vlastnictví 2011 pro k. ú. a obec 

Sedlčany, s tím, že město Sedlčany převede na podílové spoluvlastníky pozemek 

parc. č. 2933/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o nové výměře 375 m2 (pozemek 
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parc. č. 2933/1 o původní výměře 460 m2) v k. ú. a obci Sedlčany a výše uvedení podíloví 

spoluvlastníci převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl označený „a“ o výměře 401 m2, 

oddělený z původního pozemku parc. č. 2936, díl označený „b“ o výměře 27 m2, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2935 a díl označený „c“ o výměře 2 m2 , oddělený z původního 

pozemku parc. č. 2933/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-13/2021). 

Rozdíl ve směňovaných pozemcích, který činí výměru 55 m2, bude finančně vyrovnán 

za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 250,00 Kč/m2, tzn., že město 

Sedlčany uhradí podílovým spoluvlastníkům celkovou částku 13 750,00 Kč (každý obdrží podíl 

id. 1/3). 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 289/2018-2022. 

 

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

prodejem do SJM žadatelů 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
„Tak šestý bod. Tady se jedná o prodej pozemku parc. č. 946/29, výměra je 497 m² a pozemku 

parc. č. 948/7, výměra 12 m², do SJM žadatelům. Jednotková cena je stanovena znaleckým 

posudkem ve výši 300,00 Kč/m2; celková kupní cena 152 700,00 Kč. Veškeré další informace 

k tomuto případu jste obdrželi v materiálech spolu s Pozvánkou na dnešní ZM. Zahájil bych 

rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Omlouvám se, navazuji na své v podstatě tři předchozí příspěvky v obdobném bodu. Myslím 

si, že bychom si snad měli najít asi jiného znalce. Zdá se mi, že cena za metr čtverečný, je prostě 

z laického pohledu příliš nízká za takový pozemek, ale to nechme...“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takto cenu stanovil soudní znalec. Nicméně žadatelé se o tento pozemek starají více jak 30 let. 

V podstatě od té doby, co tam bydlí, sekají ho, udržují a nemají určitě žádný zájem tam něco 

přistavovat, stavět. Ani to nejde. Já v tom nevidím problém.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Já ten pozemek znám, je to tam krásně upravené, atd. Já si myslím, že zastavitelný je, ale toto 

okolí je tam krásně udržováno, ale jak říkám, mně osobně ta cena připadá prostě nízká.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě se někdo hlásí do rozpravy?  

 

▪ rozprava zastupitelského sboru bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   
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Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, 

o kterém nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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, vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města 

Sedlčany, a to manželům, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 300,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 152 700,00 Kč. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 290/2018-2022.  

 

8.7 Vydržení vlastnických práv pozemku parc. č. 948/8 (oddělen z parc. č. 948/7) v k. ú. a 

obci Sedlčany do SJM žadatelů 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Poslední majetkoprávní bod dnešního Programu ZM. Tady se jedná o vydržení práva 

vlastnictví nově vzniklého pozemku parc. č. 948/8, výměra je 22 m². V příslušné Příloze 

v poskytnutých materiálech k dnešnímu jednání je doloženo stanovisko právního zástupce 

města Sedlčany, paní Mgr. Moniky Drábkové, která doporučuje schválit vlastnictví pozemků 

s využitím institutu vydržení. K této problematice zahajuji rozpravu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje převod vlastnického práva (vydržení) nově 

odděleného pozemku parc. č. 948/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, o výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 948/7, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 
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geometrický plán č. 2861-12), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, trvale 

bytem Sedlčany.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Souhlasného prohlášení.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 291/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Všem děkuji a opět vracím zpět slovo panu starostovi.“ 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji a dalším bodem Programu ZM je zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany za rok 2021, kterou předkládá předseda výboru pan Ing. František Hodys. 

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přednesu návrh usnesení.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém nechal 

hlasovat.  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 292/2018-2022. 

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji a dalším bodem Programu ZM je další (druhá) předaná zpráva o činnosti Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021, kterou předkládá předseda výboru pan Ing. 

Pavel Švagr, CSc. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“ 
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Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přednesu návrh usnesení.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém nechal 

hlasovat.  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 293/2018-2022. 

 

 

11. Diskuse 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přistoupíme k dalšímu bodu schváleného Programu ZM, a to je diskuse zastupitelů a následná 

diskuse přítomných občanů. Takže prosím, otevírám diskusi. Tak, kdo se hlásí do diskuse?“ 

 

11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Slovo má pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

11.1.1 Návrh na vyřazení pozemků z ÚP města Sedlčany; návrh na změnu využití 

zařazených pozemků do ÚP města Sedlčany; diskusní příspěvek č. 1 přednesl pan JUDr. 

Filip Růzha   

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Já bych chtěl jenom takovou tečku na závěr, pokud se týká té redukce zastavitelných ploch, 

jenom obecně. Já si myslím, že to je v pořádku, je dobře, že jsme se pro tento krok rozhodli, 

protože skutečně to množství těch vymezených ploch zastavitelných, které nejsou využívány, 

je obrovské, je to zbytečné. Jenom bych chtěl poukázat na skutečnost, že když jsme se tady 

na podzim bavili o mém návrhu, který se týkal změny funkčního využití pozemků bývalého 

pozemku mlékárny, který je nyní ve vlastnictví jiné osoby, tak obecně v rozpravě padaly 

názory, že pokud je to bez vůle vlastníka, nebo bez jeho vědomí, nebo bez jeho souhlasu nebo 

nikoliv na jeho návrh, takže je to jakési malé znárodnění atd. Snažil jsem se vysvětlit, že nikoliv, 

že to je prostě princip územního plánování a ten princip tady naplňujeme, protože samozřejmě 

někteří vlastníci požádali o tu redukci, jako třeba v případě plochy číslo 9, ale jiní o tom vůbec 
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nevědí. Takto je princip toho územního plánování nastaven, územní plán se bude připravovat, 

budeme ještě samozřejmě schvalovat pořízení Změny číslo 2, ale z mého pohledu je to naprosto 

v pořádku, jenom jsem chtěl posunout k pozornosti zastupitelů, že skutečně takto ten proces 

funguje, to, co jsem navrhoval, to co nebylo dříve odsouhlaseno. Beru to, že to je uzavřená 

kapitola. Nicméně bylo to naprosto legitimní, a to plánování podle mého názoru takto prostě 

funguje.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za příspěvek.“  

 

Závěr: Diskusní příspěvek je považován za projev názoru zastupitele (příspěvek nevyžaduje 

další odpověď). 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Hlásí se další zastupitelé, případně někdo z přítomné veřejnosti do diskuse?“ 

 

Diskuse bez dalšího příspěvku. 

 

11.2 Diskuse přítomných občanů 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, otevřel diskusi přítomné veřejnosti. 

 

Diskuse bez příspěvku. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Jelikož se do otevřené diskuse již nikdo nehlásí, takže diskusi uzavírám a požádám předsedu 

návrhové komise, pana Ing. Františka Hodyse, o přednesení závěrečného znění souboru všech 

výroků přijatých usnesení.“ 

 

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Žádám předsedu návrhové komise pana Ing. Františka Hodyse o závěrečné přednesení znění 

souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních).“ 

 

Pan Ing. František Hodys, předseda návrhové komise ustanovený pro 19. zasedání ZM, se ujal 

slova a přednesl výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá 

rekapitulace přijatých výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval.  

 

 

13. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Všechna usnesení jsou takto podchycena a nyní jsme v úplném závěru dnešního veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za odpovědný 

přístup k dnešnímu zasedání ZM.  

Program jsme projednali mimořádně brzy. Přeji vám všem hezký večer a doufejme, že příští 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se bude odehrávat snad už v lepších časech, než které 

nyní v Evropě prožíváme.  

Dobrou noc a nashledanou.“ 
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Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 18:40 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Schválené Rozpočtové opatření č. 1 / 2022 ve skladbě „příjmy“ a „výdaje“ 

(bez uvedeného počtu listů) 

3. Tabulka k redukci ploch ke Změně č. 2 ÚP (bez uvedeného počtu listů) 

 

   

Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů (útvarů) 

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání, případně 

spisové dokumentace k jednání.    

  

 

Některé použité zkratky:  

RM – Rada města Sedlčany 

ÚP / ÚPD – územně plánovací dokumentace 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

    

 

Zápis pořízen dne: 14. března 2022  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a pomocných 

zapisovatelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, určený zapisovatel. 

 

 

 

 

 

 

 

  


