
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 82/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 9. března 2022 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

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

 
 

Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 

Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno šest členů 

RM; počet jednajících radních se v průběhu zasedání (po zahájení) nezměnil. 

  

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): -.    

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Mgr. Zdeněk Šimeček 

 

 

Přizvaní hosté:  

▪ Pan Václav Pištěk, odborný konzultant; 

▪ Pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace.  

 

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

Městského úřadu Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:02 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:29 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

2018 – 2022 a zároveň páté v roce 2022 (pro stávající volební období) zahájil pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:02 hod. v uvedené zasedací síni.  



  

 

 

Jednání RM, pokud se týká termínu konání, proběhlo podle schváleného Harmonogramu 

a hlavního bodu Programu jednání RM ze dne 24. listopadu 2021 (usnesení zn. RM 75-

1293/2018-2022).  

 

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je pro dnešní 

jednání usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM bylo přítomno šest členů 

Rady města Sedlčany. Z nepřítomnosti na celém jednání RM (zdravotní záležitosti) se dříve 

omluvil pan Ing. Jiří Burian.  

Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání nezměnil (přítomno šest členů 

RM). 

  

Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby 

a informace, níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM postupně 

seznámil.  

Členům RM byly k projednávanému Programu předem zaslány všechny podstatné podklady 

potřebné k rozhodování o věcně důležitých bodech Programu. Vybrané materiály jsou součástí 

dokumentace zaslané k jednání RM předem, případně součástí tohoto Zápisu (Přílohy), 

nebo jsou součástí příslušné spisové dokumentace k tomuto jednání RM (působnost 

odpovědných úředních osob). 

 

Předsedajícím byly předneseny a RM projednány jednotlivé body Programu. Program je zde 

po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem problematiky souhrnně uveden. 

Dnešní Program RM věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města a pan 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. Navržený Program nebyl radními nikterak 

upravován, byl akceptován a nebyl o další samostatné tematické celky členy RM doplněn 

(rozumí se, které by byly ukončeny usnesením RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, 

spočívající zejména ve zpracování podkladů pro odpovědné rozhodnutí). 

 

Kromě hlavního bodu Programu s pracovním názvem „Sport; Činnost Sportovních areálů 

Sedlčany, p. o.; Výroční zpráva Sportovních areálů Sedlčany, p. o., za rok 2021“ byla 

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

problematika pod heslem programového celku „Majetkové záležitosti města Sedlčany“, kde byl 

zařazen soubor některých majetkoprávních bodů připravených k projednání na úrovni RM 

a do Programu RM byla dále zařazena problematika většího množství samostatných bodů 

pod  souhrnným názvem „Různé“. 

 

Předsedající jinými slovy konstatoval, že Program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na věcné požadavky občanů (žadatelů), vlastní aktivity Rady 

města Sedlčany ve výkonu funkce tohoto orgánu města, stav potřeb řízení města Sedlčany, 

legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů.   

 

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu RM.  

Program jednání v průběhu jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání 

RM nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 82/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. února 2022  



  

 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Sport; Činnost Sportovních areálů Sedlčany, p. o.; Výroční zpráva Sportovních 

areálů Sedlčany, p. o., za rok 2021 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Doporučení přímého prodeje pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, 

sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; případ zařízení distribuční soustavy 

3.1.2 Zajištění práv k užívání věci zatěžující nemovitosti města Sedlčany; 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027282, Sedlčany, 

Tyršova – NN, TS – p.č. 133-137 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 

 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 

 

4. Různé 

4.1 Zpráva k aktualizaci pasportu a evidence prvků Metropolitního monitorovacího 

kamerového systému města Sedlčany 

4.2 Základní dokument k záměru „Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy 

v prostředí města Sedlčany“ 

4.3 Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok 

2022; projednání a schválení přijetí podílu dotace s ohledem na pravidla rozpočtového 

provizória reflektovaná poskytovatelem 

4.4 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů; právní zajištění spolupráce (Případ Vodovodu Dublovice) 

4.5 Zajištění odborného poradenství při přípravě projektu „Modernizace Čistírny 

odpadních vod Sedlčany“ 

4.6 Oprava (rekonstrukce) věžních hodin; bývalý objekt staré radnice Sedlčany 

(Městské muzeum Sedlčany) v rámci projektu „Modernizace věžních hodin“ 

4.7 Vzdání se práva a prominutí dluhu pro případ návrhu na zastavení vymáhání 

bagatelních pohledávek města Sedlčany 

4.8 Aktualizace a rozšíření Kalendáře oddacích dnů na rok 2022 

4.9 Program obnovy povrchů místních komunikací (chodníků) pro rok 2022; zařazení 

vybrané akce podle potřebnosti; lokalita Sedlčany, Za Nemocnicí 

4.10 Pracovní řád Městské policie Sedlčany 

4.11 Městská meteorologická stanice Sedlčany; nabídka na pořízení a provoz 

4.12 Přijetí poděkování městu Sedlčany zaslané Regionálním muzeem Mělník, p. o. 

4.13 Zabezpečení výkonu a kontroly přijatých usnesení Zastupitelstva města Sedlčany 

zn. 19 / 2018-2022 ze dne 7. března 2022 

4.14 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“; 

Spolek LUNGTA 

4.15 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání čtvrté množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2021 na období roku 2022 



  

 

 

4.16 Vyhláška o provádění některých ustanovení zákona o sociálních službách; 

Pečovatelská služba Sedlčany, úhrady vybraných úkonů 

4.17 Informace o zajištění Atestu dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné 

správy 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 5.1 Nástroje politiky sociální pomoci, kompetence 

5.2 Informace o Programu jednání RM č. 83/2018-2022 a vybraných úkolech poradních 

orgánů Rady města Sedlčany  

 

Další případné informace členů RM (soubor) 

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

(vizte níže v tomto Zápisu).   

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. února 2022   

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

až po projednání bodu Programu RM, který je v Zápise označen jako „4.1“; „4.2“; dále 2.1, 

a to s ohledem na upřednostnění přizvaných hostů k tomuto Programu RM. V tomto Zápise, 

a to pro lepší orientaci a zachování ustálené formy, je ctěna obvyklá procesní a časová 

struktura průběhu jednání, čemuž odpovídá i administrativní značení závazných závěrů 

z jednání.   

 

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

 

RM 81-1368/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 81-1369/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1370/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1371/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1372/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1373/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 81-1374/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 81-1375/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 



  

 

 

RM 81-1376/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1377/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 81-1378/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1379/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1380/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1381/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1382/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1383/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 81-1384/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 16. února 2022 (RM č. 81/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest 

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1385/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM  

Referující osobou k uvedenému bodu jednání byl pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové 

organizace města Sedlčany.  

V níže uvedeném bodu dnešního Programu byla kromě Výroční zprávy o činnosti Sportovních 

areálů Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany, za rok 2021, RM dále seznámena 

se zprávou o výsledcích hospodaření této příspěvkové organizace za rok 2021, a to spolu 

s vyhodnocením hospodaření subjektu podle nastaveného rozpočtu (nakládání s příspěvkem 

města za rok 2021). 

Oba tyto dokumenty jsou součástí tohoto Zápisu (uvedeny v příslušné Příloze). Z tohoto 

důvodu nejsou zde uvedeny všechny údaje načtené referujícím z přednesu obsahu těchto 

dokumentů (nadbytečná duplicita údajů).  



  

 

 

 

2.1 Sport; Činnost Sportovních areálů Sedlčany, p. o.; Výroční zpráva Sportovních areálů 

Sedlčany, p. o., za rok 2021 

Pan starosta přivítal přizvaného hosta, pana Pavla Bednáře, ředitele příspěvkové organizace, 

Sportovní areály Sedlčany. 

 

Přizvaný host k tomuto jednání, pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, 

příspěvkové organizace města Sedlčany, přednesl a okomentoval dříve předanou Výroční 

zprávu příspěvkové organizace za rok 2021. 

Tento dokument spolu s přístupnými výsledky hospodaření subjektu za rok 2021 je podkladem 

(součástí spisové dokumentace předávané k jednání RM č. 82), a to v plném obsahu. (Příloha 

č. 2 k tomuto Zápisu.) 

Přednesené údaje lze čerpat přímo z tohoto dokumentu. 

Přednášející vybrané údaje a události slovem provedl a okomentoval. 

 

Výběr z komentáře a průběžná diskuse (okruhy problematiky): 

▪ významný právní krok (aktualizace Zřizovací listiny, zajištění správy majetku města); 

▪ míra vlivu vládních opatření (krizová a pandemická; onemocnění Covid-19) na provoz 

a činnost subjektu i návštěvnost sportovišť a užívání zařízení; 

▪ zpracování publikace Historie sportu v Sedlčanech; 

▪ stav vybraných sportovišť a míra užívání – vyhodnocení pro jiné využití; 

▪ podrobněji nad střediskem ZS Sedlčany; nejvíce zaměstnanců; dne 20. srpna začal chladit; 

záležitosti provozu a užívání; platby; hlavní soutěž a soustředění; jinak financuje provoz město 

– udržitelnost;  

▪ Česká unie sportu – právní poradna, podmínky provozu; účastníci veřejného bruslení – více 

jak v předchozích letech; prodával se vstup na led…; 

▪ budoucí náklady na objekt ZS, komponenty s avizovanou životností 15 let (kompresory, 

rolba,…); 

▪ Turistická ubytovna Tatran, připustili externím pracovníkům k ubytování; nikoli jako 

turistická (turisté se nesměli ubytovávat); stavební ruch v Sedlčanech poměrně veliký; 

▪ stadion LAS Taverny – zavlažování (byly vybudovány dvě odkalovací jímky); problematika 

odvodnění se stále projevuje; 

▪ Skatepark Sedlčany – celý svépomocí rozebrán a zlikvidován zaměstnanci; vybudován pouze 

jeden prvek, tj. betonová „U“ rampa, je méně hlučná, lze ji užívat více sportujícími nejednou; 

je zde prostor pro další prvky; nedostatek finančních prostředků a vysoké pořizovací náklady; 

▪ Sportovní areál Luční; rozlišit systémově sportující a rekreačně sportující bez trenéra a účasti 

na soutěžích; s chováním rekreačních sportovců je veliká nespokojenost – ničí zařízení i zázemí 

sportoviště (WC, topení a cvičební prvky…); 

▪ ubytovna na Stadionu LAS Taverny – nabízena spíše turistům, je i dražší o cca 30 Kč/noc, 

zde byli ubytováni také dělníci;   

▪ kvalita trávníků hracích ploch – rekonstrukce trávníků potřebná…; 

▪ plážový volejbal – oddíl se rozpadá,… na antukový kurt nikdo nechodí, jsou zde dva kurty; 

▪ objekt Sokolovny Sedlčany – udržována, aby do objektu nezatékalo,… 

▪ hřiště s UTG 3 relativně bez problémů, plocha zatím funguje dobře a bez závad; problém 

s buňkami; problém u uživatelů – změna režimu (úspory energie); 

▪ problémy s opěrnou zdí u výše uvedeného hřiště s ohledem na bezpečnost; hřiště 

je certifikováno; opěrná zeď je pro sportující nebezpečná; jako potřebné se jeví provedení 

obložení zdi, případně zajištění „odstranění“ její nebezpečné hrany (již dříve na jednání RM 

rozhodnuto o aplikaci opatření); 



  

 

 

▪ Sauna Sedlčany (TJ Tatran) – na provoz ponejvíce dopadla vládní opatření (pandemie, krizový 

stav); návštěvníky užívány permanentky z roku 2020 (uplatněny v roce 2021); bezinfekčnost; 

problematika obsluhy; náklady na uživatele a hodnotu provozu;  

▪ pořádaná akce – na ZS; bez této akce by výše podpory nebyla dostatečná a udržitelnost ZS 

nebyla při současném rozvrhu možná; tvoří cca 52 % všech příjmů; hráčská generace stárne;  

▪ nájemné odpuštěno restauračním zařízením; 

▪ vysavač nečistot z tartanové dráhy; pořízen dobíjecí přístroj na baterie – do rolby. 

 

Hospodaření organizace 

Referující přítomné členy RM provedl výsledky hospodaření, a to po jednotlivých střediscích. 

Sníženy příjmy i výdaje, výsledek kladný – pro naplnění Fondu rezerv. 

Na Zimním stadionu Sedlčany – překročeny náklady na materiál a rovněž překročeny náklady 

PHM na sekačku – v létě se často sekalo. 

Podrobně jsou výsledky hospodaření uvedeny v Příloze. 

  

Pan starosta referujícímu poděkoval za podrobně doplněnou a předloženou Výroční zprávu 

za rok 2021. Sdělil, že uplynulý rok 2021 byl mimořádný, s ohledem na pandemická opatření 

a vzhledem k chování klientů (sportující veřejnosti), nelze údaje v některých ukazatelích 

statisticky srovnávat. 

Pan starosta konstatoval, že se „ve finále“ městské organizace vypořádaly se všemi problémy 

kladně.  

Dále pan starosta sdělil, že v rozpočtu bylo schváleno zastřešení buněk, které tvoří zázemí 

při hrací ploše s umělým povrchem. Záležitost má k návrhu řešení předanou pan Ing. Tomáš 

Langer, vedoucí Odboru investic. 

V řešení je rovněž opatření na zvýšení bezpečnosti sportujících s ohledem na přítomnost opěrné 

zdi, která se nachází v blízkosti hrací plochy s umělým povrchem, do které mohou 

při nekoordinovaném pohybu při sportu sportující narazit a nepříjemně se zranit. Je potřebné 

realizovat bezpečnostní obložení opěrné zdi, které zmírní případný náraz; toto je rozpočtováno 

na doposud známou variantu řešení. Úkolem pana Ing. Tomáše Langera, je prověřit jiné možné 

systémy ochrany před úrazem na zdi. 

  

Do budoucna se v současné době jeví jako největším problémem udržitelnost provozu Zimního 

stadionu, a to z několika aspektů, které bude potřebné vyhodnotit. Pouhé provozní náklady se 

dostanou na násobek stávající dotace, kterou na provoz poskytuje město. Před nově 

ustanovenou RM a ZM pro následující volební období bude stát úkol zvážit únosnost provozu, 

případně v jakém rozsahu bude město schopno provoz financovat a v jakém rozsahu jej udržet; 

náklady na energie jsou neúnosné; aplikace úsporných opatření zde, je omezena a bude problém 

provoz udržet. 

Pan Ing. František Hodys upozornil na využití možnosti, a to s ohledem na ničení majetku 

v prostředí Sportovního areálu Luční, monitorování prostoru. 

Dále byl diskutován dopad nově otevřeného provozu sauny umístěné v rekonstruovaném 

objektu bývalého Hotelu Vltavan. Sobotní provoz městské sauny je možná slabší oproti jiným 

sezonám (když saunu využívá méně než osm lidí, potom je nerentabilní ji provozovat); pak by 

byla otevřena pouze ve čtvrtek a pátek (nyní je provozním dnem také sobota). 

 

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace, má nakoupenu el. energii za dřívější ceny 

do konce tohoto roku.  

 

Za sportovní oddíl fotbalu promluvil pan Ing. Martin Havel, který sdělil, že případně nastalé 

problémy se daří zdárně řešit, poskytované služby fungují podle potřeby. Sdělil, že hřiště 



  

 

 

s umělým povrchem je nedoceněno, respektive názory veřejnosti o jeho nevyužívání jsou 

mylné. Hřiště s umělou trávou je využíváno především v odpoledních hodinách a večer, v době 

po běžné pracovní době. V tomto období předjaří se užívá i na mistrovská utkání. V této 

souvislosti diskutující poukázal na hledisko bezpečnosti. 

V rámci aplikace přijatého organizačního mechanismu spolupráce a přenosu informací směrem 

od sportujících ke Sportovním areálům Sedlčany, jako subjektu, bylo konstatováno, že např. 

výbor fotbalového klubu se schází každý týden, což vede k aplikaci potřebných opatření 

operativně bez zbytečného odkladu, v čemž ředitel subjektu spatřuje veliký rozdíl právě mezi 

hokejisty a fotbalisty.  

Dále bylo diskutováno o užívání reklamních ploch na ZS, pokud se týká jejich technického 

řešení na ochranných mantinelech (provedení, technologie, bezpečnost, použitý materiál, 

životnost, soudržnost a pevnost nosiče, jako i bezpečný povrch). 

Projednávány byly i náklady spojené s vyhotovením a umístěním reklam na vhodné místo.  

 

Pan starosta dále promluvil o převozu zeminy do potřebných míst na sportovní a doplňkové 

plochy (cca 30 tis. Kč na převoz zeminy z lokality U Háječku by nemělo být vyčerpáno).  

 

Pan Ing. Josef Soukup referujícího upozornil na překlep v letopočtu označujícím vyhotovení 

dokumentu (na poslední stránce předaného dokumentu), který je žádoucí opravit (rok 2021 

za rok 2022).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti a plnění 

zadaných úkolů spojených se správou majetku města Sedlčany, který tvoří komplex veřejných 

sportovních areálů a zařízení, přednesenou spolu s vybranými hospodářskými a dalšími 

statistickými ukazateli, údaji a výkony panem Pavlem Bednářem, ředitelem příspěvkové 

organizace města Sedlčany Sportovní areály Sedlčany. 

Rada města Sedlčany zároveň bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkové 

organizace Sportovní areály Sedlčany za rok 2021 spolu s vyhodnocením hospodaření subjektu 

podle rozpočtu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest 

členů RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1386/2018-2022. 

 

Příloha k Zápisu č. 2: Výroční zpráva Sportovních areálů Sedlčany za rok 2021 s Přílohou 

„Výsledky hospodaření“ 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné 

přípravy k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním 

RM, a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Doporučení přímého prodeje pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, sjednocení 

vlastnictví stavby a pozemku; případ zařízení distribuční soustavy   

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

Sedlčany. 



  

 

 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Jedná se o druhé projednávání tohoto případu. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

prodej pozemku parc. č. 1175/2, druhem pozemku zastavěná plocha, o výměře 6 m2 a pozemku 

parc. č. 1175/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 16 m2, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem 

výměra 22 m2 za celkovou kupní cenu 11 000,00 Kč. Rada města Sedlčany zároveň zvažovala 

uložit Městskému úřadu Sedlčany, věcně příslušnému Odboru majetku, aby uvedený prodej 

řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.  

 

Diskuse: 

▪ již dříve projednáváno (dopad do veřejného prostranství);  

▪ nad sjednocením vlastnictví nadzemní stavby a pozemku; 

▪ další aspekty problematiky.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemků 

parc. č. 1175/2, druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 1175/3, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 16 m2, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem 22 m2 za celkovou 

kupní cenu 11 000,00 Kč. Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, aby uvedený prodej řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1387/2018-2022. 

 

3.1.2 Zajištění práv k užívání věci zatěžující nemovitosti města Sedlčany; Smlouva 

o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027282, Sedlčany, Tyršova – NN, TS – 

p.č. 133-137 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Jedná se o druhé projednávání tohoto případu. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-6027282, Sedlčany, Tyršova – NN, TS – p.č. 133-137“, mezi ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako 

oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 

na pozemcích v majetku města Sedlčany, parc. č. 103/54, parc. č. 146/1, parc. č. 176/1, 

parc. č. 176/2, parc. č. 176/4, parc. č. 176/6, parc. č. 176/8, parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, kabelové vedení VN, trubka HDPE, včetně 

trafostanice. Věcné břemeno by bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 75 207,00 Kč 



  

 

 

bez DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu ze dne 23. února 2021.  

 

Diskuse: 

▪ nad trasováním, podrobněji diskutováno již dříve před povolením stavby. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6027282, Sedlčany, Tyršova – NN, TS – p. č. 133-137“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným 

a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 

na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 103/54, parc. č. 146/1, parc. č. 176/1, parc. č. 176/2, 

parc. č. 176/4, parc. č. 176/6, parc. č. 176/8, parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 

tj. kabelového vedení NN, kabelové vedení VN, trubka HDPE, včetně trafostanice. Věcné 

břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 75 207,00 Kč bez DPH, a to v návaznosti 

na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu ze dne 23. února 2021.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1388/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 

 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Zpráva k aktualizaci pasportu a evidence prvků Metropolitního monitorovacího 

kamerového systému města Sedlčany 

Na jednání RM byl v této věci přizván, a to panem starostou tímto výkonem pověřený, 

pan Václav Pištěk, který provedl požadovanou aktualizaci pasportu a evidence prvků 

Metropolitního monitorovacího kamerového systému města Sedlčany. 

Pan starosta na jednání RM jmenovaného přivítal, a předal mu slovo k provedení připravené 

prezentace ohledně výše uvedeného. 

Aktualizovaný dokument byl podrobně představen, a to se všemi možnostmi správy, využívání 

a nakládání s tímto majetkem, případně s výstupy, které ve stanoveném režimu mohou sloužit 

jako důkazní prostředek.  

Referující, mimo jiné, poukázal za veškeré rozdíly a změny v evidenci, na přírůstky a úbytky 

kamerových bodů, jimi monitorovaná prostranství, možnosti další činnosti související 

i o přijatých opatřeních v rámci GDPR (programová; technická; lidské zdroje). 

 

Komentář (hlavní okomentované záležitosti) a diskuse:  

▫ rozdíly v kvalitě prvků systému (oproti stavu v době před cca 2,5 roky); 

▫ rozšíření a kvalita systému; schopnosti pojmout množství dat; 

▫ další kroky k udržitelnosti systému; 



  

 

 

▫ nad využíváním systému (intenzita, optimalizace, účinnost, nakládání se záznamy, 

rozpory…); 

▫ denní a noční presety (podle nastavení; otáčení kamer; přibližování obrazu); 

▫ nad schopností a dosahem některých kamerových bodů; 

▫ nad zpracovanou aktualizací a jejími prvky; využitelnost; 

▫ spolupráce s dalšími subjekty a nad jejich právy. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí aktualizaci pasportu a evidence prvků Metropolitního 

monitorovacího kamerového systému města Sedlčany k datu údajů aktuálních ke dni 7. března 

2022, a to jako významného prvku prevence kriminality a bezpečnosti v prostředí městské 

zástavby Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1389/2018-2022. 

 

4.2 Základní dokument k záměru „Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy 

v prostředí města Sedlčany“ 

K jednání RM přizvaný host připravil tzv. základní dokument k záměru „Snižování energetické 

náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany“, který dříve prokonzultoval 

s vybranými subjekty, které jsou rozhodující v míře vlivu na životní prostředí a kompetentní 

k případným úsporám míry energetické náročnosti i dalším rozhodným faktorům. 

Referující připravil k uvedenému dokumentu prezentaci pro potřeby představení jeho obsahu 

na dnešním jednání RM. 

Vzhledem k tomu, že dokument je ve stavu předloženém k tomuto jednání součástí tohoto 

Zápisu, resp. je jeho Přílohou, nejsou zde zejména s ohledem na nadbytečnou duplicitu údajů, 

pokud se týká jeho obsahu, uváděny podrobnosti. 

Pro případ potřeby je dostupný na Městském úřadu Sedlčany, Sekretariátu.  

 

Dokument je podle časového hlediska a dosažitelnosti navrhovaných záměrů a s nimi 

souvisejících procesních změn, členěn na tzv. Krátkodobá řešení (proveditelná prakticky 

okamžitě), Střednědobá řešení (proveditelná za dobu cca 4 – 12 měsíců) a Dlouhodobé záměry 

(řešení), které si vyžadují větší pozornosti a nároků (stavení akce apod.) s řešením cca 

v horizontu 1 – 4 roků, která by měla významnější dopad do rozpočtu města Sedlčany 

a ekonomiky i obchodních záměrů a jejich financování, u kterých by byly nositeli projektů 

obchodní společnosti města Sedlčany (vlastníci). 

 

Mezi tzv. Krátkodobá řešení patří zásahy (projekty) ohledně klimatizace a jejího provozu, 

vytápění budov, vodní hospodářství v objektech apod. 

Střednědobá řešení představují projektové záměry ohledně nároků na spotřebu i výrobu 

elektrické energie zásadnějšího charakteru, záležitosti vytápění objektů, práce a nakládání 

s odpady apod. 

Dlouhodobá řešení zahrnují potom náročnější projekty na zateplení kompletních částí pláště 

objektů, solární zdroje, hybridní automobily, výrobu energie, nabíjecí stanice a další. 

  

Komentář a diskuse: 

▪ nad inspirativním materiálem; 

▪ další doplňování otevřeného dokumentu a práce s ním v čase a prostoru; 

▪ odpovědnost osob; 

▪ časové plány a jejich věcné naplnění v prostředí města Sedlčany; 



  

 

 

▪ komunikace s občany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí základní a inspirativní dokument ve věci „Snižování 

energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany“, který vypracoval 

a na jednání okomentoval pan Václav Pištěk.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1390/2018-2022. 

 

V čase 16:38 hod. referující, pan Václav Pištěk, přizvaný host, opustil jednání Rady města 

Sedlčany. 

 

Příloha k Zápisu č. 3: Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města 

Sedlčany 

 

4.3 Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok 

2022; projednání a schválení přijetí podílu dotace s ohledem na pravidla rozpočtového 

provizória reflektovaná poskytovatelem 

Rada města Sedlčany projednala návrh na přijetí dotace ze zdrojů Středočeského kraje, která je 

přijímána na základě Veřejnoprávní smlouvy o dotaci / příspěvku na poskytování sociální 

služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022, tedy činnosti nebo 

souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení.  

Poskytovatelem podpory je Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 

5, IČO 70891095. 

Smlouva je uzavírána na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, usnesení 

Zastupitelstva Středočeského kraje a na základě zákonného zmocnění podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  

Dotovaným obdobím je 1. ledna 2022 až 31. prosince 2022. 

Poskytovatel se Smlouvou zavazuje poskytnout příjemci jednorázovou účelovou neinvestiční 

dotaci ve výši pouhých 233 300,00 Kč pro uvedený účel (poskytované služby), neboť je 

respektováno rozpočtové provizórium. 

 

Diskuse:  

▪ nad návrhem smluvního ujednání; 

▪ nad rozdílem oproti dřívějšímu rozhodnutí poskytovatele (avízo uvedené v rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2022); 

▪ očekáváno dorovnání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o dotaci / příspěvku 

na poskytování sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele 

S- 0599/SOC/2022, jejímž předmětem je poskytnutí příjemci částečné účelové neinvestiční 

dotace ve výši 233 300,00 Kč ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095, a to pro účely výkonu služby obecného 

hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Pečovatelské služby 

Sedlčany.“ 



  

 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1391/2018-2022. 

 

4.4 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů; právní zajištění spolupráce (Případ Vodovodu Dublovice) 

Vzhledem k tomu, že dlouhodobější řešení zásobování pitnou vodou, resp. akce „Vodovod 

Dublovice“, je zdárně dokončena a je v současné době zahájen proces kolaudace této stavby, 

tak je potřebné zajistit veškeré dokumenty, které ukládá vyhotovit příslušná legislativa 

k veřejnému zásobování pitnou vodou. 

Smluvním partnerem města Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 

264 80 Sedlčany; IČ 00243272; (v postavení dodavatele) je obec Dublovice, se sídlem 

Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice; IČ 00242195 (v postavení odběratele). 

Je navrhováno, aby smluvní partneři uzavřeli předloženou Smlouvu o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, která je uzavírána podle ustanovení 

§ 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.  

Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran 

v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou 

vzájemně propojeny a společně tvoří provozně související soubor staveb a zařízení 

pro zásobování občanů a dalších subjektů pitnou vodou, což je činěno ve veřejném zájmu. 

Rada města Sedlčany tedy zvažovala schválit návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, a to za dalších podmínek v předmětné 

Smlouvě uvedených. 

Smlouva byla členům RM dříve předložena k prostudování a k předložení případných úprav. 

Smlouva je garantována vzorovými předlohami a právním zástupcem města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad dopadem (zajištění legislativních povinností); 

▪ nad dalším postupem (další smluvní ujednání s Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., 

případně s 1. SčV, a. s.). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

provozně souvisejících vodovodů, uzavíranou podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona 

č. 274/2001 Sb., jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních 

stran v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou 

vzájemně propojeny a společně tvoří provozně související soubor staveb a zařízení. Smlouva je 

uzavírána mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 

Sedlčany; IČ 00243272 a obcí Dublovice, se sídlem Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice; 

IČ 00242195, a to za dalších podmínek v předmětné Smlouvě uvedených.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1392/2018-2022. 

 

4.5 Zajištění odborného poradenství při přípravě projektu „Modernizace Čistírny 

odpadních vod Sedlčany“ 

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

Pan starosta konstatoval, že členové RM v čase před zahájením dnešního jednání, a to spolu 

s materiály předané k jednání, obdrželi zpracovaný přehled tzv. zatížení provozu Čistírny 



  

 

 

odpadních vod Sedlčany, svědčící o datech z minulých let, když byla v provozu bývalá 

„Mlékárna Sedlčany“. 

V současné době jsme cca na jedné polovině maxima využitelné kapacity (na polovině maxima 

dosaženého v roce 2017; aktuální zátěž). 

 

Členové RM ve věci potřebného zajištění odborného poradenství při přípravě projektu 

„Modernizace Čistírny odpadních vod Sedlčany“ obdrželi zajištěnou a zhotovitelem předanou 

nabídku na poradenství, kterou pan starosta doporučil akceptovat v její první části – poradenství 

při přípravě projektu.   

Referující tedy doporučuje objednat soubor specifikovaných činností na akci „Modernizace 

Čistírny odpadních vod Sedlčany“, tj. poradenství při přípravě projektu zejména ve vztahu 

k dotačním podmínkám v rámci přípravné fáze projektu, dále provedení rešerše potenciálně 

možných podpůrných finančních zdrojů, vyhodnocení reálných možností podpory a účast 

odborného poradce při jednáních Rady města Sedlčany nebo Zastupitelstva města Sedlčany.  

 

Identifikace subjektu, který předložil nabídku: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. se sídlem Praha, Nábřežní č. p. 4, 150 00 Praha 5; 

IČ 47116901.  

Akceptovatelná část nabídky je za cenu 35 000,00 Kč bez DPH. 

 

Jedná se o rozsáhlý projekt, který ve svých nákladech v současné době představuje finanční 

náročnost ve výši cca 60 mil. Kč. Město potřebuje vyhotovit jasný model realizace tohoto 

projektu, prvním krokem bude sestavení zadávacího řízení na PD pro stavební povolení. 

S ohledem na předpokládané náklady je potřebné akci pasovat na otevření možnosti, pokud tak 

lze, přijetí dotace (předpokládá se ve výši do 30 %). 

Uvedená společnost, která je původcem nabídky, je na českém trhu v tomto segmentu 

podnikání jedničkou. 

Ve prospěch správného politického rozhodnutí, které bude potřebné s plnou odpovědností 

učinit, je třeba argumentačně vybavit princip a systém modernizace a přítomnost odborného 

poradce se v tuto chvíli jeví jako nezbytná. Jedná se o strategické rozhodnutí ZM. 

Pan starosta informace doplnil reference (v současné době řeší např. ČOV Příbram; projekt 

intenzifikace a kalového hospodářství ve městě Písek za cca 300 mil. Kč; ČOV ve městě 

Rokycany za 100 mil. Kč, a to vesměs všechny zvyšují kapacitu; dále za cca 100 mil. Kč 

v Jesenici u Prahy; Mníšek pod Brdy za cca 100 až 150 mil. Kč; Veselí nad Lužnicí za cca 

150 mil. Kč; Bystřice u Benešova za 60 mil. Kč i Týnec nad Sázavou za 115 mil. Kč a další. 

 

Pan starosta tedy doporučil akceptaci části předmětu nabídky, a to níže specifikovaných 

jednotlivých činností na výše uvedenou akci, tj. poradenství při přípravě projektu, což, jak je 

již uvedeno výše představuje poradenství ve vztahu k dotačním podmínkám v rámci přípravné 

fáze projektu, provedení rešerše potenciálně možných podpůrných finančních zdrojů, 

vyhodnocení reálných možností podpory a účast poradce při jednáních Rady města Sedlčany 

nebo Zastupitelstva města Sedlčany. 

Vlastní vyhodnocení reálných možností podpory představuje: 

- metodiku a výklad dotačních podmínek,  

- doporučení postupu a harmonogramu ve vazbě na časovou náročnost činností 

projektové přípravy a možnosti financování za pomoci dotací,  

- komunikaci s poskytovatelem dotace,  

- účast na jednáních příkazce (dle potřeby). 

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ nad nabídkou. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje objednat soubor specifikovaných činností na akci 

„Modernizace Čistírny odpadních vod Sedlčany“, tj. poradenství při přípravě projektu zejména 

ve vztahu k dotačním podmínkám v rámci přípravné fáze projektu, provedení rešerše 

potenciálně možných podpůrných finančních zdrojů, vyhodnocení reálných možností podpory 

a účast při jednáních Rady města Sedlčany nebo Zastupitelstva města Sedlčany k problematice 

vedených, a to při akceptaci části nabídky subjektu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 

se sídlem Praha, Nábřežní č. p. 4, 150 00 Praha 5; IČ 47116901; za cenu 35 000,00 Kč bez 

DPH.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1393/2018-2022. 

 

4.6 Oprava (rekonstrukce) věžních hodin; bývalý objekt staré radnice Sedlčany (Městské 

muzeum Sedlčany) v rámci projektu „Modernizace věžních hodin“  

Pan starosta, referující k této problematice, RM seznámil s nabídkou na opravu věžních hodin, 

kterou zajistil pan Jiří Daněk, jednatel Sedlčanských technických služeb, s. r. o.  

Nabídka (původem ze dne 16. února 2022) pochází od subjektu L. Hainz, spol. s r. o., se sídlem 

Lysá nad Labem, Poděbradova č. p. 1708, 289 22 Lysá nad Labem; IČ 49354965. 

Nabídka byla vyhotovena na základě poptávky a následně provedené technické prohlídky 

přístroje a jeho součástí na místě samém.  

Předmětem nabídky je naplnění projektového záměru generální modernizace věžního stroje. 

Na věži se nachází věžní čtvrťový hodinový stroj zn. Hainz (rok 1950 – 1960) s řízením 

na kyvadlo a spínáním motoru na původní rtuťové relé. Hodinový stroj je funkční, ale dochází 

k nepřesnostem v chodu hodin. Elektrický nátah motoru hodin je nyní ovládán rtuťovým relé 

přes fázi 220 V. Úprava je v současné době proti bezpečnostním předpisům, a to jak z hlediska 

možnosti úrazu proudem, tak z hlediska protipožárního a ani z hlediska platných evropských 

norem věc neodpovídá. Spínání je nátahem přímo spojeno se sítí.  

Nabídka obsahuje výměnu kroku hodin za minutové vypouštění a nové spínání, které bude 

bezpečné a bezkontaktní, splňující veškeré současné normy a nároky na tato zařízení. 

Věžní hodinový stroj by byl převezen do dílen firmy, kde proběhne jeho celkové vyčištění 

a úprava na minutové vypouštění se signálem DCF, které zajistí jeho přesný chod a samostatný 

přechod na zimní – letní čas. Řídící elektronika má paměť pro případný výpadek proudu 

a  hodiny se sami nastaví na správný čas. Předpokládaná doba opravy bude trvat cca 2 měsíce, 

nutný je zkušební chod na dílně. 

Záruka na upravený stroj je v době trvání 24 měsíců. Věžní stroj bude nutné pouze 2x ročně 

servisovat, jinak vše bude řízeno automaticky, v případě zájmu lze ze strany firmy zaškolit 

pracovníka na servis, nebo firma může nabídnout smluvní pravidelný servis. 

 

RM projednala předloženou cenovou kalkulaci na projekt „Modernizace věžních hodin“:  

▫ demontáž věžních hodin      4.500,00 Kč 

▫ čištění soustrojí, nové krycí nátěry kol věžních hodin           10.200,00 Kč 

▫ úpravy stroje pro minutové vypouštění             16.200,00 Kč 

▫ strojek minutového vypouštění     5.350,00 Kč 

▫ řídící elektronika s anténou DCF              13.200,00 Kč              

▫ spínací jednotky nátahu      5.760,00 Kč            

▫ spojovací materiál       450,00 Kč    

▫ instalační elektromateriál (kabely, lišty)    660,00 Kč  



  

 

 

                           - montáž věžních hodin zpět na místo          6.600,00 Kč 

                           - doprava (4 x 104 km á 14,00 Kč)           5.824,00 Kč         

Cena celkem bez DPH            68.744,00 Kč     

Cena celkem DPH 21 %            14.436,24 Kč     

Cena celkem              83.180,24 Kč     

Všechny ceny jsou v cenové úrovni roku 2022, nabídka je platná do konce roku 2022.  

 

Diskuse: 

▪ nad úrovní cenové nabídky (očekávána byla vyšší cena); 

▪ dobré reference; pokračovatelé původního výrobce. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje realizaci projektu „Modernizace věžních hodin“ umístěných 

na objektu Městského muzea Sedlčany, a to s akceptací předložené cenové nabídky ve výši 

83 180,24 Kč včetně DPH od subjektu L. Hainz, spol. s r. o., se sídlem Lysá nad Labem, 

Poděbradova č. p. 1708, 289 22 Lysá nad Labem; IČ 49354965.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1394/2018-2022. 

 

4.7 Vzdání se práva a prominutí dluhu pro případ návrhu na zastavení vymáhání 

bagatelních pohledávek města Sedlčany 

V podstatě se jedná o druhé podrobnější projednávání v RM, která se touto problematikou 

zabývala již na svém jednání dne 9. února 2022 (RM č. 80/2018-2022). 

RM k uvedenému byly předloženy tyto dokumenty: 

▪ Sdělení Exekutorského úřadu Plzeň – město, se sídlem Plzeň, Dominikánské náměstí č. p. 8, 

301 00 Plzeň, ze dne 3. února 2022;  

▪ Právní stanovisko paní Mgr. Moniky Drábkové, právní zástupkyně města Sedlčany;  

▪ Seznam pohledávek (informace ze spisů). 

 

Pan starosta referoval o předloženém návrhu na trvalý odpis tzv. bagatelních pohledávek města 

Sedlčany, který byl podpořen všemi zúčastněnými stranami při prováděné přípravě k jednání. 

Záležitost byla postupně projednávána s auditorkou města Sedlčany, s exekutorským úřadem, 

který zastupuje město Sedlčany (pohledávky vymáhá) a rovněž s právní zástupkyní města 

Sedlčany, která věcně množinu vyspecifikovaných pohledávek, resp. dlužníků, posuzovala, 

a to s ohledem na právní aspekty problematiky (dopad tzv. milostivého léta; zásadní dopad 

změny zákona – zák. č. 286/2021 Sb., aspekt nevymahatelnosti – nedobytnosti; hospodárnost 

s nakládáním, náklady města a další aspekty problematiky). 

K dispozici je, mimo jiné, následující text (opis části dokumentu, začátek). 

Poznámka: Tento text je již uveden v Zápisu z RM č. 80/2018-2022. 

„Pro zjednodušení naváži na výklad novely zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen 

„EŘ“) exekutorským úřadem, se kterým město spolupracuje, a kterou jste mi zaslal přílohou 

Vašeho emailu. Podle § 55a EŘ soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny 

náklady exekuce. 

Podle § 87 EŘ hradí náklady exekuce a náklady oprávněnému v exekuci povinný. V ustanovení 

§ 89 je následně zakotvena výjimka z tohoto pravidla pro případ zastavení exekuce 

z důvodů nemajetnosti povinného. EŘ stanoví, že v takovém případě hradí paušálně 

určené či účelně vynaložené náklady exekuce oprávněný. Pro případ zastavení exekuce 

pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně 

vynaložených výdajů. 



  

 

 

Dovoluji si upozornit, že paušálně stanovené či účelně vynaložené výdaje jsou pouze jednou 

ze složek nákladů exekuce, kterou je soudní exekutor dle vyhlášky č. 330/2001 Sb., oprávněn 

účtovat. Exekutorovi náleží odměna za provedení exekuce, která se u částek do výše 

3.000.000,00 Kč stanovuje na základě § 6 cit. vyhlášky 15 % z vymáhané částky ze základu 

(jistiny pohledávky) dle exekučního titulu. 

Exekutorovi dále náleží tzv. minimální odměna z vymáhaného plnění, paušální náhrada 

hotových výdajů v souvislosti s úkonem, další účelně vynaložené náklady, cestovné na úkon, 

náhrady za čas promeškaný cestou na úkon, a to ve výši dle platného znění vyhlášky 

č. 330/2001Sb. 

Faktické náklady na provedení exekuce se tedy mohou dosti výrazně lišit v závislosti počtu 

úkonů provedených soudním exekutorem a na tom, zda byla nebo nebyla dohodnuta 

s exekutorským úřadem předem paušální odměna nebo paušální náhrada účelně vynaložených 

nákladů na provedení exekuce. 

V případě, že není mezi oprávněným a soudním exekutorem dohodnuta žádná paušální náhrada 

či paušální odměna, což je dosti běžné vzhledem k tomu, že nelze nikdy předem kvalifikovaně 

odhadnout rozsah úkonů v exekuci, postupuje při výpočtu celkových nákladů exekuce exekutor 

dle vyhlášky č. 330/2001Sb. (vizte výše). 

Dle informací doplněných ze strany paní Kadlecové, vedoucí EO, k povaze jednotlivých 

vymáhaných částek, se jedná ve všech případech o náhrady nákladů řízení nebo pokuty uložené 

jednotlivými odbory MěÚ Sedlčany. V takových případech se tato jistina nenavyšuje 

o příslušenství (úrok či poplatek z prodlení, správní či soudní poplatky či náklady na právní 

zastoupení). Evidovaná jistina dluhu je tedy zároveň jediným vymáhaným plněním v exekuci 

– samozřejmě kromě nákladů exekuce samotných. 

V předkládaném seznamu dluhů zvažovaných k odpisu se výše jistiny pohybuje od 500,00 Kč 

do 1.500,00 Kč. 

Při úvaze o pokračování v provádění exekuce je třeba vzít v úvahu, že záloha na další 

pokračování v exekuci je buď rovna vlastní vymáhané částce, nebo představuje nejméně její 

třetinu. 

Vyjdeme-li z povinnosti dle zákona o obcích postupovat s péčí řádného hospodáře, je třeba vzít 

v úvahu předpokládanou dobytnost pohledávky a porovnat ji s předpokládanými náklady, 

které vzniknou v souvislosti s jejím vymáháním – a které v případě zastavení exekuce 

pro nemajetnost povinného nese oprávněný, tedy město Sedlčany. 

Jsem si vědoma toho, že při větším množství existujících pohledávek se velmi obtížně provádí 

individuální posouzení dobytnosti jednotlivých pohledávek. Exekutorské úřady obvykle 

dodávají statistická data ze všech zpracovávaných exekucí, dle kterých je 20 až 30 % ze všech 

exekucí skončeno úspěšným vymožením celého dluhu nebo jeho podstatné části. 

S čím se v předloženém stanovisku lze ztotožnit je, že pokud je dlužník dlouhodobě nemajetný, 

lze dobytnost pohledávky očekávat jedině, pokud by nabyl jiný majetek z dědictví nebo získal 

práci s vyššími příjmy. Dlužník u nedobytné exekuce z mé zkušenosti buď nemá příjem 

postačující pro provádění srážek ze mzdy nebo z důchodu (ať již záměrně či nikoliv) nebo 

nevlastní movitý nebo nemovitý majetek, který by mělo význam dražebně prodat. 

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je pořadí exekuce. Některé z vedených exekucí 

jsou aktivní – tedy věřitel je první v pořadí a je zde předpoklad uspokojení exekuce srážkami 

ze mzdy. Pak může být exekuce tzv. v pořadí, tedy čeká, až skončí exekuce předchozí, kde má 

věřitel přednostní nárok na úhradu své pohledávky srážkami ze mzdy. Takových 

předcházejících exekucí může být i několik. 

Je pak na zvážení, zda čekat, jestli v případě neuhrazení zálohy na pokračování exekuce 

nepřeskočí exekuce města některé z exekucí před ní, pokud se jiní věřitelé rozhodnou zálohu 

nezaplatit. Takovou úvahu bych však doporučovala až v případě, že by mělo město k dispozici 



  

 

 

informace od exekutorského úřadu o tom, zda je exekuce v pořadí a zda exekuce, která je první 

v pořadí, je úspěšná (tedy lze reálně provádět srážky ze mzdy či důchodu). 

Obávám se však – vzhledem k dovětku exekutorského úřadu na adresu městům, že v aktuální 

situaci nelze očekávat rychlou součinnost ze strany exekutorských úřadů, které po zahlcení 

administrací tzv. Milostivým létem, plynule přecházejí do zastavování exekucí u bagatelních 

pohledávek, u kterých zákon stanovil lhůtu do 31. března 2022. 

Shrnu-li výše uvedené, rozhodnutí o odpisu pohledávek by mělo vycházet jak z předpokladu 

dobytnosti pohledávky v budoucnu, tak z úvahy o úspoře nákladů či naopak jejich dalšímu 

navýšení při vymáhání pohledávky. 

Nesporné pozitivum, které novela EŘ č. 286/2021 Sb., oproti dosavadnímu stavu nabízí – a tím 

motivuje věřitele k zastavení bagatelních exekucí, jsou finanční podmínky v případě zastavení 

exekuce: 

- oprávněný odchylně od § 89 nebude platit žádné náklady exekuce; 

- je možný účetní odpis ze zákona (jako v případě úspěšného oddlužení dlužníka v insolvenci) 

a 30 % daňová sleva. 

Negativum této úpravy spočívá v tom, že po zastavení řízení dle tohoto ustanovení nebude 

možné pohledávku již nikdy exekučně vymáhat. Pohledávka sice nezanikne zcela, jako je to 

v případě řešení insolvence oddlužením, ale stane se tzv. naturální obligací (sice bude existovat, 

ale nelze ji vymáhat soudně). 

Stejný princip platí pro pohledávky promlčené. 

Při výši evidované jistiny nedobytných pohledávek se jeví pozitiva zastavení exekucí 

na základě této novely jako převažující nad negativy. 

U pohledávek, kde bylo alespoň částečně vymoženo nebo se jeví jako dobytnější vzhledem 

k datu jejich vzniku (z let 2017, 2018) si dovoluji doporučit do 31. března 2022 zvážit jejich 

individuální posouzení než by bylo přikročeno k rozhodnutí o zastavení exekuce a jejich odpisu. 

Takové pohledávky bývají obvykle úspěšněji vymahatelné. Předmětem posouzení bývá 

lustrace dotyčného dlužníka a jeho majetkových poměrů obvykle dotazem na exekutorský úřad, 

případně je-li znám dlužník v místě bydliště. V případě negativního výsledku lustrace lze 

konstatovat, že je rozhodnutí o zastavení exekuce a odpisu pohledávek v souladu s péčí řádného 

hospodáře.“ 

(konec opisu části dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ nad některými původci (případy); 

▪ dopad do prostředí; 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ nad dalšími právními a administrativními kroky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 102) a na základě stanoviska paní 

Mgr. Moniky Drábkové, právní zástupkyně města Sedlčany ze dne 8. února 2022, sdělení 

Exekutorského úřadu Plzeň - město, se sídlem Dominikánská č. p. 8, 301 00 Plzeň ze dne 

3. února 2022 a zejména s ohledem na novelu zákona č. 286/2021 Sb., „exekučního řádu“ 

a provedené vyhodnocení případů, schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu pro případ 

návrhu na zastavení vymáhání bagatelních pohledávek města Sedlčany, jejichž specifikace je 

uvedena v příloze k tomuto usnesení (tabulkový přehled). Celkem se jedná o 74 evidovaných 

případů spisů v celkové hodnotě jistiny 59 100,00 Kč (jednotlivé pohledávky do 1 500,00 Kč 

jistiny), které byly vyhodnoceny jako dlouhodobě nedobytné a další nakládání s nimi 

nehospodárné, a to s ohledem na předpokládané náklady spojené s jejich dalším vymáháním, 



  

 

 

zjišťovacím řízením a evidencí. Výkonem tohoto rozhodnutí po obdržení pravomocného 

usnesení o zastavení exekučního řízení Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, 

Odbor ekonomický, Úsek finanční účtárny a pohledávek.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1395/2018-2022. 

 

4.8 Aktualizace a rozšíření Kalendáře oddacích dnů na rok 2022 

Rada města Sedlčany schválila na ustavujícím zasedání oddací dny pátek a sobota v časovém 

rozmezí 10 – 14 hod., oddacím dnem bez správního poplatku konaným na radnici je pátek 

v časovém rozmezí 10 – 14 hod. Každoročně je Radou města Sedlčany schvalován Kalendář 

oddacích dnů.  

Vedoucí Odboru vnitřních věcí požádala Radu města Sedlčany o schválení rozšíření Kalendáře 

oddacích dnů. Jedná se o rozšíření oddacích dnů, kterými jsou pátek a sobota dle schváleného 

Kalendáře oddacích dnů na rok 2022, o ostatní pracovní dny (pondělí – čtvrtek), vyjma dny, 

na které připadá státní svátek, v období měsíců květen 2022 – září 2022. Časové rozmezí 

sňatečných obřadů v pracovní dny zůstane shodné, tj. 10 – 14 hod. 

 

Odůvodnění: Postupné rozvolňování mimořádných opatření a větší zájem snoubenců uzavřít 

manželství v matričním obvodu města Sedlčany. Objekty, ve kterých jsou konány sňatečné 

obřady, jsou mnohdy na oddací dny dle nynějšího schváleného kalendáře oddacích dnů již 

zaplněny. Zájem snoubenců je i o pracovní dny (pondělí – čtvrtek). Přítomnost matrikářky bude 

zajištěna. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem na rozšíření (potřebnost shledána; nároky na výkon funkce zastupitele). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s ohledem na rozložení kapacity Městského úřadu Sedlčany a zejména 

předpokládané požadavky snoubenců schvaluje aktualizaci dříve přijatého usnesení zn. RM 

71-1227/2018-2022, kterým na návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, je 

doplněn a aktualizován Kalendář oddacích dnů na rok 2022, ve kterých bude zajištěna služba 

oddávajících a v jehož časových limitech bude správním orgánem závazně rozhodováno. 

Přílohou tohoto usnesení je projednaný a aktualizovaný vlastní dokument, kterým se rozšiřují 

v období měsíců květen – září 2022 oddací dny o pondělí – čtvrtek, přičemž časové rozmezí 

sňatečných obřadů v pracovní dny zůstává shodné, tj. od 10:00 do 14:00 hod.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1396/2018-2022. 

 

4.9 Program obnovy povrchů místních komunikací (chodníků) pro rok 2022; zařazení 

vybrané akce podle potřebnosti; lokalita Sedlčany, Za Nemocnicí  

Pan starosta RM seznámil s písemným požadavkem našich spoluobčanů, který je věcně 

vyjádřen v písemnosti přijaté Městským úřadem Sedlčany dne 16. února 2022 a zaevidován 

pod č. j.: MÚ-S/ST 3367/2022. 

Předsedové SVJ bytových domů v lokalitě Sedlčany, Za Nemocnicí, se obrátili na pana starostu 

s žádostí o opravu zpevněných cest a chodníků v této lokalitě, jejichž stav se zhoršil také 

nedávnými překopy a podvrtáním, prováděnými v rámci akce na zasíťování tohoto prostoru 

optickou sítí vysokorychlostních datových kabelů. 



  

 

 

Ovšem opravy na původní stav ještě nebyly zhotovitelem akce provedeny a tudíž prostranství 

staveniště nebylo řádně převzato správcem místních komunikací (Sedlčanské technické služby, 

s. r. o.). 

Jedná se o veřejné prostranství s větší hustotou osídlení v důsledku umístění přilehlých 

bytových domů, jako i s prostorem transportním užívaným pro dostupnost služeb. 

Pan starosta uvedl, že ocenění případných oprav zadal jednateli Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o., s tím, že očekává předložení příslušného dokumentu k projednání v RM. 

Pan starosta zároveň akci doporučuje zařadit pod nejvyšší prioritu a v rámci finančních 

možností města realizovat. 

 

Diskuse: 

▪ pan Ing. Josef Soukup se podělil o skutečnosti při pozorování provádění výkopů a odkládaní 

vykopaného materiálu, resp. dočasné deponie zeminy z výkopu, což nebylo vždy provedeno 

s ohledem na primární zachování čistoty a s ohledem na racionálnější možnosti uložení bez 

zbytečného poškození součástí zpevněných ploch, případně zeleně; při projevu vědomí dobré 

vůle nemuselo dojít k nesrovnalostem;   

▪ zhoršení kvality povrchů, opotřebení; 

▪ nad dočasným přestěhováním mobiliáře (pítko); 

▪ uvedení povrchů do stavu původního, resp. do stavu před prováděnými výkopy včetně předání 

prostranství zpět správci, doposud neproběhlo (reklamace, opravy, apod.). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prioritně zařadit do „Programu obnovy povrchů místních 

komunikací (chodníků) pro rok 2022“ opravu povrchů chodníků v prostředí sídliště Sedlčany, 

Za Nemocnicí. V této souvislosti Rada města Sedlčany ukládá správci komunikací 

(Sedlčanské technické služby, s. r. o.) předložit cenovou nabídku na požadovaný rozsah 

a kvalitu obnovy (č. j.: MÚ-S/ST 3367/2022).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1397/2018-2022. 

 

4.10 Pracovní řád Městské policie Sedlčany 

Členové RM v čase před vlastním jednáním obdrželi text Pracovního řádu Městské policie 

Sedlčany, který byl dříve projednáván s místní odborovou organizací, a to za účasti právního 

zástupce města Sedlčany. 

Záležitost tohoto vnitřního předpisu uvedeného orgánu města Sedlčany řešil pan starosta, 

a to z titulu své funkce a legislativního postavení funkce starosty, které je definováno zákonem 

o obecním zřízení a zákonem o obecní policii. 

   

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí nově sestavený Pracovní řád Městské policie Sedlčany, 

vydaný panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města Sedlčany s platností od 1. ledna 

2022.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1398/2018-2022. 

 



  

 

 

4.11 Městská meteorologická stanice Sedlčany; nabídka na pořízení a provoz 

Pan starosta RM informoval o obdržené (v této věci již s delší periodou opakované) nabídce 

na pořízení a provozování místní „Městské meteorologické stanice Sedlčany“ od subjektu, 

který se touto problematikou v širším regionu dlouhodoběji zabývá, a to v rámci projektu 

Počasí Česká Sibiř, celkem za pořizovací cenu 35 000,00 Kč včetně DPH a měsíční poplatek 

za vybrané služby, vyjma revize a kalibrace zařízení, v částce 4 000,00 Kč / měsíc. 

V nabídce je poskytnuta reference o provozu obdobné stanice v obci Ješetice, která je 

provozována již deset let. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkou (finanční náročnost) a její strukturou;  

▪ smysl a vyhodnocení potřebnosti; nepotřebnost; nadbytečnost údajů dostupných z jiných 

zdrojů;  

▪ v současné době zajištěno (Rudolec a další zdroje). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany zamítá nabídku na pořízení a provozování místní „Městské 

meteorologické stanice Sedlčany“ od subjektu v rámci projektu Počasí Česká Sibiř, celkem 

za pořizovací cenu 35 000,00 Kč včetně DPH a měsíční poplatek za vybrané služby, vyjma 

revize a kalibrace zařízení, v částce 4 000,00 Kč / měsíc.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1399/2018-2022. 

 

4.12 Přijetí poděkování městu Sedlčany zaslané Regionálním muzeem Mělník, p. o. 

Pan starosta přítomné členy RM informoval o zaslaném poděkování, které bylo adresováno 

městu Sedlčany za strany původce dokumentu, kterým je pan Mgr. Lukáš Snopek, historik 

Regionálního muzea Mělník, příspěvkové organizace, se sídlem Mělník, náměstí Míru č. p. 54, 

276 01 Mělník, IČ 00066567, za kterou v této věci jedná. 

 

Poděkování bylo vysloveno s vděčností za podporu, kterou uvedenému subjektu město 

Sedlčany poskytlo na vydání publikace „Sborníku“, kde je uvedena (publikována) studie 

věnovaná mělnickému nožíři a sokolskému odbojáři Augustinu Rebcovi, popravenému před 80 

lety v Mauthausenu, který byl rodákem z našeho města – Sedlčany a naším společným hrdinou. 

  

Pan starosta zároveň obdržel deset kusů uvedeného produktu, který bude předán Městskému 

muzeu Sedlčany (3 ks), Městské knihovně Sedlčany (3 ks) a Turistickému informačnímu centru 

Sedlčany (3 ks). Jeden kus by měl být darován příbuzným uvedeného hrdiny. 

 

Diskuse: 

▪ nad přijetím poděkování a významem podpory. 

 

Závěr z projednání: 

Rada města Sedlčany přijala informace o poděkování na vědomí, a to bez přijetí usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Zabezpečení výkonu a kontroly přijatých usnesení Zastupitelstva města Sedlčany 

zn. 19 / 2018-2022 ze dne 7. března 2022  



  

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, podal informační Zprávu o zabezpečení 

výkonu a kontroly přijatých usnesení Zastupitelstva města Sedlčany zn. 19 / 2018-2022 ze dne 

7. března 2022. 

Věcně se jedná o plnění ustanovení pořádkového předpisu (Čl. XV Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Sedlčany), které je běžně plněno v rámci daných kompetencí. 

 

Přijatý soubor výroků usnesení ZM: 

Usnesení zn. ZM 279/2018-2022 

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.  

Plnění: Bez dalších přímých úkolů. 

 

Usnesení zn. ZM 280/2018-2022 

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.  

Plnění: Bez dalších přímých úkolů. 

 

Usnesení zn. ZM 281/2018-2022 

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. 

Plnění: Bez dalších přímých úkolů. Problematika bude navrhována zařadit do Programu jednání 

ZM po provedené „kontrole hospodaření města Sedlčany za rok 2021“, která je prováděna 

sjednaným auditorem. Výsledky hospodaření podléhají schválení ZM, a to pro tento případ 

v čase do 30. června 2022. 

Záležitost je v kompetenci Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického; odpovědnou 

osobou je paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

 

Usnesení zn. ZM 282/2018-2022 

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. 

Plnění úkolů: Záležitost je v kompetenci Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického; 

odpovědnou osobou je paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, 

která v součinnosti s panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města Sedlčany, provede 

příslušné administrativní kroky a zajistí průkazné doložení aktu podpory. 

Termín: bez zbytečného odkladu. 

 



  

 

 

Usnesení zn. ZM 283/2018-2022 

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. 

Plnění úkolů: Odpovědným orgánem je Rada města Sedlčany. 

Věcně je záležitost v kompetenci a péči Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického; 

odpovědnou osobou za rozpočet je paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, 

která, mimo jiné, zajistí v místě obvyklou formu zveřejnění dokumentu a jeho zapracování 

a rozpis do stávajícího rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, jako i další administrativní 

výkony s tímto spojené a jejich zajištění prostřednictvím výkonu Úseku finanční účtárny 

a pohledávek.  

Termín: neodkladně. 

 

Usnesení zn. ZM 284/2018-2022 

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.  

Plnění: Veškeré úkoly a administrativní výkony z usnesení vyplývající zajišťuje v součinnosti 

s pověřeným zastupitelem slečna Ing. Veronika Stiborová, samostatná referentka úřadu 

územního plánování, která je za kvalitu jejich provedení spolu s paní vedoucí Odboru výstavby 

a územního plánování odpovědnou osobou.   

 

Usnesení zn. ZM 285/2018-2022 

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. 

Plnění úkolu: Úkoly z usnesení vyplývající, zejména informační povinnost o sdělení přijatého 

rozhodnutí v předmětu žádosti, zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Odpovědná 

osoba Bc. Lenka Havlová, DiS.   

Termín: bez zbytečného odkladu.  

 

Usnesení zn. ZM 286/2018-2022 

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 – Žižkov, 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.  

Plnění úkolu v součinnosti s právním zástupcem města zajišťuje Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku. Odpovědná osoba Bc. Lenka Havlová, DiS. 



  

 

 

Termín: bez zbytečného odkladu.  

 

Usnesení zn. ZM 287/2018-2022 

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 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. 

Plnění úkolu v součinnosti s právním zástupcem města zajišťuje Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku. Odpovědná osoba Bc. Lenka Havlová, DiS. 

Termín: bez zbytečného odkladu.  

 

Usnesení zn. ZM 288/2018-2022 

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, 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. 

Plnění úkolu v součinnosti s právním zástupcem města zajišťuje Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku. Odpovědná osoba Bc. Lenka Havlová, DiS. 

Termín: bez zbytečného odkladu.  

 

Usnesení zn. ZM 289/2018-2022 

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 

parc. č. 2933/1 o původní výměře 460 m2) v k. ú. a obci Sedlčany a 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 

výše uvedeným 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. 

Plnění úkolu v součinnosti s právním zástupcem města zajišťuje Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku. Odpovědná osoba Bc. Lenka Havlová, DiS. 

Termín: bez zbytečného odkladu.  

 

Usnesení zn. ZM 290/2018-2022 



  

 

 

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 (žadatelům) 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.  

Plnění úkolu v součinnosti s právním zástupcem města zajišťuje Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku. Odpovědná osoba Bc. Lenka Havlová, DiS. 

Termín: bez zbytečného odkladu.  

 

Usnesení zn. ZM 291/2018-2022 

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 

geometrický plán č. 2861-12), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům. 

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

uzavřením Souhlasného prohlášení. 

Plnění úkolu v součinnosti s právním zástupcem města Sedlčany zajišťuje Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku. Odpovědná osoba Bc. Lenka Havlová, DiS. 

Termín: bez zbytečného odkladu.  

 

Usnesení zn. ZM 292/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021. 

Plnění úkolů souvisejících: 

Výrok usnesení bez obsahu věcného úkolu. Založení do příslušného spisu o činnosti Finančního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany provede útvar Městský úřad Sedlčany, Sekretariát, 

a to v souladu s vnitřními předpisy Městského úřadu Sedlčany. Činnosti provádí paní Alena 

Caltová, Úsek personální a interní kontroly. 

 

Usnesení zn. ZM 293/2018-2022 

Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021. 

Výrok usnesení bez obsahu věcného úkolu. Založení do příslušného spisu o činnosti 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany provede útvar Městský úřad Sedlčany, 

Sekretariát, a to v souladu s vnitřními předpisy Městského úřadu Sedlčany. Činnosti provádí 

paní Alena Caltová, Úsek personální a interní kontroly. 

 

Pan starosta zmínil i další související a inspirativní náměty, které zazněly na uvedeném 

veřejném zasedání ZM. 

Jedním z podnětů k zamyšlení je přetrvávající projev absence základních znalostí z oblasti 

kompetencí ORP Sedlčany, které se projevují, mimo jiné, falešným očekáváním, případně jsou 

uváděni v omyl občané města, což může vnášet negativní prvky do projevu a stability 

mezilidských vztahů a do standardních postupů ze strany veřejností očekávané spolupráce, 

případně i do činnosti a výkonu odborů MěÚ Sedlčany a v konečném výsledku poškozuje 

důvěru v orgány města. V určitých případech lze označit jako záměrnou manipulací. 

 

Závěr (úkoly): 



  

 

 

▪ Plnění jednotlivých usnesení se ujaly příslušné orgány města (odbory Městského úřadu 

Sedlčany), a to dle obsahu (kompetencí) a výše uvedeného schématu. Na zasedání ZM si nikdo 

z přítomných nevyžádal žádné doplňující materiály, jako ani nebyl vznesen žádný dotaz, 

který by vyžadoval další (písemné nebo jiné) termínované vypořádání v rámci pořádkového 

předpisu, případně v rámci zákona o obecním zřízení. 

  

▪ Rada města Sedlčany přijala informace o zabezpečení výkonu a kontroly přijatých usnesení 

Zastupitelstva města Sedlčany zn. 19 / 2018-2022 ze dne 7. března 2022 na vědomí, a to bez 

přijetí dalšího specifického úkolu.  

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“; Spolek 

LUNGTA 

Přítomní členové RM byli seznámeni s obsahem Žádosti (bez identifikace), která se týká 

projednání a sdělení stanoviska k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“, obdobně jako tomu bylo 

v předchozích obdobích s periodou jednoho roku. Tuto akci na území ČR každoročně pořádá 

Spolek LUNGTA. 

Identifikace žadatele: 

Spolek Lungta, se sídlem Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1; IČO 67775845; registrace MV ČR 

dne 5. listopadu 1997 číslo II/s-OVS/1-33980/97-R.    

V podstatě se jedná o organizované projevení hromadné solidarity a soucítění s lidem 

vzdáleného Tibetu, které mohou být projeveny vyvěšením tibetské vlajky na některé 

z administrativních budov (radnice), a to dne 10. března 2022, kdy si připomeneme již 

63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při následném povstání Tibeťanů, 

dle některých dostupných pramenů, zemřelo nejméně 80 000 domorodých obyvatel tohoto 

národa. Paradoxně se Čína zavázala, kam územně nyní Tibet spadá, k dodržování Deklarace 

lidských práv již v roce 1948, tedy cca rok před napadením do té doby svobodného Tibetu. Akci 

lze tedy podpořit předem nadefinovaným aktem – vyvěšením tibetské vlajky výše uvedeného 

dne, a to v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. 

Uvedeno bylo, že jako občané i představitelé města jistě soucítíme s každým utrpením jedinců 

i skupin, které je stále na mnohých místech světa neblahým důsledkem boje za pravdu 

a svobodu. Je na zvážení každého, zda své myšlenky, vnitřní pocity a projevy solidarity, uzná 

za vhodné vložit do jednoho demonstrativního okamžiku.  

Radní se shodli v názoru, že akci podpoří jako obvykle písemným sdělením podpory, a to výše 

uvedenému subjektu, čímž se vhodným způsobem připojí k podpoře práv obyvatel Tibetu.  

 

Diskuse: 

▪ forma podpory (zakoupení vlajky); 

▪ další možnosti. 

 

Závěr (úkol): 

Příprava odpovědi bude zajištěna obdobně jako v roce 2021 Sekretariátem Úřadu. (Návrh 

stručného sdělení: „Rada města Sedlčany na svém zasedání projednala Vaši žádost a vyslovila 

souhlas s připojením se našeho města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.“) 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 



  

 

 

4.15 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání čtvrté množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2021 na období roku 2022 

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení 

podané Žádosti; celkem dalších 6 ks Žádostí (případů potřebnosti) na rok 2022, kterým by 

mohly být potenciálně poskytnuty „příspěvky“ (dar) v plné výši. 

Připomenuta je zde definovaná kategorie potřebných, která byla RM pro rok 2022 ve srovnání 

s předchozím obdobím let nezměněna (nebyla rozšířena ani se nezúžila), ovšem podmínky byly 

upraveny podle vlastnictví nemovitosti a jejího užívání, a to s ohledem na legislativní předpisy. 

Jedná se především o osaměle žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného 

příjmu než důchodu, pro které může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi 

užívaných dalších zpoplatněných služeb, souvisejících s jejich životní situací, zdravotním 

stavem a s užívanými službami spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), úhrada 

(sazba) „poplatku za komunální odpad“, problémem.  

 

Rada města Sedlčany, neposuzovala Žádosti individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádostem vyhovět. Žadatelům je doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar 

v max. výši 500,00 Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 

jak uvedeno výše, předložil 6 ks Žádostí.  

 

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 73/2021 ze dne 

27. října 2022; jednací bod 4.8):  

„Rada města Sedlčany s účinností vzniku poplatkové povinnosti nejdříve na rok 2022, 

a to za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou schválilo Zastupitelstvo 

města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 4. října 2021, schvaluje postup, podle kterého, 

v individuálních případech, bude rozhodovat o poskytnutí finančního daru, dle příslušných 

ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to až do výše 

500,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky „sociální 

a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, nevýdělečně 

činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně osaměle 

žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto za předpokladu 

úhrady vyměřeného poplatku v plné výši a pouze na základě žadatelem podané Žádosti 

s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti údajů, (k dispozici je 

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného sociálního šetření a šetření 

majetkových poměrů v rozsahu vlastnictví nemovitostí, provedeného Městským úřadem 

Sedlčany, Odborem sociálních věcí.  

Žádosti podané v souvislosti s poplatkovou povinností roku 2021 budou vyřizovány v souladu 

s usnesením uvedeným v Zápisu č. 23/2013 ze dne 18. prosince 2013; jednací bod 4.2, které je 

pro následná poplatková období počínaje rokem 2022 zrušeno.“   

 

Na dnešním jednání byly předloženy následující Žádosti o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 6 ks konkrétního 

dokumentu – Žádosti předkládány dnes 9. března 2022 k rozhodnutí RM): 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/1460/2022; 21. 01. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/2837/2022; 09. 02. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/2839/2022; 09. 02. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/3384/2022; 16. 02. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/3386/2022; 16. 02. 2022;  



  

 

 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/3757/2022; 21. 02. 2022. 

 

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny Odborem sociálních věcí, 

a to v samostatné působnosti. Rada města Sedlčany tyto předložené Žádosti uznala důvodnými, 

podmínky pro schválení daru byly splněny; Odborem sociálních věcí navrhován ke schválení 

RM dar sazbou ve výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost. Mezi darujícím a obdarovaným bude 

ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná (aktualizovaná) Darovací 

smlouva, na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění. Celkem 6 x 

500,00 Kč = 3.000,00 Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2022: 

▪ dne 12. ledna 2022 se jedná o 33 případů x 500,00 Kč = 16.500,00 Kč; 

▪ dne 26. ledna 2022 se jedná o 27 případů x 500,00 Kč = 13.500,00 Kč; 

▪ dne 9. února 2022 se jedná o 9 případů x 500,00 Kč = 4.500,00 Kč; 

▪ dne 9. března 2022 se jedná o 6 případů x 500,00 Kč = 3.000,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 75 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

37.500,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě souboru 

6 ks uplatněných a důvodných Žádostí fyzických osob, podrobně uvedeno v příslušných 

spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (prostý výčet je 

přílohou k tomuto usnesení), schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 

2022/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 

zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě 

uzavřených Darovacích smluv.“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1400/2018-2022. 

 

4.16 Vyhláška o provádění některých ustanovení zákona o sociálních službách; 

Pečovatelská služba Sedlčany, úhrady vybraných úkonů 

Rada města Sedlčany obdržela základní údaje o nově vydaném předpisu s dopadem do prostředí 

činnosti a výkonu služeb prováděných organizační složkou města Sedlčany, kterou je 

Pečovatelská služba Sedlčany.  

Dne 1. března 2022 nabývá účinnosti vyhláška ze dne 18. února 2022, kterou se mění původní 

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Pečovatelské služby Sedlčany se týká především změna, resp. navýšení maximální výše úhrad 

u těchto úkonů: 

▪ dovoz nebo donáška jídla, oběda,  

▪ velký nákup, např. týdenní,  

▪ praní a žehlení ložního a osobního prádla. 

Materiály určené jako pracovní pro RM, které by měla RM k potřebnému rozhodnutí obdržet, 

budou obsahovat předmětnou část předpisu (novely vyhlášky), a dále některé příklady 

aktuálních cen ostatních poskytovatelů těchto služeb v bližším regionu.  



  

 

 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Záležitost bude 

v RM teprve projednána, a to po zařazení do Programu jednání a předchozím obdržení 

vypracovaných pracovních materiálů do rukou členů RM. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.17 Informace o zajištění Atestu dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné 

správy 

Rada města Sedlčany obdržela informace ve věci kontroly a zajištění předmětu atestace 

dlouhodobého řízení ISVS města Sedlčany. 

RM byla seznámena s Protokolem o provedené zkoušce (Inspekční zpráva) č. 04-22010701, 

který byl vyhotoven na základě provedené atestace a kontroly ze dne 23. února 2022, zajištěné 

firmou, resp. Atestačním střediskem Equica, a. s., se sídlem Praha, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 

9 - Vysočany; IČ 26490951, která disponuje pověřením k provádění atestací Ministerstvem 

vnitra České republiky na základě rozhodnutí č. j.: MV-179871-3/EG-2021 ze dne 10. listopadu 

2021, které bylo vydáno podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, na základě Inspekčního postupu 

Atestace dlouhodobého řízení ISVS Atestačního střediska Equica, verze 1.5. 

Typ provedeného atestu – základní. 

Datum příští inspekce bylo stanoveno na den 15. února 2027. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

        

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

5.1 Nástroje politiky sociální pomoci, kompetence; příspěvek přednesl pan MUDr. Karel 

Marek  

Na základě jednoho z příspěvků, které zazněly na zasedání ZM, mimo jiné, jako podnět 

pro případné projednání v Komisi sociální a zdravotní, jakožto poradního orgánu města 

Sedlčany, kterého předmětem byla „agenda příspěvků sociální pomoci“, pan MUDr. Karel 

Marek oslovil vedoucí Odboru sociálních věcí na Městském úřadu Sedlčany a zároveň členy 

Komise zdravotní a sociální, které je výkonným předsedou, a to především ve věci případné 

propagace kompetencí na tomto poli působnosti.  

V tomto smyslu RM seznámil s názory členů uvedeného poradního orgánu. 

Celá záležitost do určité míry reflektuje stávající situaci ve společnosti s ohledem na výši 

inflace a s tím spojené těžkosti ve společnosti a hospodaření v rodinách. 

 

Pan MUDr. Karel Marek, člen Rady města Sedlčany a předseda Komise sociální a zdravotní, 

sepsal stručné informativní sdělení, svým obsahem určené veřejnosti, které skýtá základní 

orientaci v předmětu sociální pomoci pro spoluobčany, kteří pomoc a sociální podporu 

vyhledávají a někteří i potřebují.  

Dále následuje opis sdělení, které je určeno k publikaci.  



  

 

 

(Začátek opisu dokumentu.) 

SOCIÁLNÍ POMOC 

Rok 2022 je rokem naděje po epidemii onemocnění COVID-19, ale i rokem enormního zvýšení 

cen mnoha komodit. 

Komise sociální a zdravotní při Radě města Sedlčany se zabývala aktuální situací výrazného 

zvýšení cen energií pro domácnosti (zemní plyn, elektrická energie). Obec, respektive 

samospráva, nemá však žádné možnosti ovlivnit výši cen těchto komodit. Obec nemá ani 

finanční prostředky, ani právní možnost monitorovat nebo získávat relevantní informace 

o potřebnosti konkrétních osob, občanů města. 

Již několik let je v Sedlčanech snížena částka za odkládání, svoz a likvidaci směsného 

komunálního odpadu pro samostatně bydlící osoby, jejichž jediným příjmem je důchodová 

dávka, což je v kompetenci Rady města Sedlčany, přičemž na základě jejího rozhodnutí je 

poskytován těmto osobám dar. 

Sociální pomoc pro osoby, které se v důsledku zvýšení cen dostávají do svízelné finanční 

situace, je v ČR řešena formou sociálních dávek, které jsou plně v kompetenci státní správy 

a jsou vypláceny prostřednictvím nástrojů Úřadu práce ČR. 

Město Sedlčany může poskytnout občanům poradenství, a to na Odboru sociálních věcí, 

kdy sociální pracovnice Bc. Jana Větrovcová, DiS., případně Mgr. Iva Kohoutková se zájemci 

prodiskutují variantní možnosti řešení každé individuální životní situace, případně pomohou 

s vyplněním potřebných tiskopisů. Administrace žádostí o dávky a rozhodnutí je následně plně 

v kompetenci Úřadu práce ČR. Nejbližší kontaktní pracoviště sídlí na adrese ulice 

Kpt. Jaroše 482, Sedlčany. 

 

S přáním lepších časů  

MUDr. Karel Marek, předseda Komise sociální a zdravotní 

Konec opisu sdělení. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností, podporou v RM a obsahem sdělení. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí a doporučila článek předsedovi Komise Redakční rady 

(pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany) zveřejnit v periodiku RADNICE. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Informace o Programu jednání RM č. 83/2018-2022 a vybraných úkolech poradních 

orgánů Rady města Sedlčany; příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany  

Pan starosta RM informoval o tom, že poradním orgánům Rady města Sedlčany, tj. předsedovi 

Komise sociální a zdravotní a předsedovi Komise sportovní budou zaslány Městským úřadem 

Sedlčany, Sekretariátem úřadu, z Úseku asistenční služby, programová a projektová řešení, 

soubory Žádostí o podporu činnosti a aktivit především subjektů působících v neziskovém 

sektoru, tj., v oblasti problematiky sociální, společensko-kulturní a sportu. Potřebné informace 

budou zaslány také panu Ing. Františku Hodysovi. 

V rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 jsou v příslušných subkapitolách, případně 

rozpočtových řádcích, uvedeny alokované částky v tomto segmentu činnosti, které by 

při důvodných žádostech mohly být navrhovány k rozdělení, případně doporučeny ZM 

k projednání a rozhodnutí o finanční podpoře. 



  

 

 

V případě, že poradní orgány záležitost stačí včas projednat, je možné výsledky jednání 

předložit k projednání do Programu na příštím jednání RM, a to ke konečnému nebo 

doporučujícímu rozhodnutí o přiznání podpory. 

 

Diskuse: 

▪ nad projednáním v poradních orgánech; včasnost; nároky; přenos informací. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

 

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

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

samostatného příspěvku. 

 

Bez dalšího zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu). 

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 

diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných členů RM již neměl žádné další samostatné příspěvky 

na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán. 

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího dnešnímu zasedání Rady města Sedlčany (RM 

č. 82/2018-2022), možnost diskutovat ukončil. 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM. 

Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením a uvedeným 

závěrům nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM z přítomných členů nikdo 

neomluvil. 

 

Následné jednání RM se tedy uskuteční dne 23. března 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 83/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné, 

„Kultura; Výroční zprávy příspěvkových organizací města Sedlčany s působností v oblasti 

kultury za rok 2021 (KDJS; MěM, MěK)“. 

 

Místem konání jednání RM bude administrativní budova I, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 

č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy.  

 

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 18:29 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Výroční zpráva Sportovních areálů Sedlčany za rok 2021 s Přílohou „Výsledky 

hospodaření“ (bez uvedeného počtu listů) 



  

 

 

3. Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany (bez 

uvedeného počtu listů) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ČOV – čistírna odpadních vod 

ISVS – Informační systém veřejné správy 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZS – Zimní stadion Sedlčany 

 

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


