
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 84/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 6. dubna 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: Mgr. Zdeněk Šimeček; Ing. František Hodys. 

 

Přizvaní hosté:  

▪ Pan Jiří Daněk, jednatel obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

 

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: 16:04 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:38 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:04 hod. v uvedené zasedací 

síni.  

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

a hlavního bodu Programu jednání RM (dokument 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 16:21 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 „Činnost Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; Výsledky hospodaření a plnění objednávek města (zakladatele) 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 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. 84/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 23. března 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM 



  

 

 

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

objednávek města (zakladatele) 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 Zajištění aktualizace smluvního užívání majetku města Sedlčany; Dodatek 

č. 6 ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov – 

Sedlčany 

3.1.2 Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IV-12-6030972/VB/01 Sedlčany – Průběžná, kNN pro p. č. 

1980/93; lokalita Sedlčany, ulice Průběžná 

3.1.3 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 2485/2 v k. ú. 

a obce Sedlčany, žadateli (obchodní společnosti); lokalita Sedlčany, ulice 

Strojírenská 

3.1.4 Personální zajištění činnosti Komise pro vyřazování a likvidaci 

přebytečného a  neupotřebitelného (movitého) majetku 

3.1.5 Zajištění řádného užívání veřejného prostranství pro oslavy Sv. Floriána 

dne 7. května 2022; Sbor dobrovolných hasičů Sedlčany II  

3.1.6 Návrh na převzetí daru kanalizačního řadu v ulici Pod Cihelných vrchem, 

Sedlčany 

3.1.7 Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor 

sloužících k podnikání (v objektu Sedlčany č. p. 482, ulice Kapitána Jaroše)  

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Projednání důsledků odstoupení od záměru prodeje (koupě) bytu 

ve vlastnictví města Sedlčany 

 

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

3.3.1 Záměr na vydání rozhodnutí o nepotřebnosti spoluvlastnického podílu 

nemovitosti; objekt Sedlčany č. p. 4; druhé projednávání záměru prodeje 

3.3.2 Návrh na přijetí stožáru pro umístění komunikačního zařízení (rádiové 

spojení) postaveném na Cihelném vrchu do vlastnictví (majetku) města Sedlčany    

 

4. Různé 

4.1 Žádost o schválení přijetí finančního daru; žadatel (obdarovaný) 2. základní škola 

– Škola Propojení Sedlčany  

4.2 Žádost o schválení přijetí věcného daru; žadatel (obdarovaný) Mateřská škola 

Sedlčany 

4.3 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (režim zákona 

č. 24/2015 Sb.); první projednávání 

4.4 Úprava bývalé tělocvičny v objektu Sedlčany č. p. 34 (část okna) pro potřeby 

Základní umělecké školy Sedlčany 

4.5 Výměna osvětlení v prostorách Městské knihovny Sedlčany (odstranění havarijního 

stavu)  

4.6 Pokládka kabelů pro Městský monitorovací kamerový systém města Sedlčany; 

lokalita Sedlčany, ulice Na Potůčku a ulice Příkrá 

4.7 Zajištění rekonstrukce veřejného osvětlení v osadě Libíň  

4.8 Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu č. p. 161 Sedlčany (soubor třech 

budov Nemocnice Sedlčany)  



  

 

 

4.9 Informace o postupu administrativního procesu ve věci poskytnutí finančního daru 

HZS Středočeského kraje z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2022 

4.10 Žádost o vyslovení souhlasu k užívání znaku města Sedlčany 

4.11 Nabídka na posouzení zpoplatnění odlehčovacích komor; kanalizační síť v městské 

zástavbě Sedlčany 

4.12 Pečovatelská služba Sedlčany; dopad změny vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

  

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) 

▪ Předání zkušeností a poděkování všem aktivním dobrovolníkům; akce „Ukliďme 

Česko“; 

▪ Informace o termínu konání voleb do zastupitelstev obcí v ČR; 

▪ Informace o příjímacím řízení a účasti na výuce studentů středních škol; 

▪ Informace o obsahu pracovní porady s řediteli škol; řešená problematika zajištění 

výuky dětem ukrajinských běženců. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 23. 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“, 

a to s ohledem na upřednostnění přizvaného hosta 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 83-1401/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 83-1402/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 83-1403/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 83-1404/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 83-1405/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 83-1406/2018-2022 

Úkol v plnění.  



  

 

 

 

RM 83-1407/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 83-1408/2018-2022 

Dílčí diskuse k plnění tohoto usnesení: 

▪ jednání s potenciálním zájemcem (žadatelem o uzavření Nájemní smlouvy provedena); 

výsledky jednání se z pohledu plnění usnesení jeví negativně; zájemce o užívání nebytových 

prostor nemá zájem uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami, což znamená, že na jeho 

služby by většina zdejší populace nedosáhla; vzhledem k tomu, že nájemné je ze strany města 

spíše symbolické na podporu udržitelnosti ambulantních služeb, jeví se jako vhodné občanům 

města nabídnout možnost širšího dopadu služby do celého spektra společnosti s ohledem 

na finanční možnosti občanů, kteří si zdravotní pojištění řádně hradí (smlouvu uzavřít 

se smluvním lékařem, nikoli pouze komerčním);  

▪ zájemce zatím smlouvu o užívání ambulance odmítl uzavřít, neboť podle svého vyjádření 

nemá zájem smlouvy se zdravotními pojišťovnami uzavírat; nyní je ze strany města Sedlčany 

očekáváno jeho konečné vyjádření (běží doba „na rozmyšlenou“). Uzavření Nájemní smlouvy 

je pozastaveno; řešením by mohlo být i stanovení komerčního nájemného. Ve městě Sedlčany 

jsou v nabídce pro tyto přístupy prostory ve vlastnictví jiných subjektů (např. objekt bývalého 

hotelu Vltavan). 

Úkol v plnění.  

 

RM 83-1409/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 83-1410/2018-2022 

Dílčí diskuse k plnění tohoto usnesení: 

▪ jednání se stranou kupující proběhla ve smyslu podané žádosti s výsledkem odmítnutí 

uzavření Kupní smlouvy, a to z důvodu ceny bytu; smluvní nájemce odstupuje od své žádosti 

o koupi bytu. 

Je připravena revokace usnesení. Problematika zařazena do dnešního Programu RM. 

 

RM 83-1411/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 83-1412/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 83-1413/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 83-1414/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 83-1415/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 83-1416/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 



  

 

 

RM 83-1417/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 83-1418/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 83-1419/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

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

města Sedlčany ze dne 23 března 2022 (RM č. 83/2018-2022) 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 84-1420/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

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

objednávek města (zakladatele) za rok 2021 

Pan starosta na zasedání RM přivítal přizvaného hosta k tomuto bodu Programu, a to pana Jiřího 

Daňka, jednatele obchodní společnosti založené městem Sedlčany (Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.).  

Pan Jiří Daněk v čase před vlastním jednáním RM, a to k prostudování a za účelem dalšího 

dnešního projednání, postoupil souhrnnou Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. za rok 2021, hospodářské a organizační činnosti ve prospěch rozvoje 

obchodní společnosti pro plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu ve svěřených 

oblastech na následující období roku 2022. 

Jmenovaný referující byl panem starostou, předsedajícím jednání RM vyzván k přednesení 

pouze podstatných věcí, neboť jak již je uvedeno výše, členové RM dokument přijali v čase 

před zahájením dnešního jednání RM a měli možnost jej řádně prostudovat. 

Zpráva o činnosti a hospodaření je vyhotovena podle obvyklé struktury a obsahuje následovné: 

▫ výsledek hospodaření společnosti k 31. prosinci 2022 (1 212 234,00 Kč); 

▫ tabulku přehledu výsledků hospodaření od roku 2009; 

▫ výsledek hospodaření Rekreačního zařízení Častoboř; 

▫ zprávu ke stavu Rekreačního zařízení Častoboř; 

▫ výsledek hospodaření „střediska pohřebnictví“ za rok 2021; 

▫ čerpání rozpočtu města Sedlčany podle středisek; 

▫ přehled splátek úvěrů na techniku; 

▫ náklady na zimní údržbu komunikací a veřejných prostranství; 

▫ informace o odpadovém hospodářství (odpady, svoz jedlých olejů, svoz bioodpadů a další 

informace); 

▫ údržba komunikací; 

▫ veřejné osvětlení; 

▫ technika, financování jejího pořízení, rozvoj služeb, zajištění a udržitelnost. 

 



  

 

 

Referující všechny důležité údaje (zásadní) z výše uvedených kapitol okomentoval. 

Dokument o výsledcích hospodaření a přerozdělení zisku bude RM (funkce valné hromady 

společnosti) včas předložen (zpracovává daňová poradkyně). 

Zvláštní pozornost referující věnoval sestaveným přílohám k hlavnímu dokumentu; nyní jsou 

zde uvedeny některé z komentovaných a diskutovaných témat: 

▪ Rekreační středisko Častoboř – tabulka vývoje údajů; předběžná obsazenost na letošní sezónu; 

▪ oblast pohřebnictví – zajištěn nový předpis; nyní v komunikaci s krajským zřízením;  

▪ dřívější i aktuální čerpání rozpočtu; 

▪ komentář k pořizované technice, parametry a využití v podmínkách města; 

▪ k seznamu úvěrů na pořízenou techniku, který obchodní společnost splácí; 

▪ náklady na zimní údržbu v letošním roce; 

▪ ke zprávě o odpadech – nutné přikoupit 5 – 6 ks nádob na sběrná stanoviště (doplnit tam, 

kde je prostor); tabulka k množství svezeného odpadu – komunálního, bioodpadu a jednotlivé 

vytříděné komodity sběrného dvora 2018 – 2021; 

▪ údržba komunikací (podařilo se veřejná prostranství vyčistit, jako i okolí města Sedlčany); 

problematika s uvolněním prostor pro úklid; odtahová služba a další problémy; 

▪ provozování veřejného osvětlení – bez předešlého avíza, rekonstrukce veřejného osvětlení 

v osadě Libíň, dokumentace připravena; součinnost s rekonstrukcí pokládky elektrických 

kabelů do země… (patky pro stožáry a kabely do země; výměna rozvaděče; osazení 

osvětlovacích bodů; vysoké náklady – projev inflace cen stavebních hmot); 

▪ vážní systém na svozovém vozidle se osvědčuje; nahradí dvě další vozidla;  

▪ vypracován plán na obnovu dalších vozidel a techniky (zkušenosti; využití). 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, za přednesení a okomentování údajů 

o dosažených výsledcích hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o., panu Jiřímu 

Daňkovi, jednateli společnosti, poděkoval. 

 

Diskuse: 

▪ nad každoročním průběhem jarního úklidu města (časový plán; technika; úklid města je 

prováděn periodicky každý rok; odstranění překážek; informace veřejnosti; Městská policie 

Sedlčany – problémy s řidiči vozidel; požadavky na případné vybavení odtahovým vozidlem – 

technikou nejsou vhodné a nelze je akceptovat – fin. náročné, náklady prakticky nevratné 

s potenciálem odpovědnosti za další škody, jedná se o techniku na odtah na hlídané parkoviště; 

k této službě se ve všech důsledcích nelze zavázat; předpokládá se, že by tato služba nepřinesla 

městu nic pozitivního; jedná se o komerční – podnikatelský záměr; odvoz havarovaných aut 

apod. Pan Jiří Daněk sdělil, že se v minulosti touto variantou zabýval, a to při nákupu vozidla 

s výměnnou nástavbou (separace odpadu a další ve spojení s hydraulickou nástavbou 

a pomůckami na uchycení a upevnění odtahovaného osobního vozidla…). 

 

Na jednání RM se v čase 16:21 hod. dostavil pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl počet 

jednajících členů RM celkem sedm, a to až do doby ukončení jednání předsedajícím. 

 

Pan Jiří Daněk v další části diskuse sdělil podrobnosti o nosnosti, dále o zajištění střeženého 

parkoviště; prevenci případných škodních událostí a další aspekty a souvislosti problematiky 

(komplikace s uskladněním). Dále sdělil, že při nerespektování nebo opomenutí odstavení 

vozidla z plochy, která se bude čistit, si společnost našla způsob alespoň částečného vyfoukání 

nečist pod odstaveným vozidlem. 

Varianta pořízení odtahového vozidla je nereálná. Při nízké vytíženosti bychom se nechovali 

jako řádní hospodáři; 



  

 

 

▪ dále byla diskutována nabídka na připoložení kabelů veřejného osvětlení v osadě Libíň 

do výkopů pro elektrické domovní rozvody a problematika zajištění akce rozpočtem města 

na rok 2022; osadu nelze nechat bez veř. osvětlení; dnes instalované (dosluhující) bude 

likvidováno spolu s vnějšími rozvody el. energie; pokrytí zvýšených výdajů (nákladů) RM 

předpokládá výtěžností z prodeje majetku (soubor nemovitostí bývalé Vodárny Kosova Hora); 

odkládat tuto akci by se jen prodražilo; realizovat ji po částech se jeví jako neekonomické…; 

▪ na Kompostárně Kosova Hora se v roce 2021 cca dva měsíce nepřijímala zeleň z okolí, 

konečný zpracovaná „hmotnost bioodpadů“ za rok 2021 je ovšem stejná jako v roce 2020 

(pandemická opatření); 

▪ nad některými vybranými údaji o separaci odpadu (15 tun barvy, kterou občané za rok do 

sběrného dvora nanosí, se jeví jako vysoké číslo; pravděpodobně vliv pandemie; na překládací 

stanici – patrně se občané věnovali úklidu (pan Mgr. Zdeněk Šimeček); 

▪ pan Ing. Josef Soukup se dotázal na součinnost při dobrovolnické akci „Uklidíme Česko“; 

dotázal se na údaj, kolik se sebralo odpadků z prostředí města Sedlčany…, k tomu referující 

uvedl, že odvážky odpadu byly realizovány tzv. po vlastní ose na překládací stanici, v současné 

době nejsou údaje známy; údaj není k dispozici; 

▪ kontinuální úklid ulic a veřejných prostranství (personální náhrada za zesnulého zaměstnance; 

stávající pracovník disponuje řidičským oprávněním; v této souvislosti pan starosta požádal 

o vyčištění záhonů zeleně na hlavním náměstí; 

▪ vzneseny byly požadavky na provedení údržby povrchu dláždění chodníků; je třeba dorovnat 

a vysadit uvolněnou zádlažbu; ta bývá často narušena radlicí při zimní údržbě na odstraňování 

sněhu; 

▪ je připravována akce předláždění chodníků před obchodním domem z ulice 28. října směrem 

do Havlíčkovy ulice (konečný povrch – žulové kostky – až po zasypání a zhutnění výkopů 

po pokládce optických kabelů); 

▪ město očekává předložení cenové nabídky na chodníky v prostoru sídliště Za Nemocnicí – 

rovněž po výkopech a pokládce optických kabelů; s touto akcí by měl být opraven i veřejný 

průchod pod domem směrem z ulice 28. října do uvedeného sídliště, který ovšem není 

v majetku města; lze uvažovat o zrušení jednoho schodiště (pro kočárek) a jedno důkladně 

opravit a upřesnit jeho části i řešení; schodiště u lékárny je více využíváno; tam je sjezd 

i pro kočárky (určitý bezbariérový přístup), nájezd zde zůstat musí; v této souvislosti diskutující 

pan Ing. Josef Soukup sdělil, že uživatelé přilehlého (sousedního) objektu (bytového domu) 

mají domovní schůzi; akci je třeba udělat tak, aby zbudovaný komunikační prvek vyhovoval 

jeho uživatelům. Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že problematiku projedná na tzv. domovní 

schůze, ze které může vyvstat inspirace pro konečné řešení a rozhodnutí RM; 

▪ problematika náročnosti zimní údržby a její dopad do rozpočtu města (zajištění materiálu – 

nákup; zajištění rozpisu služeb – držení pohotovosti zaměstnanců a její finanční náročnost; další 

aspekty čerpání prostředků); 

▪ pan Ing. Jiří Burian sdělil, že obchodní společnost očekávané služby činí kontinuálně 

a dlouhodobě velice dobře, za což všem zaměstnancům a vedení společnosti náleží poděkování; 

▪ pan místostarosta zmínil problematiku revitalizace Novoměstského náměstí, kde učinil určité 

přísliby spolek Luční kvítka, avšak činnosti zde vykonávají na jejich objednání Sedlčanské 

technické služby, s. r. o., zatím bez úhrady nákladů; veřejné prostranství bylo jednodušší 

na údržbu a s ní spojené nižší výdaje; nyní vznikají komplikace se sekáním – další náklady 

na údržbu zjevně porostou. 

 

Pan starosta závěrem konstatoval, že činnost subjektu je dlouhodobě prováděna na vysoké 

úrovni. Ve srovnání s jinými městy je čistota našich veřejných prostranství na vysoké úrovni. 

Pan starosta poděkoval za výkony ve svěřených oblastech činnosti. 



  

 

 

Sdělil, že následné jednání ohledně průběžných výsledků hospodaření proběhne v měsíci září 

tohoto roku, a to spolu s prohlídkou areálu služeb. V čase do 30. června 2022, tedy před dalším 

plánovaným jednáním RM s problematikou výkonu služeb a plnění komplexní objednávky 

města, tato zasedne jako valná hromada obchodní společnosti (problematika výsledků 

hospodaření). 

Pan Jiří Daněk přijal veškerá vyslovená poděkování s povděkem; sdělilo, že jej rád vyřídí 

i ostatním zaměstnancům.   

 

V čase 16:48 hod. jednání RM opustil přizvaný host, pan Jiří Daněk, jednatel obchodní 

společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. za rok 2021, hospodářské a organizační činnosti ve prospěch rozvoje 

obchodní společnosti pro plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu ve svěřených 

oblastech na následující období roku 2022, a to s ohledem na výkon širšího spektra služeb 

a investic do veřejných prostranství a jeho prvků žádaných městem Sedlčany v souladu 

se schváleným rozpočtem města Sedlčany na rok 2022.  

Rada města Sedlčany vyslovuje Sedlčanským technickým službám, s. r. o. poděkování 

za kvalitně odvedenou práci na kultivaci veřejného prostoru, životního prostředí a služeb 

prováděných v roce 2021 v nelehkých dobách pandemie, kdy byly všechny služby pro občany 

a město Sedlčany kontinuálně prováděny na vysoké úrovni.“ 

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 84-1421/2018-2022. 

 

Příloha k Zápisu č. 2:  

Zpráva o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (4 listy bez příloh) 

 

 

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 Zajištění aktualizace smluvního užívání majetku města Sedlčany; Dodatek č. 6 

ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov – 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 na základě předaných materiálů zvažovala schválit návrh na uzavření 

Dodatku č. 6 k dřívější Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov – 

Sedlčany, který by měl být s aktualizací vybraných smluvních údajů uzavřen mezi městem 

Sedlčany, jako vlastníkem a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany, jako provozovatelem, jehož předmětem je sjednání výše 



  

 

 

nájemného. Smluvní strany se dohodly, že nájemné pro rok 2022 bude vyjádřené částkou 

2.042.000,00 Kč (bez DPH).  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a výší nájemného; 

▪ dopad legislativních předpisů; výpočet; 

▪ další aspekty problematiky (cena za vodné). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o komplexním 

provozování Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, mezi městem Sedlčany, jako 

vlastníkem a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 

264 01 Sedlčany, jako provozovatelem, jehož předmětem je sjednání výše nájemného. Smluvní 

strany se dohodly na každoroční aktualizaci smluvního ujednání, s tím, že nájemné pro rok 

2022 bude činit 2.042.000,00 Kč (bez DPH).“  

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 84-1422/2018-2022. 

 

3.1.2 Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č. IV-12-6030972/VB/01 Sedlčany – Průběžná, kNN pro p. č. 1980/93; lokalita 

Sedlčany, ulice Průběžná 

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 na základě předané a dostupné dokumentace zvažovala schválit návrh 

na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č. IV-12-6030972/VB/01 Sedlčany – Průběžná, kNN pro p. č. 1980/93“, která by měla 

být uzavřena mezi žadatelem, tj. společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je ve věci zastoupena na základě plné moci 

společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, 

jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem 

je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1919/7, 

parc. č. 1921/60 a parc. č. 1921/62, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné 

břemeno by v tomto případě bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 4 900,00 Kč, bez 

DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany; 

▪ nad umístěním v kontextu s mapovými podklady; 

▪ další aspekty problematiky (cena). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030972/VB/01 Sedlčany – Průběžná, kNN 

pro p. č. 1980/93“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 



  

 

 

ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako 

budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem 

je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1919/7, 

parc. č. 1921/60 a parc. č. 1921/62, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné 

břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 4 900,00 Kč, bez DPH.“ 

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 84-1423/2018-2022. 

 

3.1.3 Záměr přímého prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 2485/2 v k. ú. a obce 

Sedlčany, žadateli (obchodní společnosti); lokalita Sedlčany, ulice Strojírenská 

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 směrem k Zastupitelstvu města Sedlčany, 

a sice schválit prodej pozemku parc. č. 2485/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, o výměře 309 m2, který byl oddělen z původního pozemku 

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

vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2860-41/2022), který je ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2 dle znaleckého 

posudku č. 4758 - 33/2022, který zpracoval znalec, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 

77.250,00 Kč. Strana kupující by zároveň uhradila náklady na vyhotovení znaleckého posudku, 

a to v souladu s obvyklou praxí. 

 

Diskuse: 

▪ nad již dříve diskutovaným vypořádáním majetkoprávních vztahů (při vstupu do areálu 

podniku); 

▪ nad konečným řešením a potřebností; 

▪ nad cenou stanovenou znalcem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 2485/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 309 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2485, druhem pozemku 

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

geometrický plán č. 2860-41/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to společnosti 

STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2 zjištěnou podle znaleckého posudku č. 4758 - 33/2022, 

tj. za celkovou kupní cenu 77.250,00 Kč, přičemž strana kupující uhradí náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku.“ 

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 84-1424/2018-2022. 

 

3.1.4 Personální zajištění činnosti Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného 

a  neupotřebitelného (movitého) majetku 



  

 

 

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 s ohledem na provedené personální změny zvažovala schválit návrh 

Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na personální obsazení Komise pro vyřazování 

a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku na zbytek končícího volebního období 

let 2018 – 2022, a to s účinností ode dne 7. dubna 2022. 

Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku 

by pro zbytek stávajícího volebního období pracovala ve složení – pan Mgr. Zdeněk Šimeček; 

pan Ing. František Hodys a paní Bc. Lenka Havlová, DiS. 

Dřívější usnesení zn.: RM 2-37/2018-2022 ze dne 28. listopadu 2018 (pan Petr Kuthan).  

 

Diskuse: 

▪ nad vypracovaným návrhem Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku; 

▪ nad potřebností ustanovení, resp. zajištění personálního obsazení bez překážek na zajištění 

chodu činnosti; 

▪ nad potenciálem likvidovaného majetku (formy likvidace – ekologická likvidace, využití 

surovin a další aspekty; nepotřebnost; administrace procesu). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany upravuje původní usnesení zn.: RM 2-37/2018-2022 ze dne 

28. listopadu 2018, s tím, že nově po ukončení pracovněprávního vztahu nahrazuje jednoho 

člena Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku, pan Petra 

Kuthana, přičemž schvaluje návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na změnu 

personálního obsazení Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného 

majetku na zbývající část volebního období 2018 – 2022, a to s účinností od 7. dubna 2022. 

Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku bude nově 

pracovat ve složení pan Mgr. Zdeněk Šimeček; pan Ing. František Hodys a paní Bc. Lenka 

Havlová, DiS.“ 

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 84-1425/2018-2022. 

 

3.1.5 Zajištění řádného užívání veřejného prostranství pro oslavy Sv. Floriána dne 

7. května 2022; Sbor dobrovolných hasičů Sedlčany II 

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 řádně projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany II, která se 

týká zapůjčení plochy náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to za účelem oslav Sv. Floriána 

dne 7. května 2022 v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. Rada města Sedlčany v této souvislosti 

schválila užívání zmíněného veřejného prostranství dne 7. května 2022 s tím, že v souladu s ust. 

čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví 

místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje od místního 

poplatku. 

 



  

 

 

Diskuse: 

▪ pořádání další akce pro naplnění volnočasových jednotek potenciálních zájemců (Sportovní 

areál Luční); 

▪ zajištění bezpečnosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany II, schvaluje 

výpůjčku vyspecifikované části veřejného prostranství (shromažďovací plochy) v lokalitě 

Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka, a to za účelem organizace a konání veřejné akce s názvem 

„Oslavy Sv. Floriána“, která se uskuteční dne 7. května 2022, v čase od 10:00 hod. 

do 16:00 hod. Užívání veřejného prostranství, a to za blíže stanovených bezpečnostních, 

hygienických a dalších podmínek je v souladu s ustanovení čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně 

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

veřejného prostranství, osvobozeno od úhrady místního poplatku.“ 

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 84-1426/2018-2022. 

 

3.1.6 Návrh na převzetí daru kanalizačního řadu v ulici Pod Cihelných vrchem, Sedlčany 

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

Sedlčany. 

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

 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit přijetí bezúplatného darování kanalizačního potrubí, 

které je svými parametry kanalizačním řadem (jedná se o inženýrskou síť; liniová stavba). Nyní 

je ve vlastnictví fyzické osoby. Podzemní vedení je dlouhé cca 40 m (46,5 m podle výpočtů 

pasportu). Kanalizační řad se nachází na pozemcích parc. č. 792/4 a parc. č. 792/5, oba druhem 

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

 

Diskuse: 

▪ převod vlastnictví bez nároku na finanční vyrovnání; uvolněno umožnění dalších cca 4 ks 

přípojek (výstavba); parametry prozkoumány jako i vyhodnocení stavu sítě správcem, který ji 

zahrne do pasportu; provedeno ocenění podle předpisů MZe ČR, a to s ohledem na zařazení 

do majetku města a správy smluvního uživatele;   

▪ lokace pozemků a umístění linie stavby inženýrské sítě; 

▪ celková délka potrubí je cca 46,5 m. 

 

Usnesení 

„Rada města Sedlčany v obecním zájmu a s ohledem na potřeby komplexního zajištění správy 

a provozu veřejné infrastruktury Sedlčany schvaluje bez finančního plnění přijetí daru 

kanalizačního řadu, který je ve vlastnictví FO. Jedná se o 46,5 m dlouhého kanalizačního řadu 

umístěného na pozemcích parc. č. 792/4 a parc. č. 792/5, oba druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci 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 84-1427/2018-2022. 

 

3.1.7 Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících 

k podnikání (v objektu Sedlčany č. p. 482, ulice Kapitána Jaroše)  



  

 

 

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 projednala žádost uživatelky, která žádá o ukončení platnosti Smlouvy 

o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 16. prosince 2020, podle které užívá kancelář 

o výměře 25,70 m2 v objektu Sedlčany č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše, 264 01 Sedlčany. 

Rada města Sedlčany na základě výsledků projednání zvažovala schválit, aby v souladu 

s podanou žádostí byl smluvní vztah ukončen dohodou smluvních stran ke dni 30. dubna 2022 

a dále zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby žadatelka o ukončení 

uživatelského vztahu byla vyzvána k uzavření žádané Dohody o ukončení platnosti Smlouvy 

o nájmu prostor sloužících k podnikání.  

Rada města Sedlčany zvažovala nad dalším využitím prostor. Rozhodla se dále uložit 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany záměr města Sedlčany, týkající se pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící 

k podnikání, a to v budově na adrese Sedlčany č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše, které jsou 

o celkové výměře 25,70 m2, tj. kancelář o výměře 25,70 m2. Nezapočítány „přesuny 

po společných prostorách“, resp. společné užívání např. chodby, výtahu, soc. zařízení apod., 

což bude předmětem oznámení záměru, popř. uživatelského vztahu. 

 

Diskuse: 

▪ nad způsobem a účelem využívání prostor (nutriční poradce); 

▪ nad dalším způsobem a potřebností využití. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby v souladu s podanou žádostí smluvního uživatele 

nebytových prostor (kancelář o výměře 25,70 m2 v objektu Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 

264 01 Sedlčany), byl smluvní vztah ukončen dohodou ke dni 30. dubna 2022 a ukládá 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s žadatelem byla uzavřena příslušná Dohoda 

o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání.  

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

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany, týkající se pronájmu 

nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, a to v budově Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany, o celkové výměře 25,70 m2, tj. kancelář o výměře 25,70 m2.“ 

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 84-1428/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Projednání důsledků odstoupení od záměru prodeje (koupě) bytu ve vlastnictví 

města 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. 

Radě města Sedlčany byla na základě výsledků jednání ve věci plnění přijatého usnesení, 

navržena revokace usnesení RM zn. RM 83-1410/2018-2022 ze dne 23. března 2022, 

kterým RM doporučila 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, za celkovou kupní cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 1.790.000,00 Kč, zjištěnou podle znaleckého posudku 

č. 5508/14/2022. Důvodem návrhu revokace je skutečnost, že žadatelka odstoupila od záměru 

prodeje / koupě bytu za výše uvedenou cenu. 

 

Diskuse: 

▪ nad změnou postoje; 

▪ postoje a limity. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany revokuje své usnesení zn. RM 83-1410/2018-2022 ze dne 23. března 

2022, kterým doporučila 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, za celkovou 

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

posudku č. 5508/14/2022. Důvodem revokace je skutečnost, že žadatelka odstoupila od záměru 

koupě bytu za výše uvedenou cenu.“ 

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 84-1429/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Záměr na vydání rozhodnutí o nepotřebnosti spoluvlastnického podílu nemovitosti; 

objekt Sedlčany č. p. 4; druhé projednávání záměru prodeje 

Pan starosta RM seznámil s dalším vývojem ohledně potenciálního zájmu o koupi / prodeji 

spoluvlastnického podílu města (níže uvedeno podrobněji) objektu (souboru nemovitostí 

jednoho funkčního celku) Sedlčany č. p. 4. 

Věcně se jedná o podílové spoluvlastnictví souboru nemovitostí (pozemek parc. č. 74 o výměře 

488 m2; druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 4, objekt 

k bydlení, vše v k. ú. a obci Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ nad nepotřebností; 

▪ nad zveřejněním záměru prodeje; 

▪ nad formou prodeje nepotřebného majetku; 

▪ zájemce o přímý prodej vlastnického podílu města na své náklady zajistí vypracování ceny 

v místě a čase obvyklé podílu města. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s postupem administrace vedeným za účelem realizace záměru 

přímého prodeje spoluvlastnického podílu města Sedlčany, a to id. ¼ souboru nemovitostí 

Sedlčany č. p. 4 (příslušný podíl na vlastnictví pozemku parc. č. 74 o výměře 488 m2; druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 4, objekt k bydlení), 

v k. ú. a obci Sedlčany, tj. zveřejnění definovaného záměru, vyhotovení znaleckého posudku 

o ceně v místě a čase obvyklé na náklady žadatele a předložení příslušných dokumentů 

k následnému projednání Radě města 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 84-1430/2018-2022. 

 

3.3.2 Návrh na přijetí stožáru pro umístění komunikačního zařízení (rádiové spojení) 

postaveném na Cihelném vrchu do vlastnictví (majetku) města Sedlčany    

Rada města Sedlčany obdržela nabídku na převzetí vlastnictví věci, tj. vetknutého stožáru 

na Cihelném vrchu; lokalita Sedlčany. 

Tento stožár slouží pro příjem a vysílání rádiových vln; užívají jej tzv. radioamatéři. 

Tito v současné době nevystupují před městem Sedlčany jako jeden celek / spolek. 

Stožár byl postaven v letech dávnějších; jedná se o legální stavbu; za užívání místa platí.  

V minulosti bylo se souhlasem vlastníka na stožár umístěno další přenosné zařízení komerčního 

charakteru (internet). 

Vzhledem k tomu, že nejsou zcela zřejmé majetkoprávní vztahy (užívání; další rozhodné 

aspekty; identifikace a postavení osoby jednající), nelze o této nabídce na převzetí učiněné 

městu jedním ze zástupců subjektu jednat. 

Pro město se tento majetek jeví jako nepotřebný. 

Pan starosta informace doplnil o sdělení, že zítra povede v této záležitosti další jednání. 

 

Diskuse: 

▪ blíže k problematice vzájemných vztahů; 

▪ případné závazky města a náklady s převzetím spojené; 

▪ další aspekty. 

 

Závěr: 

RM přijala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení (rozhodnutí v předmětu 

věci). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Žádost o schválení přijetí finančního daru; žadatel (obdarovaný) 2. základní škola – 

Škola Propojení Sedlčany  

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

Sedlčany. 

Identifikace žadatele: 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá 

č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004. 

Jednající osoba: Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel školy. 

Dokument: Žádost označena č. j.: MÚ-S/MST/6051/2022; přijata Městským úřadem Sedlčany 

dne 24. března 2022. 

 

Předmět Žádosti: 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel, požádal o schválení finančního daru škole od SRPŠ 

při 2. základní škole – Škole Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; 

IČ 70822999 (subjekt v postavení dárce), ve výši 10 000,00 Kč. 

Finanční dar je určen pro potřeby školy na nákup kamenného mlýnku na obilí v rámci projektu 

„Vypečený projekt“.  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou projektu; 



  

 

 

▪ obsah Darovací smlouvy. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč do vlastnictví 

příspěvkové organizace města, kterou je 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, okres 

Příbram, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, a to na základě 

smluvního ujednání od dárce, kterým je subjekt SRPŠ při 2. základní škole – Škole Propojení 

Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 70822999, který obdarovaný subjekt 

použije na nákup kamenného mlýnku v rámci projektu „Vypečený projekt“.“ 

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 84-1431/2018-2022. 

 

4.2 Žádost o schválení přijetí věcného daru; žadatel (obdarovaný) Mateřská škola 

Sedlčany  

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

Sedlčany. 

Identifikace žadatele: Mateřská škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 

264 01 Sedlčany; IČ 70999058. 

Jednající osoba: Paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy. 

Dokument: Žádost adresátem označena č. j.: MÚ-S/MST/6795/2022; přijata Městským úřadem 

Sedlčany dne 4. dubna 2022. 

 

Předmět Žádosti: 

Paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu, požádala RM o schválení přijetí sponzorského 

daru pro Mateřskou školu Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 

Sedlčany, IČ 70999058. Dárce daruje Mateřské škole Sedlčany věcný dar ve výši 510,00 Kč, 

resp. do školní jídelny Mateřské školy Sedlčany na Centrální pracoviště, bude poskytnut věcný 

dar 30 kg mouky od dárce, trvale bytem Sedlčany.  

Poznámka: V Žádosti nebylo uvedeno, o kterou ze tří obvyklých zrnitostí mouky se jedná 

(hrubá, polohrubá, hladká, zda bez lepku, celozrnná tmavá či světlá apod.).  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou projektu; 

▪ obsah Darovací smlouvy. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí věcného sponzorského daru v hodnotě 510,00 Kč 

do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058, a to na základě smluvního ujednání 

od dárce, trvale bytem Sedlčany, který obdarovaný subjekt použije ve školní jídelně 

na Centrálním pracovišti, Šafaříkova č. p. 1070.“ 

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 84-1432/2018-2022. 

 

4.3 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (režim zákona 

č. 24/2015 Sb.); první projednávání 

K prvnímu projednání Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.) předal pan Ing: Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 



  

 

 

postupně slovo předsedům poradních orgánů města Sedlčany, kteří připravili podrobnější 

materiály k projednání.  

K problematice tedy postupně promluvil pan Mgr. Zdeněk Šimeček (Komise sportu 

a tělovýchovy, předseda), pan MUDr. Karel Marek (Komise sociální a zdravotní, předseda) 

a pan Ing. František Hodys, který promluvil ze své vlastní iniciativy a zároveň v postavení 

odborného konzultanta a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany.  

Předneseny byly návrhy na rozdělení alokovaných prostředků mezi žadatele, které jsou 

zahrnuty do schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022. 

Nad návrhy členové RM hledali shodu. 

 

Nejprve pan Mgr. Zdeněk Šimeček interpretoval a okomentoval výstup, z jednání Komise 

sportu a tělovýchovy. Návrhy tohoto poradního orgánu byly projednány a akceptovány (vizte 

výsledek jednání, který se projevil do výroku přijatého usnesení). 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, přítomné členy RM informoval o genezi názorů na vlastní rozdělení 

finančních prostředků a o požadavcích na zvýšení rozpočtem alokované výdajové částky 

(opakuje se každý rok).   

Pan starosta poukázal na to, že stávajícím rozpočtem se v podstatě vracíme na dotační úroveň 

v čase před pandemií. 

Pan Ing. Martin Havel uvedl příklady zvyšujících se nákladů na dopravu sportujících 

na soutěžní zápasy (např. dříve cca do poloviny roku 2021 si dopravce účtoval 30,00 Kč/km + 

úhradu čekací doby; nyní si po zdražení účtuje 42,00 Kč/km; jedna cesta k soutěžnímu zápasu 

sportovní oddíl vyjde v nákladech na dopravné cca nad 20 tis. Kč). V kontextu výše uvedeného 

je další případné posílení dotací (finanční podpory) na zvážení v příslušných orgánech města 

Sedlčany (pro rok 2022 máme letos 1 mil. Kč).  

 

Podpoře podaných žádostí pro případy „ostatních volnočasových aktivit“ ve prospěch rozvoje 

občanské společnosti (kultura; segment společenské aktivity, další) se věnoval pan 

Ing. František Hodys, který z vlastní iniciativy přednesl návrhy na podporu jednotlivým 

žadatelům (příjemcům). 

Do zpracovaného návrhu na rozdělení finančních prostředků byla dnes přiřazena 

při projednávání žádost spolku „Chovatelé Sedlčany“. Návrh byl akceptován (vizte přijaté 

usnesení). 

Vzhledem k tomu, že Sbor dobrovolných hasičů Oříkov nemá zřízenu jednotku začleněnou 

do systému požární ochrany, město Sedlčany v postavení poskytovatele podpory využije 

společného systému. 

 

Pro oblast problematiky sociální si základní rozvržení prostředků k alespoň částečnému 

uspokojení žadatelů dle možností rozpočtu připravil pan MUDr. Karel Marek (vizte stav 

po diskusi, tj. přijaté usnesení). 

  

Diskuse: 

▪ nad výší alokovaných prostředků rozpočtem města Sedlčany (možnosti prolomení novým 

usnesením ZM, a to v důvodných případech a případech prioritní potřebnosti); 

▪ kvalita a obsah podaných žádostí; principy činnosti a její dopad do prostředí pro případ 

podpory / nepodpory města; 

▪  segmenty, resp. oblasti působnosti (sport a zdravý životní styl, podpora rozvoje pohybu; 

oblast sociální; oblast obecně volnočasových aktivit); 

▪ výstupy a doporučení od poradních orgánů města Sedlčany; 

▪ podrobněji nad činností jednotlivých subjektů; 



  

 

 

▪ výročí založení pěveckého sboru Záboj (160 let; vydání výroční brožury o činnosti sboru…; 

město při jejím vydání, resp. ve prospěch vydání brožury může poskytnout příspěvek – právní 

jistota); 

▪ nad udržitelností koncepce do voleb; pak může dojít k její změně, a to dle finančních možností, 

politické vůle a priorit města; 

▪ podpora subjektu Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, 

ve výši 80.000,00 Kč již byla schválena spolu s rozpočtem, za předpokladu podání žádosti. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2022, doručených žadateli v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, 

těmto Žádostem vyhovuje, a to za podmínek a ve schválených výších finančních podpor, 

které jsou uvedeny v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

finanční podpory na činnost a aktivity žadatelů v roce 2022, a to spolu s definováním předmětu 

podpory.  

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu těmto subjektům: 

▪ AKR atletika Sedlčany      20 000,00 Kč; 

▪ ČSS – sportovně střelecký klub Sedlčany      3 000,00 Kč; 

▪ SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Oříkov   10 000,00 Kč; 

▪ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s.       5 000,00 Kč; 

▪ Veterán klub při RAC Sedlčany     10 000,00 Kč; 

▪ Základní kynologická organizace  

Sedlčany č. 478       20 000,00 Kč; 

▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s.        5 000,00 Kč; 

▪ Český rybářský svaz, z. s.       20 000,00 Kč; 

▪ Rallycross klub ARC      17 000,00 Kč; 

▪ Český svaz chovatelů, z. s.       

Základní organizace Sedlčany     20 000,00 Kč; 

▪ Svaz tělesně postižených      20 000,00 Kč; 

▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 

pro Prahu a Středočeský kraj        4 000,00 Kč; 

▪ Svaz diabetiků, p. s. Sedlčany     20 000,00 Kč; 

▪ Benkon Benešov – Benešovský klub onkologicky    2 000,00 Kč; 

nemocných  

▪ Linka bezpečí         4 000,00 Kč; 

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2022 s uvedenými 

žadateli.“ 

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 84-1433/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany pro rok 2022 schválit 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro následující subjekty (žadatele):  

▪ TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, 

ve výši 643.000,00 Kč; 

▪ Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 

Sedlčany, ve výši 60.000,00 Kč;  



  

 

 

▪ Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 

Sedlčany, ve výši 80.000,00 Kč; 

▪ Rugby Club Sedlčany, z. s.“ se  sídlem Sedlčany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, ve výši 

40.000,00 Kč; 

▪ Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, ve výši 

85.000,00 Kč; 

▪ Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 

Sedlčany, ve výši 25.000,00 Kč; 

▪ Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 

Sedlčany, ve výši 44.000,00 Kč; 

▪ Charita Starý Knín, se sídlem Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový 

Knín, ve výši 25.000,00 Kč; 

▪ Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Český 

Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, ve výši 80.000,00 Kč; 

▪ Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, ve výši 

25.000,00 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 84-1434/2018-2022.  

 

4.4 Úprava bývalé tělocvičny v objektu Sedlčany č. p. 34 (část okna) pro potřeby Základní 

umělecké školy Sedlčany 

V rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 po provedeném RO č. 1 je zařazena akce 

pod pracovním názvem „Úprava tělocvičny v objektu č. p. 34 (okna)“ s předpokládanou cenou 

650 tis. Kč. Pro výměnu oken byl poptán dodavatel Jiří Moulík, IČ 74459732, který předložil 

dvě nabídky. Nabídku na výměnu oken ve 2. nadzemním podlaží (tělocvična a zázemí) v ceně 

350.329,00 Kč bez DPH, tj. 423.898,09 Kč vč. DPH a nabídku na výměnu oken a dveří 

v 1. nadzemním podlaží (zadní vstup do banky, předsálí banky a vstup do suterénu) v ceně 

141.863,00 Kč bez DPH, tj. 171.654,23 Kč vč. DPH. Souhrnná cena za veškeré výplně otvorů 

na obálce budovy je 492.192,00 Kč bez DPH, tj. 595.552,32 Kč vč. DPH.   

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku (diskutováno již dříve). 

 

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 pracovním názvem „Úprava tělocvičny v objektu č. p. 34 

(okna)“ od uchazeče Jiří Moulík; IČ 74459732, za cenu 492.192,00 Kč bez DPH, 

tj. za 595.552,32 Kč včetně DPH.  

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

objednáním prací spojených s touto veřejnou zakázkou.“ 

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 84-1435/2018-2022. 

 

4.5 Výměna osvětlení v prostorách Městské knihovny Sedlčany (odstranění havarijního 

stavu) 

V rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je zařazena akce s názvem „Výměna osvětlení 

v Městské knihovně Sedlčany – havarijní stav“ s předpokládanou cenou 397 tis. Kč. 



  

 

 

Pro realizaci prací je předložena cenová nabídka aktualizovaná dne 31. března 2022 

pro předpokládaný termín realizace o letních prázdninách roku 2022 od dodavatele STRNAD 

elektro, s. r. o.; IČ 28252772, s nabídkovou cenou ve výši 370 619,00 Kč bez DPH, 

tj. 448 449,00 Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností akce. 

 

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 „Výměna osvětlení v Městské knihovně Sedlčany 

– havarijní stav“ od uchazeče STRNAD elektro, s. r. o.; IČ 28252772, za nabídnutou cenu 

ve výši 370 619,00 Kč bez DPH, tj. za 448 449,00 Kč včetně DPH.  

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

objednáním prací spojených s touto veřejnou zakázkou.“ 

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 84-1436/2018-2022. 

 

4.6 Pokládka kabelů pro Městský monitorovací kamerový systém města Sedlčany; 

lokalita Sedlčany, ulice Na Potůčku a ulice Příkrá 

V rozpočtu města Sedlčany tato akce není pro rok 2022 zařazena a pro její finanční zajištění 

bude potřeba provést rozpočtové opatření v předpokládané hodnotě 240 tis. Kč. Společnost 

ČEZ Distribuce, a. s. je zadavatelem stavby na výměnu kabelového vedení mezi trafostanicemi 

v Příkré ul. a Na Potůčku. Stavbu realizuje společnost Energon Dobříš, s. r. o. v termínu 

od 21. března do 30. června 2022. Podstatná část trasy výkopů realizovaných v rámci této 

stavby je v souběhu se vzdušným vedením optické sítě města Sedlčany pro kamerový systém 

(kamery u Rákosníčkova hřiště, v křižovatce ul. Víta Nejedlého a ul. Příkrá, v křižovatce ulic 

Na Potůčku a Příkrá). Z tohoto důvodu byl zajištěn souhlas zadavatele prací (společnost ČEZ 

Distribuce, a. s.) s připoložením kabelů v rámci této trasy. Tento subjekt požaduje rozšíření 

výkopu a postup dle ČSN (ČSN 73 6005). Pro provedení těchto prací byl osloven Energon 

Dobříš, s. r. o., IČ 25727362, který předložil cenovou nabídku na propojení třech sloupů 

veřejného osvětlení na trase „městské optické sítě“ (kamera v ul. Víta Nejedlého, kamera 

u přechodu Na Potůčku, lampa „pod lípou“ u studen Na Potůčku). Cenová nabídka s cenou 

ve výši 176.385,00 Kč bez DPH, tj. 213.426,00 Kč vč. DPH byla k dnešnímu jednání RM 

přiložena. Přiloženo bylo rovněž souhlasné vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s. a situační 

výkres s vyznačením trasy. Po provedení těchto prací bude ještě potřebné zajištění optického 

vlákna a propojení, přepojení v rámci městské sítě. Na tyto práce je předpokládaný odhad ceny 

od firmy NES-elektro, s. r. o. cca 20-25 tis. Kč (konkrétní nabídka není zajištěna, bude dle 

specifikace potřeb v průběhu prací).       

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem a rozsahem veřejné zakázky; 

▪ způsob provedení výkopů (stupně); 

▪ požadavky (normativy a další). 

 

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 „Pokládka kabelů pro Městský monitorovací kamerový systém 

města Sedlčany; lokalita Sedlčany, ulice Na Potůčku a ulice Příkrá, a to od uchazeče Energon 

Dobříš, s. r. o., IČ 25727362, v ceně zakázky 176 385,00 Kč bez DPH, tj. za cenu 

213 426,00 Kč vč. DPH.  

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

objednáním definovaných prací spojených s touto veřejnou zakázkou.“ 

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 84-1437/2018-2022. 

 

4.7 Zajištění rekonstrukce veřejného osvětlení v osadě Libíň 

Pan starosta členy RM seznámil s nepředpokládanou akcí, resp. s její realizací, v tomto roce 

2022. I když ji město Sedlčany dlouhodoběji připravuje (administrativně připravena), věcně 

s ní rozpočet zatím nepočítá; resp. zatím nebyla do rozpočtu pro letošní rok vybrána (priority), 

neboť byla plánována vyhotovit spolu s akcí společností ČEZ Distribuce, a. s., která v osadě 

Libíň zamýšlela realizovat, a to bez uvedení termínu, překládku kabelů elektrorozvodů, avšak 

tuto akci ani po vznesených dotazech položených v roce předchozím v době přípravy návrhu 

rozpočtu na letošní rok 2022, a to v rámci dobré spolupráce, neavizovala. Nyní poněkud 

překvapivě bude zahájena realizace této akce již v tomto roce.  

Spolu s vykonávanými výkopy pro pokládku elektrických domovních rozvodů by tedy bylo 

vhodné učinit pokládku kabelů veřejného osvětlení pod úroveň terénu. 

Správce veřejného osvětlení (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; pan Jiří Daněk) zajistil 

nabídku na práce spojené s touto akcí (Energon Dobříš, s. r. o., IČ 25727362, se sídlem 

Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš), na kterých budou Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

participovat, resp. se podílet na části zakázky. 

S ohledem na rozpočet města se finanční krytí akce předpokládá z vyšších kapitálových příjmů, 

které by měly být navýšeny např. prodejem souboru nemovitostí (budova s pozemkem) bývalé 

Úpravny vody Kosova Hora. Zde probíhá proces podle zákona č. 128/2000 Sb., což mimo jiné 

znamená schválení prodeje v Zastupitelstvu města Sedlčany, resp. koupě v Zastupitelstvu obce 

Kosova Hora, která se úspěšně přihlásila do výběrového řízení. 

Město jako investor disponuje Rozhodnutím Městského úřadu Sedlčany, Odboru výstavby 

a územního plánování ze dne 12. července 2021 (č. j.: OVÚP-11362/2021Hla), které je věcně 

územním rozhodnutím o umístění stavby na devíti pozemcích v k. ú. Libíň, obec Sedlčany; 

věcně se jedná o podzemní rozvody kabelů prvků veřejného osvětlení (18 ks osvětlovacích 

bodů), včetně osvětlení stávajícího přechodu u objektu hasičské zbrojnice a u místa přecházení 

při plánované zastávce veřejné dopravy u kaple. Z rozvodů bude napájeno i tzv. okamžité 

měřidlo rychlosti.  

Spolu s akcí bude provedeno rovněž odstranění stávajících rozvodů (vedení; demolice). 

O práci na akci pod pracovním názvem „Veřejné osvětlení Libíň“ se podělí, a to podle 

projednané interní dohody subjektů Energon Dobříš, s. r. o., IČ 25727362, se sídlem 

Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš a Sedlčanské technické služby, s. r. o., se sídlem 

Sedlčany, Karla Hynka Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; IČ 27167127. Předpokládaná cena 

(nabídková) akce byla dříve podle zpracované PD ve výši 570 803,00 Kč bez DPH (tomu svědčí 

projekt z května roku 2021). Mezičasem došlo k enormnímu nárůstu cen.  

 

Vydané rozhodnutí správního orgánu ve věci výše uvedené nabylo právní moci dne 11. srpna 

2021 a je vykonatelné. 

Po dokončení díla akce vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ potřebnost zajištění akce (podél komunikace II. tř., která je ve vlastnictví Středočeského kraje; 

zástavba – náhrada; 

▪ bezpečnost (u autobusové zastávky; před objektem hasičské zbrojnice); 

▪ nad zajištěním finančního krytí akce (provedení RO). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje realizaci akce s pracovním názvem „Veřejné osvětlení Libíň“, 

a to v souladu s vydaným rozhodnutím Městského úřadu Sedlčany, Odboru výstavby 

a územního plánování, ze dne 12. července 2021 (č. j.: OVÚP-11362/2021Hla). Vybraným 

dodavatelem stavebních prací na tuto zakázku ohledně výkopových prací, pokládky 

podzemního vedení a umístění segmentů pro kotvení stožárů pro osvětlovací body je společnost 

Energon Dobříš, s. r. o.; IČ 25727362, v ceně zakázky 735 257,00 Kč včetně DPH a vybraným 

dodavatelem pro dodávku a instalaci osvětlovacích bodů, včetně uvedení díla do provozu 

je společnost Sedlčanské technické služby, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 

264 01 Sedlčany; IČ 27167127, za cenu díla 549 145,19 Kč včetně DPH.  

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

objednáním definovaných prací spojených s touto veřejnou zakázkou.“ 

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 84-1438/2018-2022. 

 

4.8 Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu č. p. 161 Sedlčany (soubor třech 

budov Nemocnice Sedlčany) 

Pan starosta přítomné členy RM seznámil s výsledky revize elektro instalace, respektive 

s obsahem obdržené revizní zprávy, která se týká provedené kontroly v objektu souboru budov 

Nemocnice Sedlčany. 

Pan starosta přítomné členy RM zároveň informoval o projednání této zprávy s revizním 

technikem, který mimo jiné konstatoval nutnou potřebu rekonstrukce rozvodů. V další periodě 

pravidelné revize již nebude možné ji revidovat k běžnému užívání. 

Z výše uvedeného důvodu pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předložil RM 

k projednání návrh uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, připravit výběrové 

řízení za účelem zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově 

Nemocnice Sedlčany (zadávací dokumentace pro VŘ). Následně, a to podle nabídky a její výše, 

se ukáže možnost zařadit tuto akci do rozpočtu města Sedlčany na rok 2023. 

 

Diskuse: 

▪ nad harmonogramem postupu; 

▪ priorita s ohledem na udržitelnost provozuschopnosti objektu; 

▪ další aspekty procesu a zajištění akce (úkoly pro Městský úřad Sedlčany, Odbor investic). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, vypracovat 

zadávací dokumentaci na vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace 

na akci pod pracovním názvem „Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu č. p. 161 

Sedlčany (soubor třech budov Nemocnice Sedlčany), a to v termínu do 31. května 2022.“  

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 84-1439/2018-2022. 

 



  

 

 

4.9 Informace o postupu administrativního procesu ve věci poskytnutí finančního daru 

HZS Středočeského kraje z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2022 

Pan starosta přítomné členy RM informoval o plnění předmětu výdajové položky přijatého 

usnesení ZM (rozpočet města Sedlčany na rok 2022), kde je mimo jiné zapracována položka 

poskytnutí daru města Sedlčany ve prospěch Hasičského záchranného sboru Středočeského 

kraje, územní pracoviště Příbram, stanice Sedlčany, a to ve výši 120 tis. Kč. 

Jedná se o účelový dar finančních prostředků na nákup bateriového přetlakového ventilátoru, 

který by měl po zakoupení a uvedení do provozu, býti k dispozici na služebně Sedlčany.  

Předložený návrh Darovací smlouvy byl upraven paní Mgr. Monikou Drábkovou, právní 

zástupkyní města Sedlčany. Provedené úpravy byly druhou smluvní stranou akceptovány. 

Smlouva byla ze strany města Sedlčany opatřena podpisem starosty města a odeslána druhé 

smluvní straně.  

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Žádost o vyslovení souhlasu k užívání znaku města Sedlčany 

Pan starosta RM seznámil s obsahem přijaté Žádosti o právo k užívání městského symbolu, 

konkrétně znaku města Sedlčany. 

Písemnost (žádost) označena příjemcem listiny, tj. Městským úřadem Sedlčany (podatelna): 

č. j.: MÚ-S/ST 6324/2022; přijata dne 29. března 2022. 

Paní Barbora Kelichová v postavení vedoucí Atletického kroužku atletika Sedlčany (AKR 

atletika Sedlčany), požádala o schválení užívání znaku města Sedlčany. Znak by tento subjekt 

užíval výhradně na propagačních materiálech a oddílovém oblečení. 

Vzor užívání je přílohou Žádosti. 

Uvedené zpracování a využití znaku ve spojení s názvem subjektu (identifikace textu zní: 

„AKR atletika Sedlčany“) znak města nikterak nehanobí. Příklad užívání je v souladu 

se zveřejněným Grafickém manuálu znaku města Sedlčany. 

Město Sedlčany, resp. RM v postavení výkonného a příslušného orgánu v předmětu žádosti 

rozhoduje podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o odst. 3 ustanovení § 34a. 

Platí, že tzv. jiné orgány (nezaložené a nezřízené městem…), organizace a zařízení, právnické 

a fyzické osoby mohou znak města Sedlčany užívat jen se souhlasem města Sedlčany, 

tj. v našem případě Rady města Sedlčany, která věc nepostoupila žádným možným nástrojem 

moci k rozhodování jinému subjektu (orgánu) města. 

 

Diskuse: 

▪ použití bez poplatku, zdarma – bezúplatné používání ve smyslu a obsahu identifikované 

Žádosti; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s užíváním znaku města Sedlčany, a to ve smyslu a obsahu 

žádosti subjektu s názvem AKR atletika Sedlčany (č. j.: MÚ-S/ST 6324/2022 přijaté dne 

29. března 2022), a to za dodržení podmínek užívání uvedených v příslušném Grafickém 



  

 

 

manuálu znaku města Sedlčany, který byl vydán pro účely podmínek užívání symbolů města 

Sedlčany. Dokument je zveřejněn na internetových stránkách města.“   

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 84-1440/2018-2022. 

 

4.11 Nabídka na posouzení zpoplatnění odlehčovacích komor; kanalizační síť v městské 

zástavbě Sedlčany 

Pan starosta přítomné členy RM seznámil a obdrženou nabídkou od společnosti, 1. SčV, a. s., 

se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČ 47549793, označené jejím 

zhotovitelem TÚP/O22800044504/22 (naše č. j.: MÚ-S/6987/2022, nabídka přijata Městským 

úřadem Sedlčany do evidence dne 6. dubna 2022; dále je evidován dokument související č. j.: 

MÚ-S/1122/2022, přijatý dne 18. ledna 2022), které předmětem je tzv. odborné posouzení 

zpoplatnění odlehčovacích komor. 

Vše vyplývá z problematiky, že město Sedlčany má na svém území tzv. společnou kanalizaci, 

do jejíhož potrubí ústí jak vody splaškové (technologicky znečištěné) z jednotlivých objektů 

(domácnosti a další objekty), tak i vody balastní, resp. část dešťových svodů ze zpevněných 

veřejných prostranství, objektů a další vody, které se s ohledem na nezajištěnou absorpční 

schopnost podloží, případně neoddělenou kanalizaci, dostávají do společných kanalizačních 

sběračů a dále proudí na společnou tzv. Centrální čistírnu odpadních vod Sedlčany. Pro případ 

větších průtoků jsou do soustavy sběračů osazeny tzv. odlehčovací komory, odkud nadměrné 

množství vod proudí přímo do vodoteče významného vodního toku Mastník (Sedlecký potok). 

V těchto případech se předpokládá snížení koncentrace látek obsažených ve splaškách, 

a to právě množstvím vody dešťové (naředění). 

Společná kanalizace, oproti kanalizaci oddělené, podléhá určitým (zatím nestabilním) 

pohledům legislativy a je snaha za „rozdílné množství vod“ zatížit obce poplatky (centrální 

zvýšení příjmů do státního rozpočtu; nástroj pro další investice obcí do této oblasti). 

Zpoplatnění se může do budoucna týkat jak vod přímo vypouštěných do vodoteče ze společné 

kanalizace, tak i vod, které se v případě dešťů dostanou na Centrální čistírnu odpadních vod 

Sedlčany, kde mohou být dále vody rozlišeny (měřením; výpočty apod.). 

Dále je zvažováno zpoplatnění vlastního zařízení (zejména měřitelné údaje jako množství 

a kapacita průtoků odlehčovacích komor – průměr potrubí, rychlost proudění, objem). 

Legislativa se v tomto ohledu v průběhu let již několikráte změnila a přes vydanou novelu níže 

uvedeného zákona, není ještě ustálena.  

Podle stávajících předpisů by v letošním roce, resp. na základě zpracovaných údajů odbornou 

firmou, mělo dojít k vyměření případných poplatků. 

Vyhodnotit je třeba jaké jsou parametry vody a k jakému znečištění dochází; pak se ukáže, 

zda bude za uvedené znečištění a technické řešení město Sedlčany platit poplatek, případně 

z dokumentace o posouzení vyplynou další záležitosti a možná řešení. Poplatek by se mohl 

promítnout do ceny stočného. 

Město Sedlčany určitou položkou v rozpočtu na rok 2022 spojenou s uvedeným vypracováním 

dokumentu počítá (investiční část, dokumentace), ovšem nižší částkou. 

 

Pan starosta promluvil o dopadu novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů. Novela řeší problematiku vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor a jejich 

zpoplatnění, což je obecně sděleno výše. 

 

Podle novely je třeba zajistit: 

▫ vyřízení povolení k vypouštění přepadajících vod z odlehčovacích komor a obdobných 

objektů stokové sítě či čistíren odpadních vod, jestliže posouzení tomu bude svědčit; 



  

 

 

▫ zjistit zpoplatnění objemu či vypouštěného znečištění z odlehčovacích komor; 

▫ dopad upřesnění pojmosloví na případ naší infrastruktury (rozšíření obsahu pojmů, resp. 

zpoplatnění). 

 

V naší kanalizační soustavě je instalováno 8 ks odlehčovacích komor, z nichž jedna ústí 

do Sedleckého potoka a zbylých sedm do potoka Mastníka. 

  

Zpracování dokumentace je vázáno na letošní rok (2022). 

Pan starosta RM seznámil s obsahem dokumentace: 

▫ zpracování podkladů od provozovatele; 

▫ zpracování hydrologických podkladů v zájmové lokalitě; 

▫ terénní průzkum; 

▫ posouzení odlehčovacích komor podle imisních / emisních kritérií; 

▫ závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu; 

▫ nezbytná spoluúčast provozovatele. 

Nabídková cena činí 140 875,00 Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad genezí problematiky, zájmové skupiny; 

▪ dopad na životní prostředí; 

▪ zájmy komerční a jejich tlak na využití odborných schopností; 

▪ po diskusi RM dospěla k názoru nabídku akceptovat. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje objednat vypracování tzv. „Posouzení zpoplatnění 

odlehčovacích komor na kanalizační síti v městské zástavbě Sedlčany, a to podle normy 

ČSN 75 6262 s akceptací obsahu nabídky od společnosti 1. SčV. a. s., se sídlem Praha, 

Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČ 47549793, označené jejím zhotovitelem 

TÚP/O22800044504/22 (naše č. j.: MÚ-S/ 6987/2022 přijaté dne 6. dubna 2022), která je 

v ceně díla 140 875,00 Kč bez DPH.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 1; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 84-1441/2018-2022. 

 

4.12 Pečovatelská služba Sedlčany; dopad změny vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů  

Pan starosta sdělil, že od 1. března 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, která dopadá rovněž do prostředí města Sedlčany, resp. Pečovatelské služby 

Sedlčany, která služby poskytuje. 

Pečovatelské služby Sedlčany se týká změna (zvýšení) maximální výše regulovaných úhrad 

u těchto úkonů: 

▫ dovoz nebo donáška jídla, oběda (vyhlášková sazba se z dosavadních 30,00 Kč/úkon zvyšuje 

na 40,00 Kč/úkon; Pečovatelská služba Sedlčany nyní účtuje RM schválenou sazbu ve výši 

15,00 Kč/úkon);  

▫ velký nákup, např. týdenní (vyhlášková sazba se z dosavadních 115,00 Kč/hod. zvyšuje 

na 140,00 Kč/hod.; Pečovatelská služba Sedlčany nyní účtuje RM schválenou sazbu ve výši 

80,00 Kč/hod.);  



  

 

 

▫ praní a žehlení ložního a osobního prádla (vyhlášková sazba se z dosavadních 70,00 Kč/kg 

zvyšuje na 80,00 Kč/kg; Pečovatelská služba Sedlčany nyní účtuje RM schválenou sazbu 

ve výši 50,00 Kč/hod.).  

 

K dispozici na jednání byl i dokument o poskytovaných úkonech a cenách a dále určité 

porovnání cen s jinými poskytovateli služeb. 

  

Diskuse: 

▪ nad vhodností přizpůsobit se trendu, cca na průměry užívané v tomto prostředí v regionu 

(kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje; zkušenosti z předchozích období);  

▪ reflexe reality a zvyšujících se nákladů (další související aspekty tvorby cen); 

▪ připravit k jednání RM souhrnný materiál (stávající stav, možnosti předpisu, realita prostředí, 

množství úkonů – výběr dnes, porovnání, návrh poskytovatele služeb…); 

▪ nad dopadem do administrace – změna (náhrada / výměna) uzavřených smluvních ujednání; 

smluvní možnosti a další;  

▪ úkoly pro paní Bc. Janu Vaverkovou (upravit od příštího pololetí, případně od jiného 

důvodného termínu); 

▪ nejpozději zařadit na Program jednání RM dne 1. června 2022, kdy je do tzv. „Hlavního bodu 

programu RM“ zařazena problematika „Pečovatelská služba Sedlčany“. 

 

Závěr: 

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

RM se shodla na úkolu, který bude zadán vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany na vypracování 

komplexního materiálu s výše uvedeným obsahem a jeho předložení k jednání RM. 

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): 

▪ Předání zkušeností a poděkování všem aktivním dobrovolníkům; akce „Ukliďme 

Česko“; referující pan Ing. Josef Soukup  

Pan Ing. Josef Soukup, poděkoval všem aktivním dobrovolníkům, kteří se podíleli 

na jednorázové akci, která probíhá na jaře každoročně na různých místech ČR.  

Pro letošní rok byl tzv. hlavním jarním úklidovým dnem 2. duben 2022. Akce byla dlouhodoběji 

naplánována dobrovolnickými skupinami z řad občanských iniciativ a aktivistů. Bylo možné 

si své úklidy plánované na výše uvedený den zaregistrovat, případně se v databázi úklidových 

míst připojit k některému již zaregistrovanému úklidu (úklidové skupině). 

Úklidové pomůcky si občané do akce zapojení zajišťovali sami. 

Sesbírané odpadky z prostředí města, případně při komunikacích a dalších veřejných 

prostranstvích bylo možno ukládat do vaků (pytlů) a je i vytřídit. Tyto potom byly svezeny 

svépomocí nebo svozovou společností. 

Není známo jaký objem (váha apod.) odpadků byl shromážděn. 

Akce bývá každým rokem medializována, čímž je společnost upozorněna, mimo jiné, 

na potřebu kultivace životního prostředí a svého okolí, ve kterém žijeme; má rovněž význam 

preventivní a výchovný. 



  

 

 

Pan Ing. Josef Soukup všem účastníkům této akce vyjádřil opakované poděkování. 

 

Diskuse: 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o termínu konání voleb do zastupitelstev obcí v ČR; informaci podal pan 

Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že dnes pan prezident ČR, Miloš Zeman, veřejně oznámil 

vyhlášený termín letošních senátních a komunálních voleb v krajích a v Praze do zastupitelstev 

obcí a do jedné třetiny Senátu. Volby se budou konat v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022.  

Pan premiér Petr Fiala ještě bude termín voleb kontrasignovat. Případné druhé kolo voleb 

do Senátu Parlamentu ČR připadá na 30. září a 1. října 2022 (netýká se senátního volebního 

obvodu, kam spadají Sedlčany).  

 

Diskuse: 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o příjímacím řízení a účasti na výuce studentů středních škol; informace 

podal pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys přítomné členy RM informoval o stávajícím stavu začlenění studentů 

z Ukrajiny do výuky na střední škole (případ G a SOŠE Sedlčany). V současné době se výuky 

účastní tři studenti. 

Referující rovněž promluvil o systému začleňování, některých podmínkách, dále o přijímacím 

řízení a schopnosti školy absorbovat studenty v regionu Sedlčany ubytovaných uprchlíků. 

Do čtyřletého cyklu výuky se patrně začlení (bude přijato) osm studentů. 

Pan Ing. František Hodys mimo jiné sdělil, že všichni zájemci o studium z řad uprchlíků budou 

uspokojeni; současně jejich přijetí není překážkou pro zdejší přihlašované studenty (kapacita 

dostačující). 

 

Diskuse: 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o obsahu pracovní porady s řediteli škol; řešená problematika zajištění výuky 

dětem ukrajinských běženců; informace podal referující pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města Sedlčany  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, členy RM informoval o včerejší (proběhla 

dne 5. dubna 2022) poradě pana starosty a místostarosty s řediteli škol zřízených městem 

Sedlčany), které předmětem byla kapacita těchto zařízení (rejstříková, reálná, možnosti 



  

 

 

prostorové dislokace do tříd a učeben, možnosti personálního obsazení), a to s ohledem 

na výsledky provedeného šetření, které bylo postaveno na naplnění požadavků Středočeského 

kraje, jenž si některé údaje vyžádal (předškolní a základní vzdělávání). 

Vše je směrováno k přípravě výuky s předpokladem zapojení dětí školou povinných podle 

předpisů ČR do výuky od 1. září 2022. 

Pan starosta se také podělil o některé živé zkušenosti z prostředí škol, které na poradě předali 

jejich ředitelé (průběh osobního jednání s dětmi a jejich zákonnými zástupci; rozdílnost 

mentality a jiné přístupy; dodržování pravidel a respektování zákonů ČR i poznání 

a přizpůsobení se obvyklým zvyklostem v prostředí vývoje ČR…). 

 

Diskuse: 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

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

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. 84/2018-2022), 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 20. dubna 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 85/2018-2022; na Programu jednání RM budou, mimo jiné, 

„Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. čtvrtletí 2022“. Projednat lze i další problematiku 

s hospodařením a plněním rozpočtu související (RO). 

 

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 18:38 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (4 listy bez 

příloh) 



  

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

MZe ČR – Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 8. dubna 2022. 


