
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 83/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 23. 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. Jiří Burian; 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) změnil na plný počet (sedm). 

  

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek; Ing. Josef Soukup. 

 

Přizvaní hosté:  

▪ Ing. Martin Severa, ředitel Kulturního domu Josefa Suka, Sedlčany, příspěvkové organizace 

města Sedlčany; pro jednání dnešní RM omluven, a za tímto účelem zastoupen jím k jednání 

pověřenou osobou, Ing. Ivanou Kraftovou, ekonomkou subjektu;    

▪ Mgr. David Hroch; ředitel Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace města 

Sedlčany; 

▪ Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace města 

Sedlčany; pro nemoc omluvena z nepřítomnosti na dnešním jednání RM.  

Všichni výše uvedení ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany z oblasti 

působnosti subjektů, které řídí, tj. kultury a kulturnosti prostředí, předali na Městský úřad 

Sedlčany včas, v době před zahájením jednání RM, žádané „Zprávy o činnosti za rok 2021“, 

popř. „Zprávy o hospodářských výsledcích příspěvkových organizací za uplynulý rok 2021“.  

 

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: 16:07 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 



  

 

 

Jednání ukončeno: 18:18 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:07 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 se dříve nikdo neomluvil. 

Z nepřítomnosti na počátku jednání se omlouval pouze pan Ing. Jiří Burian.  

Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání změnil na plný počet (přítomno 

sedm členů RM od času 16:43 hod.). 

  

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 „Kultura; Výroční zprávy KDJS, MěM 

a MěK“ 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 řízením předsedajícího 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. 83/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

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

 

2. Hlavní program jednání RM: „Kultura; Výroční zprávy příspěvkových organizací města 

Sedlčany (Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany a Městská knihovna 

Sedlčany) za rok 2021“ 

2.1 Výroční zpráva Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, 

za rok 2021  

2.2 Výroční zpráva Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, za rok 2021 

2.3 Výroční zpráva Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, 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 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 321/9, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 120 m2, 

k. ú. Libíň, obec Sedlčany 

3.1.2 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1345/7, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 

71 m2, k. ú. a obec Sedlčany 

3.1.3 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 321/8, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 12 m2, 

k. ú. Libíň, obec Sedlčany 

3.1.4 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání; zajištění nebytového 

prostoru v objektu Sedlčany č. p. 159 pro zubního lékaře 

3.1.5 Ukončení uživatelského vztahu; Smlouva o výpůjčce na zajištění pozemku 

pro přístavbu učebny základní školy 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Prodej bytu ve vlastnictví města Sedlčany smluvnímu uživateli (č. bytu 

10/3. patro, velikostní kategorie 1+KK na adrese bytového domu Sedlčany, 

Na Severním sídlišti I č. p. 647 

3.2.2 Žádost o výměnu přidělené bytové jednotky; Bytový dům Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791 

3.2.3 Přidělení bytu v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany (č. bytu 6/I. 

patro) 

 

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

3.3.1 Informace o přípravě právního jednání ve věci nakládání s nebytovým 

prostorem; garáž v objektu Sedlčany č. p. 879; č. p. 880 

3.3.2 Záměr na vydání rozhodnutí o nepotřebnosti spoluvlastnického podílu 

nemovitosti; objekt Sedlčany č. p. 4 

 

4. Různé 



  

 

 

4.1 Zastřešení buněk provozního objektu u hřiště s umělým povrchem, Sedlčany 

4.2 Vrátka k Mariánskému sloupu, náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

4.3 Rekonstrukce střechy na objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany; 

zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče 

4.4 Dokončení úpravy veřejné plochy; akce Minigolf Sedlčany 

4.5 Návrh na zhotovení přístřešku pro služební vozidlo Městského úřadu Sedlčany  

4.6 Nabídka služeb právní ochrany města Sedlčany 

4.7 Řád pro pohřebiště v Sedlčanech; úprava předpisu 

4.8 Návrh na posílení výkonu služby mediátora, případně koordinátora pro utečence 

z Ukrajiny  

4.9 Informace o řízení a průběhu projednávání Žádostí o poskytnutí finančních 

příspěvků žadatelům z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

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

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

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

4.11 Informace správce poplatku o plnění ustanovení OZV č. 3/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na poplatkové období roku 2022  

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

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

charakteru (vizte níže v tomto Zápisu).   

 

Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ Poděkování za zveřejnění článku k nástrojům politiky sociální pomoci, kompetence  

 

 

1. Kontrola usnesení  

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

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

až po projednání bodu Programu RM, který je v Zápise označen jako „2“, resp. „2.1“, „2.2“ 

a „2.3“, 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 82-1385/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 82-1386/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 82-1387/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 82-1388/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 82-1389/2018-2022 



  

 

 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 82-1390/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 82-1391/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 82-1392/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 82-1393/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 82-1394/2018-2022 

Úkoly související ve věcném plnění. 

 

RM 82-1395/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 82-1396/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 82-1397/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 82-1398/2018-2022  

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 82-1399/2018-2022 

Úkol související splněn. 

 

RM 82-1400/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

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

města Sedlčany ze dne 9. března 2022 (RM č. 82/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm 

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1401/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Kultura; Výroční zprávy příspěvkových organizací 

města Sedlčany (Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany 

a Městská knihovna Sedlčany) za rok 2021“ 



  

 

 

Pan starosta na zasedání RM přivítal přizvané hosty k tomuto bodu Programu, a to: 

▪ paní Ing. Ivanu Kraftovou, která pro účely projednání řešené problematiky vystupovala jako 

osoba pověřená za pana Ing. Martina Severu, ředitele Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, 

příspěvkové organizace;  

▪ pana Mgr. Davida Hrocha, ředitele Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace. 

 

2.1 Výroční zpráva Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, 

za rok 2021 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, požádal o komentář k dříve předané Výroční 

zprávě za rok 2021, kterou vypracoval a za účelem projednání a přijetí případných závěrů předal 

pan Ing. Martin Severa, ředitel příspěvkové organizace, zastupující přítomnou osobu, paní 

Ing. Ivanu Kraftovou.  

 

Paní Ing. Ivana Kraftová se nejprve členům RM představila (ekonomka subjektu), poděkovala 

za udělení slova a následně se ujala přednesení komentáře k předané Výroční zprávě za rok 

2021, a to zejména s akcentem a ohledem na změnu využití prostor objektu kulturního domu 

(KDJS) ve prospěch „Testovacího střediska Sedlčany“ a nově zřízeného „Očkovacího centra 

Sedlčany“ na dobu určitou. Objekt v podstatě plnil funkci zdravotnického zařízení v době 

„pandemické“. 

 

Komentář a diskuse (hlavní problematika): 

▪ referující poděkovala za spolupráci s městem Sedlčany (vedením), zejména za pomoc 

při udržitelnosti provozu tzv. „Očkovacího centra Sedlčany“ a za zřízení pracoviště 

pro testování občanů, neboť nároky ze strany provozovatele těchto pracovišť se často měnily; 

▪ tzv. „Očkovací a testovací centrum Sedlčany“ se co do počtu měřitelných výkonů umístilo 

na šestém místě ve Středočeském kraji (provedeno na 15 tis. testů; 78 tis. očkování); (velikost 

města a gravitační zóny; 

▪ ke konci roku 2021 se subjekt vrátil ke své primární činnosti, pro jejíž výkon byl zřízen; 

▪ nabídky části kulturních představení; (160 jednotlivých představení bylo s ohledem na dopad 

pandemických opatření a průběh vlastní pandemie zrušeno; pouze 105 představení bylo 

realizováno, a to i s určitým omezením; 

▪ tzv. „Taneční kursy pro mládež“ v roce 2021 proběhly (oproti roku 2020); 

▪ komentář a diskuse nad vypracovanými přehledovými tabulkami vyhotovenými pro lepší 

komfort porovnání s obsahem statistických dat subjektu;  

▪ příspěvek na provoz navýšen – realita (rozpočet na rok 2022); 

▪ pan starosta ve svém vystoupení v diskusi poděkoval za zastoupení pana ředitele; dále sdělil, 

že byl s vedením subjektu (pan Ing. Martin Severa) v roce 2021 více v kontaktu oproti letům 

předchozím, a to z důvodu zajišťování „Očkovacího a testovacího centra Sedlčany“; 

pan starosta poděkoval za veškerou péči a činnosti v roce 2021; konstatoval, že se všechny 

úkoly v těchto těžkých časech zvládly brilantně; požadavky MEDITERRY-Sedlčany, s. r. o. 

se často měnily, jak již uvedeno výše; pan starosta vzpomenul i kladnou odezvu občanů, 

a to i z dalších destinací ČR i zahraničí…; objekt KDJS, co do počtu návštěvníků, za rok 2021 

navštívil možná nejvyšší počet občanů v jeho historii, ovšem nikoli za kulturou…; dále pan 

starosta sdělil, že s pohledem na změnu určení prostoru a jeho užívání, kulturní produkci nemá 

význam komentovat, zároveň pan starosta sdělil, že doufá v letošní rok, který by mohl být 

v tomto ohledu normálnější… 

▪ pan Ing. Martin Havel sdělil, že s ohledem na všechny komplikace roku 2021 se podařilo 

hospodaření subjektu udržet v plusových číslech, což považuje za výborný počin; kompenzace 

za energie ze strany provozovatele Nemocnice Sedlčany (pokryty alespoň náklady). 

 



  

 

 

V samostatném příspěvku pan Ing. František Hodys, a to zejména z pozice předsedy Finančního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany, směrem ke všem institucím, resp. příspěvkovým 

organizacím města Sedlčany zabývajícím se předmětem kultury a kulturnosti prostředí, uvedl, 

že je rád za to, že se dlouhodobě a stále daří udržovat vysokou úroveň poskytovaných služeb 

u všech institucí, jejichž hlavním předmětem činnosti je socializace občanů...  

Na podporu kultury je významně pamatováno rozpočtem města. V porovnání s počtem 

obyvatel města před dvaceti lety a nyní se podpora nesnižuje, proporcionálně je zachována 

(změny cen a hodnoty produktů a další faktory); pokud bude kvalita nabídky a odváděné práce 

i nadále na stejné úrovni, případně ještě vyšší, potom podpora těchto institucí vyjádřená 

v penězích z městského rozpočtu bude dávat smysl. 

 

Pan MUDr. Karel Marek pochválil vytvořené prostředí a organizaci činnosti spolu s potřebným 

servisem, vše ve prospěch zřízení, podpory a udržitelnosti funkčnosti tzv. „zařízení za účelem 

zdravotní činnosti“; v porovnání s jinými očkovacími centry sneslo naše zařízení ty nejvyšší 

parametry; pochválil všechny zaměstnance za činnost, která byla zcela nepředvídatelná a dobře 

zvládnutá v těchto našich podmínkách. Jmenovaný člen RM vyslovil myšlenku, že záležitost 

zřízení Očkovacího centra Sedlčany v objektu kulturního domu, a to pro občany odjinud, 

kteří sem vážili cestu, přispěla k propagaci města a v podstatě i kultury a kulturnosti regionu; 

návštěvníci mohli spatřit, že město Sedlčany má k dispozici za účelem kultury důstojné prostory 

a třeba v budoucnu za tímto primárním účelem opětovně město navštíví. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přítomné referující poděkoval 

za přednesený komentář k dříve předané Výroční zprávě. Konstatoval, že Výroční zpráva byla 

vyhotovena a předána ve standardní kvalitě se všemi údaji, jak rok 2021 proběhl. 

Pan starosta referující poděkoval za perfektní organizování jak testovacího tak očkovacího 

centra v objektu kulturního domu, tak za další dobře odváděnou práci všech zaměstnanců KDJS 

Sedlčany. 

  

V čase 16:25 hod. jednání RM opustila paní Ing. Ivana Kraftová. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, za uplynulé období roku 2021, 

sestavenou a předanou k projednání panem Ing. Martinem Severou, ředitelem subjektu. 

Rada města Sedlčany vyjadřuje poděkování řediteli Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 

a rovněž i všem zaměstnancům tohoto subjektu zřízeného městem Sedlčany, a to za veškerou 

kvalitně odvedenou práci ve prospěch občanů města a uživatelů služeb této příspěvkové 

organizace, a to zejména za významný podíl na zajištění důstojných prostor pro zřízení a provoz 

„Očkovacího a testovacího centra 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 83-1402/2018-2022. 
 

Příloha k Zápisu č. 2: Výroční zpráva KDJS za rok 2021  

 

2.2 Výroční zpráva Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, za rok 2021 

Zprávu s akcentem k nejdůležitějším činnostem vykonaným v uplynulém roce 2021 ve vztahu 

k plnění úkolů založených Zřizovatelskou listinou subjektu za uvedenou příspěvkovou 

organizaci sestavil a okomentoval pan Mgr. David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany. 



  

 

 

Zvláštní pozornost byla věnována hospodaření subjektu v roce 2021 s limitem očekávaných 

činností, ponejvíce ovlivněných pandemickou situací a vyhlášeným nouzovým stavem. 

Výroční zpráva za rok 2021 Městského muzea Sedlčany je členěna do základních kapitol 

v obvyklém schématu. 

Vzhledem k tomu, že Výroční zpráva uvedeného subjektu je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu 

z jednání RM, není zde proveden opis jejího obsahu ani veškerý komentář. 

Městské muzeum Sedlčany je samostatná příspěvková organizace zřízená městem Sedlčany 

dnem 1. července roku 2002 (Městské muzeum Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany; příspěvková organizace města Sedlčany, zapsaná v OR 

vedeného Městským soudem v Praze oddíl PR., vložka 552; IČ 70973431; DIČ CZ-70973431).  

 

Městské muzeum Sedlčany ve své stálé expozici prezentuje sedlčanský region v celém 

historickém vývoji od pravěku přes středověk, novověk až po současnost.  

Vedle své hlavní činnosti subjekt návštěvníkům nabízí regionální knihovní fond, prohlídku 

krátkodobých výstav, pořádání přednášek, besed a kavárenských večerů.  

 

Komentář a diskuse (hlavní problematika): 

▪ ředitel subjektu se ve svém komentáři v této pro kulturu složité době, soustředil na to, co se 

ponejvíce Městskému muzeu Sedlčany v roce 2021 povedlo; 

▪ informace k depozitáři v objektu na Komenského náměstí;  

▪ komentář a diskuse k produktu – video o středověkých Sedlčanech (cca 15 minutové video, 

které je zveřejněno na www stránkách subjektu); 

▪ nad kladným hospodářským výsledkem; 

▪ věžní hodiny a jejich rekonstrukce; akce odsouhlasena RM, ciferníky zůstaly na místě, stroj 

je odvezen u firmy k opravě; 

▪ druhý složitý provoz subjektu v „covidovém“ roku, návštěvnost není vysoká; hospodářský 

výsledek kladný; 

▪ podařilo se sklepní prostor rekonstruovat a otevřít veřejnosti; 

▪ diskuse nad vybranými dary do sbírek subjektu; 

▪ zajištění opakované informace o generální opravě hodin směrem k veřejnosti (již dříve 

zveřejněno na www stránkách města, a to i v aktualitách; usnesením, v periodiku Radnice,…; 

bude provedeno opakovaně); již dříve – neprodleně a aktuálně informaci zveřejnilo ICT 

oddělení, a to po rozhodnutí RM; 

▪ ocenění propagačního videa (videodokumentu; informace o nástěnné malbě, hodnoceno jako 

výborný počin; zajištění finanční podpory; průzkum dalšími odborníky – vedl ke změně datace 

vzniku díla – o 200 let starší… na konci 13. století – kvalitnější technologie); diskusní příspěvek 

přednesl pan MUDr. Karel Marek; 

 

Na jednání RM se v průběhu diskuse k řešené problematice, a to v čase 16:43 hod., dostavil 

dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných členů RM 

celkem sedm. 

 

▪ nad unikátním nálezem a jeho propagací. 

 

Pan starosta řediteli subjektu a všem zaměstnancům Městského muzea Sedlčany vyjádřil 

pochvalu a poděkování za činnosti vykonávané na vysoké úrovni v roce 2021. 

Činnost subjektu je panem starostou a veřejností hodnocena velice pozitivně, jako je panem 

starostou i pozitivně hodnoceno zpracování Výroční zprávy subjektu za rok 2021. Pan starosta 

panu řediteli poděkoval za veškerou příkladnou spolupráci. 

 



  

 

 

Jednání RM v čase 16:45 hod. opustil přizvaný host, pan Mgr. David Hroch. 

 

Usnesení: 

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

muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, sestavenou a předanou k projednání panem 

Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu. 

Rada města Sedlčany vyjadřuje poděkování řediteli Městského muzea Sedlčany, jako i všem 

zaměstnancům tohoto subjektu zřízeného městem Sedlčany, a to za veškerou kvalitně 

odvedenou práci ve prospěch občanů města a uživatelů služeb této příspěvkové organizace.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1403/2018-2022. 
 

Příloha k Zápisu č. 3: Výroční zpráva Městského muzea Sedlčany za rok 2021  

 

2.3 Výroční zpráva Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, za rok 2021 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, problematiku uvedl s tím, že paní Blanka 

Tauberová, ředitelka příspěvkové organizace města Sedlčany, se tohoto času z důvodu nemoci 

nemůže účastnit dnešního jednání v rámci Programu RM. 

Členové RM ovšem k tomuto bodu Programu obdrželi velice podrobnou „Výroční zprávu 

Městské knihovny Sedlčany za rok 2021“, kterou měli možnost si dobře prostudovat. 

Pan starosta k uvedenému sdělil, že je možné případně vznést k činnosti příspěvkové 

organizace, resp. směrem k paní ředitelce, dotazy k uvedené problematice, a to buď přímo, 

případně je vyslovit či zaslat. Následně budou předány k vyřízení. 

Členové RM žádný dotaz v otevřené diskusi v tuto chvíli nevznesli.  

Pan starosta poděkoval členům RM za seznámení se s touto problematikou a stručně promluvil 

o činnosti subjektu v době tzv. „covidové“, která byla zatížena množstvím opatření, ze kterých 

vyplynula určitá omezení směrem k běžné a standardní činnosti subjektu (knihovny), 

jako i směrem ke konzumující veřejnosti. 

Pan starosta následně vyjádřil Městské knihovně Sedlčany a zvlášť její ředitelce poděkování. 

 

Komentář a diskuse (hlavní problematika): 

▪ přes všechny problémy doby příspěvková organizace byla řízena a fungovala natolik dobře, 

že dosažený hospodářský výsledek je kladný; 

▪ nad „Výroční zprávou“, která svým obsahem obsáhla všechny oblasti působnosti; 

▪ bez dalších věcných připomínek a vznesených dotazů. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, závěrem opětovně vyjádřil poděkování 

ředitelce a personálu Městské knihovny Sedlčany za veškerou činnost v roce 2021; sdělil, 

že Výroční zpráva je precizně zpracována, zachycuje průběh v roku 2021.  

 

Usnesení: 

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

knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, kterou sestavila a k projednání předala 

paní Blanka Tauberová, ředitelka tohoto subjektu. 

Rada města Sedlčany vyjadřuje poděkování ředitelce Městské knihovny Sedlčany, 

jako i všem zaměstnankyním tohoto subjektu města Sedlčany, a to za veškerou kvalitně 

odvedenou práci ve prospěch občanů města a uživatelů služeb této příspěvkové organizace.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  



  

 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1404/2018-2022. 
 

Příloha k Zápisu č. 4: Výroční zpráva Městské knihovny Sedlčany za rok 2021  

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

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

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

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 321/9, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 120 m2, k. ú. Libíň, obec 

Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení pro další rozhodování Zastupitelstvu města 

Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 321/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, o výměře 120 m2, který byl oddělen z původního pozemku 

parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to žadatelům, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

9.000,00 Kč, přičemž by zároveň kupující uhradil náklady na vyhotovení výše uvedeného 

geometrického plánu (náklady spojené s „převodem“ vlastnictví). 

 

Diskuse: 

▪ pan místostarosta doporučení okomentoval; projednáváno a diskutováno na jednání RM již 

dříve. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 321/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 120 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, 

za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 9.000,00 Kč s tím, že strana 

kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1405/2018-2022. 

 

3.1.2 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1345/7, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 71 m2, k. ú. a obec 

Sedlčany 



  

 

 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

prodej nepotřebného pozemku parc. č. 1345/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace o výměře 71 m2, který byl oddělen z původního pozemku 

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

vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2863-40/2022), který je ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to žadatelce, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

14.200,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokací na Novoměstském náměstí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 1345/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 71 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1345/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 2863-40/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, 

za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 14.200,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1406/2018-2022. 

 

3.1.3 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 12 m2, k. ú. Libíň, obec 

Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přímý prodej 

pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, o výměře 12 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem 

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

(vizte geometrický plán č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, 

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

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

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

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ upřesnění lokace pozemku, při veřejném prostranství, souvislosti s projednaným bodem 3.1.1 

(vizte výše), případně mapové podklady; 

▪ přístupy z veřejného prostranství. 

 



  

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 12 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, 

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

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše 

uvedený záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1407/2018-2022. 

 

3.1.4 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání; zajištění nebytového prostoru 

v objektu Sedlčany č. p. 159 pro zubního lékaře 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své jednání dne 26. ledna 2022 (vizte usnesení zn. RM 

79-1344/2018-2022) a dne 16. února 2022 (vizte usnesení zn. RM 81-1382/2018-2022), 

a rovněž v souladu se záměrem města Sedlčany zveřejněným na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany v době od 22. února do 10. března 2022 (vizte Oznámení Odboru majetku Městského 

úřadu Sedlčany č. j.: MÚ-S/OM/3838/2022), zvažovala schválit návrh na uzavření „Smlouvy 

o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ podle ustanovení § 2302 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a to mezi vlastníkem nebytových prostor, městem 

Sedlčany, jako pronajímatelem a zubním lékařem, jako nájemcem, s tím, že předmětem nájmu 

je pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 159, 264 01 Sedlčany, o celkové 

výměře 41,50 m2, tj. ordinace o výměře 13,50 m2, čekárna o výměře 12,90 m2, čekárna 

o výměře 9,10 m2, poměrná část chodby o výměře 2,50 m2 a poměrná část sociálního zařízení 

o výměře 3,50 m2, za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace. Smlouva by 

byla uzavřena s účinností od 1. dubna 2022, s tím, že výše nájemného je stanovena částkou 

600,00 Kč/m2/rok. 

Podle dalších informací byla RM seznámena s procesním postupem, který předpokládá v čase 

před jednáním se zdravotními pojišťovnami míti zajištěn konkrétní prostor pro výkon služby.  

 

Diskuse: 

▪ pan starosta zmínil určité pochybnosti z řad občanů, postavení a proces pro případ smlouvy 

s pojišťovnou o úhradách, nejprve musí míti zajištěnu ordinaci (prostor pro výkon lékařských 

služeb), pak může míti smlouvu s pojišťovnou…; 

▪ město podporuje tento první krok k zahájení odborné praxe; 

▪ lékař musí disponovat také registrací, kterou vydává Krajský úřad Středočeského kraje; 

▪ diskutovány byly podmínky smluvního ujednání uvedené v návrhu (do smlouvy zapracovat 

veřejné pojišťovnictví, zajišťující přístup pojištěnců, občanů města Sedlčany). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své jednání dne 26. ledna 2022 (usnesení zn. RM 79-

1344/2018-2022) a ze dne 16. února 2022 (usnesení zn. RM 81-1382/2018-2022), a dále 

v souladu se záměrem města Sedlčany zveřejněným na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 



  

 

 

v době od 22. února do 10. března 2022 (Oznámení Odboru majetku Městského úřadu Sedlčany 

č. j.: MÚ-S/OM/3838/2022), schvaluje uzavření „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání“ dle ustanovení § 2302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

a to mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a žadatelem, jako nájemcem, s tím, 

že předmětem nájmu je pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 159 o výměře 

41,50 m2, tj. ordinace o výměře 13,50 m2, čekárna o výměře 12,90 m2, čekárna o výměře 

9,10 m2, poměrná část chodby o výměře 2,50 m2 a poměrná část sociálního zařízení o výměře 

3,50 m2, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace. Smlouva bude 

uzavřena s účinností od 1. dubna 2022, a to za dalších podmínek uvedených v jejím návrhu 

s tím, že výše nájemného činí 600,00 Kč/m2/rok.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1408/2018-2022. 

 

3.1.5 Ukončení uživatelského vztahu; Smlouva o výpůjčce na zajištění pozemku 

pro přístavbu učebny základní školy 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě dostupných informací zvažovala schválit ukončení Smlouvy 

o výpůjčce, která byla uzavřena dne 13. února 2017 mezi Středočeským krajem, se sídlem 

Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, zastoupený Středním odborným učilištěm, 

příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 364, 264 01 Sedlčany, jako 

půjčitelem a městem Sedlčany, jako vypůjčitelem. Předmětem Smlouvy o výpůjčce bylo 

dočasné užívání části pozemku parc. č. 962/1 o výměře 117 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, která je 

přesně vymezena v zakreslené situaci objektu pod názvem stavební akce „Přístavba 2. základní 

školy“. Po provedení stavby (přístavby 2. základní školy) byla dne 10. srpna 2021 uzavřena 

Smlouva darovací mezi Středočeským krajem, jako dárcem a městem Sedlčany, jako 

obdarovaným, kde předmětem Smlouvy je darování dílu „a“ o výměře 116 m2, který byl 

oddělen z pozemku parc. č. 962/1, v k. ú. a obci Sedlčany. S ohledem na převod vlastnického 

práva k předmětu výpůjčky v rozsahu výměry 116 m2 zůstává předmětem výpůjčky 1 m2, který 

již město Sedlčany nepotřebuje užívat, takže se smluvní strany mohou dohodnout na ukončení 

uživatelského vztahu (Smlouvy o výpůjčce). 

 

Diskuse: 

▪ nad tím, že nepotřebná a nezastavěná část vypůjčeného pozemku se vrátí zpět vlastníku 

k výkonu vlastnických práv (Středočeský kraj). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena dne 

13. února 2017 mezi Středočeským krajem se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, 

zastoupeným Středním odborným učilištěm, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Petra 

Bezruče č. p. 364, 264 01 Sedlčany, jako půjčitelem a městem Sedlčany, jako vypůjčitelem. 

Předmětem Smlouvy o výpůjčce bylo dočasné užívání části pozemku parc. č. 962/1 o výměře 

117 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, která je přesně vymezena v situaci „Přístavba 2. základní školy“. 

Po provedení přístavby 2. základní školy byla dne 10. srpna 2021 uzavřena Smlouva darovací 

mezi Středočeským krajem, jako dárcem a městem Sedlčany, jako obdarovaným, 

kde předmětem Smlouvy je darování dílu „a“ o výměře 116 m2, který byl oddělen z pozemku 



  

 

 

parc. č. 962/1, v k. ú. a obci Sedlčany. S ohledem na převod vlastnického práva k předmětu 

výpůjčky v rozsahu 116 m2 zůstává předmětem výpůjčky 1 m2, přičemž se tímto smluvní strany 

dohodly na ukončení Smlouvy o výpůjčce.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1409/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Prodej bytu ve vlastnictví města Sedlčany smluvnímu uživateli (č. bytu 10/3. patro, 

velikostní kategorie 1+KK na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti I 

č. p. 647 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu 

velikostní kategorie 1+KK (č. bytu 10/3. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti I / 647, 

264 01 Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, která je nájemcem 

městského bytu o velikosti 1+KK, č. b. 10, 3. patro za celkovou kupní cenu – obvyklá cena činí 

1.790.000,00 Kč (administrativní cena činí 1.319.090,00 Kč) dle znaleckého posudku 

č. 5508/14/2022, který vyhotovil znalec. 

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

aby výše uvedený adresný záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ doporučeno prodat za cenu vyšší z výše uvedených cen; diskuse nad cenou; 

▪ pan Ing. Josef Soukup se v diskusi dotázal na důvod prodeje (nepotřebnost, žádost – vyjádření 

zájmu, potřeby fin. prostředků apod.), tedy zda je prodej navrhován z důvodu, že má smluvní 

nájemce zájem o koupi, případně z důvodu jiného…; pan starosta sdělil, že adresný prodej je 

přípustný (možný), tj. prodej stávajícímu smluvnímu uživateli bytu; výměra bytu činí 32 m2; 

▪ pan Ing. Josef Soukup vyslovil názor, že bychom se bytů v této době neměli zbavovat; tomuto 

názoru oponoval pan starosta, neboť se jedná o byt umístěný v již privatizovaném domě (dříve 

ZM doporučeno), kde město Sedlčany, již dříve ostatní byty prodalo, je zde funkční SVJ; 

▪ do diskuse se přihlásil pan Ing. Jiří Burian, který promluvil o zvoleném a dříve odsouhlaseném 

systému privatizace bytů MBF (RM a ZM); podstata prodeje mimo jiné spočívala v tom, že se 

„nešlo“ na tržní hodnoty; cena byla stanovena na základě ZP, město vyhovovalo nájemníkům; 

tam, kde nebyl vyjádřen zájem, pak byl z města Sedlčany, resp. ze strany vlastníka učiněn 

příslib, že jej město nevystěhuje a byt neprodá dalšímu zájemci zajištěnému na trhu…., nýbrž 

tak se město stane vlastníkem v rámci SVJ…; 

▪ ohledně vývoje cen; při změně postoje uživatele prodej možný, ovšem nikoli za původní 

prodejní cenu;  

▪ pan Ing. František Hodys sdělil, že cena je adekvátní, odpovídající realitě trhu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu 

velikostní kategorie 1+KK (č. bytu 10/3. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, 

Na Severním sídlišti I / 647, 264 01 Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to žadatelce, která je smluvním nájemcem městského bytu o velikosti 1+KK, č. b. 10, 3. patro 



  

 

 

za celkovou kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.790.000,00 Kč, zjištěnou podle 

znaleckého posudku č. 5508/14/2022.  

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše 

uvedený adresný záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 1; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1410/2018-2022. 

 

3.2.2 Žádost o výměnu přidělené bytové jednotky; Bytový dům Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v souladu s doporučením pana Ondřeje Sůvy, jednatele obchodní 

společnosti, Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., zvažovala schválit přijatou Žádost, jejímž 

předmětem je vyjádřen zájem o výměnu bytové jednotky č. 12/II. patro na adrese Bytového 

domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, kdy z důvodu špatného technického 

stavu této ubytovací jednotky by byla žadatelce, nově přidělena do užívání uvolněná ubytovací 

jednotka č. 1/II. patro, která je v dobrém technickém stavu, hodném užívání.  

 

Diskuse: 

▪ nad vyhodnocením stavu stávajícího příbytku (bytové jednotky); byt je ve špatném 

technickém stavu, zašlý a vybydlený, následně by se rekonstruoval – zajištěno rozpočtovou 

položkou města Sedlčany na rok 2022 (v rozpočtu je pamatováno na rekonstrukci dvou 

bytových jednotek – buněk). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s doporučením pana Ondřeje Sůvy, jednatele Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o., schvaluje žádost o výměnu bytové jednotky č. 12/II. patro 

na adrese objektu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, kdy z důvodu špatného 

technického stavu této ubytovací jednotky bude žadatelce nově přidělena do užívání uvolněná 

ubytovací jednotka č. 1/II. patro umístěná v uvedeném bytovém domě.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1411/2018-2022. 

 

3.2.3 Přidělení bytu v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany (č. bytu 6/I. patro) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 6/I. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 

264 01 Sedlčany, který byl uživatelem uvolněn, byl nově přidělen některé z doporučených 

osob, které z množiny žadatelů na základě šetření vybral Odbor majetku. 

Vybíráno bylo ze čtyř uchazečů, kteří mají vyhodnocenu vysokou míru potřebnosti. 



  

 

 

ze čtyř zájemkyň: 

▫ identifikováni. 

 

Diskuse: 

▪ nad jednotlivými žadateli a vyhodnocením potřebnosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 6/I. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01 

Sedlčany, který byl uvolněn bývalou smluvní uživatelkou, byl nově přidělen žadatelce, dosud 

trvale bytem Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1412/2018-2022.  

 

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

 

3.3.1 Informace o přípravě právního jednání ve věci nakládání s nebytovým prostorem; 

garáž v objektu Sedlčany č. p. 879; č. p. 880 

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

 

Pan starosta přítomné členy RM informoval o užívání majetku města, nyní bez právního 

důvodu. Konkrétně se jedná o nebytové prostory v bytovém domě Sedlčany č. 879 a č. p. 880 

(jedna garáž). 

Dřívější smluvní partner města Sedlčany zesnul v roce 2021.  

Jeho dědici záležitost neoznámili, údajně byli přesvědčeni, že i v této záležitosti jsou právními 

nástupci zesnulého občana (smluvního partnera města); tedy, že na ně přechází užívání garáže 

na osobní automobil. 

Bylo zjištěno, že uživatelé, kteří dále nepřestali platit nájemné, předmětnou garáž spíše užívají 

jako skladiště svých věcí. 

Záležitostí, která vešla najevo v souvislosti s aplikací inflační doložky pro stanovení nájemného 

na rok 2022, která byla s dřívějším uživatelem zanesena do Nájemní smlouvy (dřívější 

aktualizace uživatelského vztahu), se nyní intenzivně zabývá právní zástupce města Sedlčany 

(vypořádání stavu, komunikace s klientem – bezesmluvním uživatelem, prostudování judikátů, 

návrh možných řešení a dalšího postupu v souladu se zákonem o obcích – hospodárnost, 

správný procesní postup, který zakládá právo užívání).  

Uvedený nebytový prostor je v nezpochybnitelném vlastnictví a majetku města Sedlčany, nebyl 

privatizován a jeho užívání není vázáno na jakoukoli bytovou jednotku v bytovém domě. 

V současné době město Sedlčany nemá zájem se uvedeného nebytového prostoru trvale zbavit. 

Ve prospěch jiné osoby lze realizovat pouze uživatelský vztah vzešlý z řádné soutěže, za cenu 

nájemného nejméně v místě a čase obvyklého, vzešlého ze soutěže (výběru uživatele), tzn. věc 

a proces postavit na dočasné nepotřebnosti a za účelem nalezení nejvhodnějšího uživatele 

vypsat řádné výběrové řízení.  

Nebytový prostor je nejprve potřebné uživatelem vyklidit, případně uhradit „nájemné v místě 

a čase obvyklé“ za bezesmluvní užívání do doby jeho ukončení (zaslání výzvy ke konkrétnímu 

datu převzetí). 

Pan starosta k věci uvedl, že předmětná garáž (nebytový prostor) byla pronajata bez jakékoli 

souvislosti ke kterémukoliv z bytů v uvedeném objektu bytového domu. 

Jak patrno z výše uvedeného, v tomto případě úmrtím smluvního uživatele nevzniká právo 

přechodu uživatelského vztahu k nebytovému prostoru (rozdíl oproti řešení při užívání bytů). 



  

 

 

Pan starosta dále uvedl, že město Sedlčany může při užívání tohoto majetku postupovat 

v možnostech režimu zákonných opatření, a to s péčí řádného hospodáře. 

Nabízejí se tedy dvě možnosti, tj. garáž vyklidit a předat městu, následně vypsat VŘ za účelem 

zajištění uživatele s nejvýhodnější nabídkou, a to např. obálkovou metodou – smluvní vztah 

bude uzavřen s nejvyšší podanou nabídkou. Další možností je ponechat převzatou garáž 

v užívání městu Sedlčany (např. parkování služebního vozidla). 

V objektu bytového domu je celkem 24 bytů a pouze šest garáží. 

 

Diskuse: 

▪ upřesňující informace. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3.2 Záměr na vydání rozhodnutí o nepotřebnosti spoluvlastnického podílu nemovitosti; 

objekt Sedlčany č. p. 4 

Pan starosta popsal stávající stavebně technický stav objektu, ve kterém byla dříve umístěna 

ordinace paní MUDr. Olgy Burianové (smluvní ujednání). 

Objekt je v podílovém spoluvlastnictví města Sedlčany spolu s jedním právnickým subjektem 

a dalšími fyzickými osobami (vize níže v tomto Zápisu). 

Jedná se o původní majetek židovských osadníků, na které dopadly úklady 2. sv. války 

a následně poválečné uspořádání a jeho vliv na vlastnické vztahy. 

V současné době majetkově nevypořádané podíly jsou zařazeny do tzv. agendy „neznámých 

vlastníků“, kterou spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zde běží 

zákonem stanovené lhůta, do které je vpraveno nalézací řízení a řízení o prokázání vlastnických 

vztahů příslušnými nabývacími tituly. Jestliže se o vlastnictví ve stanovené lhůtě nepřihlásí 

vlastník se svými nároky, vlastnictví příslušných podílů u neznámých vlastníků, připadne ČR, 

s příslušností hospodařit s majetkem státu na výše uvedený Úřad.  

V současné době podle občanského zákoníku lze spoluvlastnický podíl města realizovat, 

jestliže město disponuje řádným nabývacím titulem a je pro něj tento podíl nepotřebný (id. 1/4), 

přičemž nemusí oslovovat ostatní podílové spoluvlastníky, čili může jednat bez vyjádření jejich 

vůle a nemusí jim činit žádnou nabídku, jako tomu bylo před účinností nového občanského 

zákoníku. Zájem o přímý prodej projevil právnický subjekt v sousedství, který je rovněž 

podílovým spoluvlastníkem objektu. 

Za účelem přímého prodeje tedy nemusejí být osloveni další podíloví spoluvlastníci, kteří jsou 

ovšem nedohledatelní, zájem o majetek neprojevují a ve věci nikterak nekomunikují. 

Nemovitost je pro město zbytná, zatížena dalšími spoluvlastníky; rekonstrukce velice finančně 

náročná.  

S ohledem na další objekty města, které bude záhodno rekonstruovat (např. Sokolovna 

Sedlčany) je tento pro veřejnost nepotřebný a nevyužitelný. 

Pan starosta navrhl připravit záměr prodeje; zpracovat ZP o ceně podílu v místě a čase obvyklé 

a jednat za cenu min. stanovenou ZP. 

 

Diskuse: 

▪ vyjádření podpory záměru (pan Ing. Martin Havel); zastává podobný názor, který je výše 

uveden, objekt pro město nemá význam, prioritně je žádoucí investovat do jiných objektů, např. 

do zmíněné Sokolovny Sedlčany, kterou mohou občané hromadně využívat; 

▪ pan Ing. Jiří Burian promluvil o vývoji majetkoprávních vztahů; 

▪ dopad privatizace podniků a provozoven;  



  

 

 

▪ pan Ing. František Hodys se v diskusi přiklonil k prohlášení o nepotřebnosti objektu pro město 

Sedlčany; město má možnost přispět ke sjednocení vlastnictví, které zakládá důvody 

pro projevy řádné péče o majetek. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany se jednohlasně shodla na tom, uložit administraci procesu v tomto 

řešeném případě Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, a to v součinnosti s právním 

zástupcem města Sedlčany, vedenou za účelem přípravy materiálů k rozhodnutí RM o záměru 

prodeje spoluvlastnického podílu města Sedlčany na nemovitosti Sedlčany č. p. 4 spolu 

s pozemkem, na které stavba stojí. Zároveň bude vyhotoven ZP o ceně nemovitostí v místě 

a čase obvyklé. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Zastřešení buněk provozního objektu u hřiště s umělým povrchem, Sedlčany 

Materiály pro jednání RM připravil a zpracoval Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

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

 

V rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, a to po provedeném RO č. 1 / 2022, je zařazena 

stavební akce s pracovním názvem „Zastřešení buněk u hřiště s umělým povrchem“ 

s předpokládanou cenou 702 tis. Kč. Jedná se o stavební práce pro provedení krovu a společné 

střechy pro šatnové a hygienické zázemí hřiště s UT ve Zberazské ulici. Pro realizaci stavebních 

prací byla uchazečem Dřevokomplet B+H, s. r. o.; IČ 27590682, předložena nabídka v ceně 

580 505,13 Kč bez DPH, tj. 702 411,23 Kč vč. DPH.  

Pro konečné rozhodnutí RM o realizaci akci je předkládána zajištěná nabídka a rovněž návrh 

Smlouvy o dílo. 

 

Diskuse: 

▪ proběhla již při návrhu rozpočtového opatření, nyní věcná aktuální nabídka; záležitost je třeba 

zadat; Odbor investic bude dbát kvality a včasnosti provedení (sportovní akce; staveniště; 

bezpečnost; předání a převzetí); 

▪ nad zajištěnou nabídkou. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru dodavatele 

stavebních prací na zakázku pod názvem „Zastřešení buněk u hřiště s umělým povrchem“ 

od uchazeče Dřevokomplet B+H, s. r. o.; IČ 27590682, v ceně 580 505,13 Kč bez DPH, 

tj. 702 411,23 Kč vč. DPH.  

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

uzavřením smluvního ujednání na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku 

pod názvem „Zastřešení buněk u hřiště s umělým povrchem“, kterým bude Dřevokomplet 

B+H, s. r. o.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1413/2018-2022.  

 



  

 

 

4.2 Vrátka k Mariánskému sloupu, náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

Materiály pro jednání RM připravil a zpracoval Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

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

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, a to po zapracování RO č. 1 / 2022, 

je zařazena akce s názvem „Vrátka k Mariánskému sloupu“ s předpokládanou cenou 50 tis. Kč. 

V loňském roce (2021) byla na tuto akci podána žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu 

Středočeského kraje, a to ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci 

Tematického zadání Obnova kulturních památek. Tato žádost splnila veškeré podmínky 

poskytovatele dotace, ale z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků poskytovatele 

dotace nebyla podpořena. Pro realizaci prací je předložena nabídka dodavatele ZEOS, s. r. o.; 

IČ 46358081, za cenu 44 940,00 Kč bez DPH, tj. 54 377,40 Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nyní bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení:    

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru dodavatele 

stavebních prací na zakázku s názvem „Vrátka k Mariánskému sloupu“ od uchazeče, 

společnosti ZEOS, s. r. o.; IČ 46358081, v ceně 44 940,00 Kč bez DPH, tj. 54 377,40 Kč 

vč. DPH.  

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

objednáním prací na zakázku s názvem „Vrátka k Mariánskému sloupu“.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1414/2018-2022.  

 

4.3 Rekonstrukce střechy na objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany; 

zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče  

Materiály pro jednání RM připravil a zpracoval Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

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

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, a to po zapracování RO č. 1 / 2022, 

je zařazena akce pod pracovním názvem „Rekonstrukce střechy 2. ZŠ“ s předpokládanou cenou 

2 100,00 tis. Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, vypracoval a nyní předkládá, výzvu k podání nabídky 

pro zahájení výběrového řízení na realizaci stavby (udržovacích prací). Předpokládané zahájení 

výběrového řízení je stanoveno na den 25. března 2022; lhůta pro podání nabídek je stanovena 

do 25. dubna. Dle vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění lze zakázky s předpokládanou hodnotou do 3 mil. Kč zadávat 

na základě výzvy třem dodavatelům.  

Je navrhováno nabídku (cenu) poptat u těchto dodavatelů:  

▫ GEN – Střešní konstrukce, s. r. o.; IČ 27110036; 

▫ Jaroslav Ježek; IČ 65589891;  

▫ Tomáš Dikun; IČ 67260705;  

▫ S-B, s. r. o.; IČ 25652362. 

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ nad oslovením doporučených společností;  

▪ proces realizace nastavit tak, aby byla realizace naplánována o velkých školních prázdninách;  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, ukládá Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče na realizaci 

zakázky malého rozsahu pod názvem projektu „Rekonstrukce střechy 2. ZŠ“ poptáním 

vytipovaných uchazečů, jejichž identifikace je uvedena v příslušném spisu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1415/2018-2022.  

 

4.4 Dokončení úpravy veřejné plochy; akce Minigolf Sedlčany 

Materiály pro jednání RM připravil a zpracoval Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

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

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, a to po zapracování RO č. 1 / 2022, 

je zařazena akce s pracovním názvem „Dokončení minigolfu“ s předpokládanou cenou 

600 tis. Kč. Jedná se o stavební práce pro provedení devíti jamek minigolfu (obdobná 

technologie jako u již provedených jamek) a spojovacích chodníčků ze žulových odštěpků. 

Pro realizaci stavebních prací byl poptán zhotovitel předchozí etapy, tj. společnost CZECH 

MINIGOLF, s. r. o.; IČ 09149325, která předložila nabídku za cenu 599 600,00 Kč bez DPH 

(jamky a překážky) a 82 000,00 Kč bez DPH (chodníčky), celkem tedy za akci 681 600,00 Kč 

bez DPH, což činí 824 736,00 Kč vč. DPH.  

Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na den 15. září 2022. 

 

Diskuse: 

▪ vůle a podpora na dokončení rozpracovaného díla; 

▪ doptána firma, která zhotovila první etapu projektu; nyní se jedná o dodělání dalších devíti 

jamek (na standard); cca 824 tis. Kč nyní přesahuje náš rozpočet na tuto položku, ovšem lze 

podle kontroly výsledků práce na uvedeném díle a průběhu vývoje činností kompenzovat 

v průběhu rozpočtového roku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru dodavatele 

stavebních prací na zakázku „Dokončení minigolfu“ od uchazeče CZECH MINIGOLF, s. r. o.; 

IČ 09149325, v ceně díla 681 600,00 Kč bez DPH, tj. 824 736,00 Kč vč. DPH.  

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

uzavřením smluvních ujednání na akci „Dokončení minigolfu“.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1416/2018-2022.  

 

4.5 Návrh na zhotovení přístřešku pro služební vozidlo Městského úřadu Sedlčany 

Materiály pro jednání RM připravil a zpracoval Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

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

 



  

 

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, a to po zapracování RO č. 1 / 2022, 

je zařazena akce s pracovním názvem „Přístřešek pro auta městského úřadu“ s předpokládanou 

cenou díla ve výši 230 tis. Kč.  

Věcně se jedná o stavební práce pro provedení konstrukce zastřešení parkovací plochy 

při objektu Sedlčany č. p. 581. Pro realizaci stavebních prací byl poptán zhotovitel dříve 

provedené části zastřešení, pan Tomáš Dikun, IČ 67260705, který předložil nabídku za cenu 

díla 216 330,00 Kč bez DPH, tj. za 261 759,30 Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: 

▪ lokalizace v areálu Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.;  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru dodavatele 

stavebních prací na zakázku „Přístřešek pro auta městského úřadu“ od uchazeče Tomáš Dikun; 

IČ 67260705, v ceně 216 330,00 Kč bez DPH, tj. 261 759,30 Kč vč. DPH.  

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

objednáním prací na akci „Přístřešek pro auta městského úřadu“.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1417/2018-2022.  

 

4.6 Nabídka služeb právní ochrany města Sedlčany  

Pan starosta RM seznámil s nabídkou společnosti D. A. S. Rechtsschutz AG, pobočka ČR, 

expozitura Plzeň, Sady Pětatřicátníků č. p. 26, 301 00 Plzeň. 

Předmětem nabídky je návrh služeb právní ochrany pro politickou reprezentaci města Sedlčany 

(všechny zastupitele, tedy uvolněné do veřejných funkcí i neuvolněné). 

Řešeny by byly spory s pojišťovnou (odpovědnosti; majetku) do výše 1 mil. Kč; dále spory 

ze smluv do 500 tis. Kč (týkalo by se pěti pojistných událostí pro jedno pojistné období). 

Cena (platba) za jeden rok ve výši 91 250,00 Kč. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušné nabídce. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkou; koncepce zastupování; jiné možnosti pojištění; 

▪ v nabídce není zahrnuta běžná právní konzultace; 

▪ stávající stav zajištění právních služeb považován RM za dostatečný, bez dalších nákladů; 

vyhodnocení stávajících nákladů a úrovně služeb; 

▪ s ohledem na končící volební období RM navrhuje po vzájemné diskusi jejích členů nabídku 

zamítnout. 

 

Závěr: 

RM vzala informace o nabídce na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Nabídka nebude městem Sedlčany akceptována, stávající stav vyhodnocen jako dostatečný. 

Městský úřad Sedlčany, Sekretariát úřadu, zajistí odeslání negativního sdělení, a to na adresu 

původce nabídky. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

4.7 Řád pro pohřebiště v Sedlčanech; úprava předpisu 



  

 

 

Pan starosta k projednání RM předložil návrh upraveného předpisu, Řádu pro pohřebiště 

v Sedlčanech. 

Předpis, resp. návrh jeho změny posuzovala právní zástupkyně města Sedlčany, která jej 

doporučuje dále postoupit do procesu řádného schvalování. 

K předpisu musí město obdržet předchozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Změnový návrh předpisu je prováděn na základě požadavků občanů o zajištění tzv. rozptylové 

loučky, která byla do předpisu zapracována. 

 

Diskuse: 

▪ otázky humanity; 

▪ určité podmínky (travní porost, označení a další); 

▪ geneze možností. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v postavení výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště 

doporučuje předložený návrh upraveného Řádu pro pohřebiště v Sedlčanech, provedeného 

v souladu s ustanovením zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, postoupit Krajskému úřadu Středočeského kraje s žádostí 

o vydání předchozího souhlasu k platnosti předpisu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1418/2018-2022.  

 

4.8 Návrh na posílení výkonu služby mediátora, případně koordinátora pro utečence 

z Ukrajiny  

RM byla poskytnuta informace o činnosti Krizového štábu města Sedlčany ohledně uprchlické 

krize, která byla vyvolána agresí Ruské federace („Zbytečná válka na Ukrajině“). 

Pan starosta promluvil o náplni činnosti tohoto orgánu města a dále o zajištění pozice mediátora 

(smluvní zajištění). 

Projednáván byl i návrh (zjištění názoru) na posílení výkonu služby mediátora, případně 

koordinátora pro utečence z Ukrajiny, a to řešením plného pracovního úvazku. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností; objem práce; struktura činnosti a další aspekty problematiky. 

 

Závěr:  

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Informace o řízení a průběhu projednávání Žádostí o poskytnutí finančních příspěvků 

žadatelům z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

Pan starosta podal členům RM informaci ve věci stavu projednávání jednotlivých žádostí 

ze strany poradních orgánů města Sedlčany (Rady města Sedlčany), vedených za účelem jejich 

vyhodnocení a zajištění doporučujícího stanoviska, které je žádoucí ke konečnému rozhodnutí 

o žádostech z oblasti podpory sportu a zdravého životního stylu, podpory v oblasti sociální 

a dále v oblasti společensko-kulturní, případně jinak nezařazené činnosti. 

Žádosti o dotace jsou rozjednány; příslušné poradní orgány (komise) pracují na svých 

stanoviscích. 



  

 

 

Pan starosta předpokládá, že posuzovací řízení a jednání poradních orgánů povede k žádaným 

závěrům a materiály k projednání budou předány tak, aby byly projednány v termínu 

následného jednání RM. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání páté 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 

jednu podanou Žádost; celkem tedy jeden případů potřebnosti na rok 2022, kterému by mohl 

být potenciálně poskytnut „příspěvek“ (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 akceptovala doporučení Odboru sociálních věcí Žádosti vyhovět. Žadateli 

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 1 ks Žádosti.  

 

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 byla předložena následující Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 1 ks konkrétního 

dokumentu – Žádost předkládána dnes 23. března 2022 k rozhodnutí RM): 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/4325/2022; 1. 03. 2022. 

 

Výše uvedená Žádost (případ) byla řádně prošetřena Odborem sociálních věcí, 

a to v samostatné působnosti. Rada města Sedlčany tuto předloženou Žádost uznala důvodnou, 

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 1 x 

500,00 Kč = 500,00 Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2022: 

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

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

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

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

▪ dne 23. března 2022 se jedná o 1 případ x 500,00 Kč = 500,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 76 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

38.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

uplatněné a důvodné Žádosti fyzické osoby, podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném 

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha 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 uzavřené Darovací smlouvy.“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 83-1419/2018-2022. 

 

4.11 Informace správce poplatku o plnění ustanovení OZV č. 3/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na poplatkové období roku 2022 

Z počtu 1348 registrovaných nemovitostí má 1253 nemovitostí poplatek uhrazeno (92, 95 %) 

a 95 nemovitostí dosud nemá učiněno ani oznámení poplatkové povinnosti, nemá tedy poplatek 

na rok 2022 uhrazeno (7,05 %). 

Pokud k registrovaným nemovitostem připočteme dalších 84 nemovitostí (suma 95 + 84 = 179 

nemovitostí), které by se měly nově registrovat, resp. jejich vlastníci přistoupit k registraci, 

(celkem  tedy 1432 nemovitostí), je poměr zaplacených k nezaplaceným ve výši 87,5 % 

k 12,5 % nezaplaceným.  



  

 

 

K oněm 84 nemovitostem správce poplatku dospěl na základě využití veřejné databáze katastru 

nemovitostí a jsou mezi ně zařazeny pouze takové, u kterých není pochyb. Přesné vyčíslení 

nemovitostí, ze kterých by mělo být placeno (mají ohlašovací povinnost), je problematické, 

což bylo potvrzeno paní JUDr. Jiráskovou z Ministerstva financí ČR, vedoucí oddělení 3903 – 

Správní činnosti v oblasti poplatků, která je spoluautorem Metodické pomůcky – Místní 

poplatky za komunální odpad. Dílčí nezaplacení poplatku lze vymáhat až po 30. červnu 2022, 

kdy vyprší splatnost poplatku.  

 

Další statistické údaje: 

▪ 3 505 082,00 Kč byla výchozí částka pro nastavení sazby poplatku; 

▪ v roce 2021 byla do rozpočtu města Sedlčany připsána částka 4 405 466,00 Kč, 

ze které celkem 879 707,00 Kč jsou poplatky podle nové OZV na rok 2022. Za rok 2021 na rok 

tento 2021 správce poplatku tedy vybral 3 525 759,00 Kč. 

Do rozpočtu na rok 2022 bylo připsáno plnění 2 863 596,00 Kč, což spolu s částkou připsanou 

již do příjmů rozpočtu roku 2021 (ovšem jako poplatek na rok 2022) činí výběr ve výši 

3 743 303,00 Kč. 

Z uvedeného vyplývá, že jsme na rok 2022 vybrali o 217 544,00 Kč více oproti absolutnímu 

výběru na rok předchozí.  

 

Diskuse: 

▪ nad předanými informacemi. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

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

samostatného příspěvku. 

 

 

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

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

poděkoval Redakční radě za zveřejnění informativního sdělení v periodiku Radnice, které svým 

obsahem je určeno široké veřejnosti a poskytuje základní orientaci v předmětu sociální pomoci 

pro spoluobčany, kteří pomoc a sociální podporu vyhledávají a někteří z nich skutečně 

potřebují.  

Závěr: RM přijala poděkování. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 

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

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

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



  

 

 

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

č. 83/2018-2022), 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 6. dubna 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 84/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné, 

„Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.; Výsledky hospodaření a plnění objednávek 

města (zakladatele) za rok 2021“. 

 

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

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

 

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  

 

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

ukončil v čase 18:18 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Výroční zpráva KDJS za rok 2021 (bez uvedení počtu listů) 

3. Výroční zpráva Městského muzea Sedlčany za rok 2021 (bez uvedení počtu listů) 

4. Výroční zpráva Městské knihovny Sedlčany za rok 2021 (bez uvedení počtu listů) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

MěK – Městská knihovna Sedlčany 

MěM – Městské muzeum Sedlčany 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 28. března 2022. 


