
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 85/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 20. 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 pět členů 

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

  

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): MUDr. Karel Marek, Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

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

 

Přizvaní hosté:  

▪ Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany 

 

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:06 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:13 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:06 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 pět 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 a pan MUDr. Karel 

Marek, kteří se později na jednání RM dostavili.  

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

sedm členů RM od času 16:37 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 „Výsledky hospodaření města Sedlčany 

za období I. – III. / 2022; přehled příjmů a výdajů, plnění rozpočtu“ byl v rámci hlavního bodu 

Programu projednán „Návrh Rozpočtového opatření č. 2 / 2022 v kompetenci Rady města 

Sedlčany“. Dále do Programu dnešního jednání RM pan místostarosta a pan starosta zařadili 

problematiku pod heslem programového celku „Majetkové záležitosti města Sedlčany“, 

v rámci které byl projednán soubor některých majetkoprávních bodů připravených k rozhodnutí 

na úrovni RM a do Programu RM byla také 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. 85/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 6. dubna 2022  



  

 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za období I. – III. / 2022; přehled příjmů 

a výdajů, plnění rozpočtu 

2.2 Návrh Rozpočtového opatření č. 2 / 2022 v kompetenci Rady města Sedlčany 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosince 2021 

3.1.2 Návrh na uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v objektu 

na adrese Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany 

3.1.3 Žádost o zajištění vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil 

v lokalitě Sedlčany, Za Nemocnicí pro žadatele (FO) 

3.1.4 Zajištění užívání veřejného prostranství na akci „Loučení s Kamilem“  

3.1.5 Žádost o ukončení uživatelského vztahu; část pozemku parc. č. 1175/1 

(výměra užívané části 45 m2), v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.6 Realizace souboru nemovitostí prodejem za nejvyšší cenu zjištěnou 

veřejnou soutěží; pozemek parc. č. st. 334, jehož součástí je stavba – Úpravna 

vody v Kosově Hoře (objekt občanské vybavenosti)   

3.1.7 Zajištění užívání veřejného prostranství na akci pořádané ke Dni Země 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Přidělení bytu (č. bytu 10 / III. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany nově sjednávanému uživateli 

 

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

3.3.1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání; zajištění nebytového 

prostoru v objektu Sedlčany č. p. 159 pro zubního lékaře; informace o jednání 

s potenciálním smluvním uživatelem 

  

4. Různé 

4.1 Zajištění vyhotovení Odborného posudku Územního systému ekologické stability 

(lokálního biocentra LBC 4) 

4.2 Výměna vrat u objektu ve vlastnictví města Sedlčany; Hasičská zbrojnice Sestrouň 

4.3 Vodovod a kanalizace Pod Cihelným vrchem; lokalita Sedlčany, pozemek 

parc. č. 792/7 v k. ú. a obci Sedlčany 

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

– Škola Propojení Sedlčany; (donátorem FO)   

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

– Škola Propojení Sedlčany; Nadace Charty 77 – Konto Bariéry  

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

– Škola Propojení Sedlčany; Nadační fond Patronát Sedlčansko 

 4.7 Žádost o vydání souhlasu s užíváním znaku města Sedlčany  

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

2022; Dodatek č. 1; projednání a schválení přijetí podílu dotace s ohledem na pravidla 

rozpočtového provizória reflektovaná poskytovatelem 

4.9 Informace o zájmu zřízení společného školského obvodu; smluvní partneři obec 

Osečany a město Sedlčany 



  

 

 

 

4.10 Informace investora o úpravě rozsahu původního záměru využívání pozemku města 

pro rozšíření nabídky sportovního vyžití; projektový záměr na zřízení sportovní tratě 

(Freestyle BMX) 

4.11 Informace o možnosti nákupu elektrické energie pro město Sedlčany; komoditní 

burza 

4.12 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (režim zákona 

č. 24/2015 Sb.); druhé projednávání 

4.13 Řád pro pohřebiště v Sedlčanech; schválení předpisu 

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

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

ve vztahu k OZV č. 3/2021 na 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) 

▪ Předání a převzetí údajů Českého statistického úřadu o sčítání lidí, domů a bytů  

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 6. dubna 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 „2.2“, 

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 84-1420/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 84-1421/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 84-1422/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 84-1423/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 84-1424/2018-2022 

Bude projednáno na veřejném zasedání ZM. 

Usnesení v plnění. 

 

RM 84-1425/2018-2022 

Informace předány. 



  

 

 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 84-1426/2018-2022 

K plnění tohoto usnesení referující poskytl informace o tom, že organizátor akce s názvem 

„Oslavy Sv. Floriána 2022“, který původně žádal o využití hlavního náměstí ve městě Sedlčany, 

se nakonec rozhodl akci uspořádat nikoliv na tomto náměstí, ale v areálu Luční (věcná změna), 

neboť v totožný čas se zde (rozumí se ve Sportovním areálu Luční) bude konat akce 

„Volnočasuj“. Jeví se jako vhodné, aby se obě souběžné akce konaly na jednom místě. Obě 

akce jsou určeny pro totožný segment dětí a mládeže. 

 

RM 84-1427/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 84-1428/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 84-1429/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 84-1430/2018-2022 

Usnesení v plnění. 

 

RM 84-1431/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 84-1432/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 84-1433/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 84-1434/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. Bude postoupeno k projednání na veřejném zasedání ZM. 

 

RM 84-1435/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany v plnění. Probíhají příslušná jednání. 

 

RM 84-1436/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany v plnění. Probíhají příslušná jednání. 

 

RM 84-1437/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany v plnění. Probíhají příslušná jednání. 

 

RM 84-1438/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany v plnění. 

 

RM 84-1439/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany v plnění. 

 

RM 84-1440/2018-2022 



  

 

 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn.  

 

RM 84-1441/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

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

města Sedlčany ze dne 6. dubna 2022 (RM č. 84/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1442/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za období I. – III. / 2022; přehled příjmů 

a výdajů, plnění rozpočtu  

Slova k přednesení komentáře se ujala paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického 

(Městský úřad Sedlčany), která byla k jednání přizvána, a to za účelem přednesení dříve 

předané zprávy o řešené problematice a okomentování vybraných položek o hospodaření města 

Sedlčany za první čtvrtletí roku 2022, případně důvodných podnětů pro úpravu rozpočtu, 

které je dnes vedením města připraveno k projednání. 

 

Vzhledem k tomu, že základní materiál obsahující všechny rozhodné skutečnosti hospodaření 

za první tři měsíce roku 2022 dle základní struktury rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je 

součástí tohoto dokumentu (Příloha č. 2) není zde proveden záznam či opis všech údajů 

přizvanou referující uvedených (přednesených), případně ani dále členy RM diskutovaných 

a jinak komentovaných. 

 

Na jednání RM se v čase 16:13 hod. dostavil pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl počet 

jednajících členů RM celkem šest, a to až do doby příchodu pana MUDr. Karla Marka. 

 

Stručná rekapitulace: 

Dosažené příjmy: 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

31.842,71 tis. Kč, které představují 25,36 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

2.884,18 tis. Kč, které představují 11,54 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

absolutní částky 536,64 tis. Kč, která představuje 153,33 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 

35.572,11 tis. Kč, které představují 60,56 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 



  

 

 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2022) jsou ke dni 

účetní závěrky 31. března 2022 ve výši 70.835,64 tis. Kč, což představuje 33,78 % plnění 

schváleného rozpočtu na rok 2022 (doposud bylo schváleno a realizováno jedno rozpočtové 

opatření v kompetenci ZM; dnes je k projednání připraveno RO č. 2 / 2022). 

 

Dosažené výdaje:   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje 

ve výši 54,53 tis. Kč, které představují 1,76 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – 

dosažené výdaje ve výši 642,66 tis. Kč, které představují 4,16 % schváleného rozpočtu na rok 

2022. 

  

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 

16.358,70 tis. Kč, které představují 19,02 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje 

ve výši 826,39 tis. Kč, které představují 15,71 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

   

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

2.214,78 tis. Kč, které představují 22,99 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 

18.770,65 tis. Kč, které představují 21,13 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2022) jsou ke dni 

účetní závěrky 31. března 2022 ve výši 38.867,71 tis. Kč, což představuje 18,66 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2022.  

 

Další komentář (hlavní komentovaná témata), diskuse, poznámky: 

▪ vzhledem k počátku rozpočtového roku se jedná pouze o orientační údaje, které nemají 

odpovídající vypovídací schopnost; některé akce nebyly s ohledem na další aspekty zahájeny; 

vliv daňové výtěžnosti (pan starosta);  

▪ připraveno je dnes k projednání předkládané RO č. 2 / 2022 v kompetenci RM, a to zejména 

s ohledem na potřebu zahájení pokládky inženýrských sítí (kabelové vedení VO a datové 

kabely); RO č. 2 / 2022 je dnes předmětem jednání RM (zařazeno na Program jednání RM); 

▪ daňová výtěžnost je prozatím plněna nad očekávání (dobře); 

▪ výběr poplatků za komunální odpad; nepsané pravidlo o platbách za tyto služby směrem 

od jejich odběratelů – SVJ hradí ve čtvrtletních splátkách;  

▪ ochota jednou návštěvou na Úřadu učinit tzv. prohlášení poplatníka a zároveň realizovat 

platbu, a to i na celý rok; určitý výběr poplatků za služby objednávané na rok 2022 byl učiněn 

již koncem roku 2021 ve výši cca 880 tis. Kč (zahrnuto v rozpočtu roku 2021); výběr dnes již 

nad rámec plánované výše v rozpočtu roku 2022; 

▪ v příjmech zahrnuta částka 10 tis. Kč za sociální pohřeb z minulých let, kterou město obdrželo 

teprve nyní; 

▪ částka 19 tis. Kč představuje vrácenou dotaci ze Svazu tělesně postižených, prostředky 

nevyčerpali (vliv pandemie). 

 



  

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, referující paní Jitce Kadlecové, vedoucí 

Odboru ekonomického i členům RM, kteří se zapojili do diskuse k provedenému komentáři, 

poděkoval. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 

a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé období 

kalendářního roku (I. – III. / 2022) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 

31. března 2022 ve výši 70.835,64 tis. Kč, což představuje 33,78 % plnění schváleného 

rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března 2022 ve výši 38.867,71 tis. Kč, 

což představuje 18,66 % schváleného předpokladu rozpočtu ve znění aktualizace po zápočtu 

dříve schváleného RO č. 1 / 2022.“ 

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1443/2018-2022. 

 

2.2 Návrh Rozpočtového opatření č. 2 / 2022 v kompetenci Rady města Sedlčany 

Na shora projednané výsledky hospodaření navazuje Rozpočtové opatření č. 2 / 2022, 

které bylo navrženo a projednáno současně s bodem označeným „2.1“. 

Důvodovou zprávu k této problematice, a to za účelem dnešního projednání v RM, a to v čase 

před zahájením vlastního jednání, předala referující paní Jitka Kadlecová.  

 

Základní struktura RO č. 2 / 2022 

Příjmy     + 214 tis. Kč (zvýšení) 

Kapitálové příjmy   + 190 tis. Kč (zvýšení) 

Příjmy z prodeje pozemků a jednorázových plateb věcných břemen + 190 tis. Kč, aktualizovány 

na stav ke dni 31. března 2022 (zvýšení) 

Dotace, půjčky, rezervy    + 24 tis. Kč (zvýšení) 

Dotace – pěstební činnost v lesích   + 24 tis. Kč (zvýšení) 

 

 

Výdaje    + 1 524 tis. Kč (navýšení) 

Služby obyvatelstvu  + 1 524 tis. Kč  

3.4 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba  + 1 524 tis. Kč 

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

+ 1 524 tis. Kč (navýšení) 

Veřejné osvětlení v osadě Libíň + 1 284 tis. Kč (zařazení nové, tzv. „vyvolané“ akce);  

Položení optického kabelu v ulici Na Potůčku a v ulici Příkrá + 240 tis. Kč. 

 

Příjmy       SR včetně RO č. 1-2 / 2022 tvoří částku 209 886 tis. Kč   

Výdaje       SR včetně RO č. 1-2 / 2022 tvoří částku 209 796 tis. Kč 

SR vč. RO č. 1 / 2022 a RO č. 2 / 2022 v rozdílu příjmy – výdaje tvoří přebytek + 90 tis. Kč. 

 

Diskuse: 

▪ pan starosta vyjádřil určité uspokojení nad dosavadním vývojem plnění příjmů rozpočtu, 

neboť tento vývoj umožňuje zařadit další dvě významné položky (akce) k realizaci; pro případ 

pokládky optického podzemního kabelu by cca polovinu nákladů měla uhradit partnerská 

společnost (byla jim ze strany města nabídnuta možnost realizace tzv. přípolože chráničky 

pro jejich další optické kabely, na což zástupci firmy reflektovali (město Sedlčany by tak 

ušetřilo cca 120 tis. Kč; dále je v jednání); 



  

 

 

▪ pan starosta v dalším diskusním příspěvku promluvil o průběhu vyřizování žádosti o dotaci 

pro subjekt „Ochrana fauny“; položka je jmenovitě schválena ZM a je tedy uvedena v rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2022 na samostatném řádku; není potřebné opakovaně projednávat; nyní 

tento subjekt tíží provozní náklady; záležitost ohledně poskytnutí podpory je již vyřizována. 

 

Pan starosta celkově výsledky hospodaření za první čtvrtletí považuje za pozitivní. Dále 

poukázal na to, že se bude město Sedlčany zcela určitě vyrovnávat s rostoucími úroky. Další 

připomínky ze strany členů RM vzneseny nebyly. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 2 / 2022, a to v plném 

rozsahu aktuálně navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 214 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 1 524 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou 

činit celkem 209 886 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 209 796 tis. Kč. Rozpočet 

po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 bude 

přebytkový částkou 90 tis. Kč.“ 

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

členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1444/2018-2022. 

 

Pan starosta referující paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, opakovaně 

poděkoval. 

 

(Poznámka: V čase 16:22 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 

ekonomického, Městský úřad Sedlčany.)  

 

Příloha k Zápisu č. 2:  

Výsledky hospodaření 2022, přehled RO č. 1 / 2022 a RO č. 2 / 2022 (6 listů) 

 

 

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 Výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 

31. prosince 2021 

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 byla informována o výsledku inventarizace majetku, závazků 

a pohledávek města Sedlčany, která byla v souladu se schváleným plánem dílčích inventarizací 

provedena ke dni 31. prosince 2021. V rámci provedené inventarizace nebyly shledány 

inventarizační rozdíly, přičemž hlavní inventarizační komise navrhuje vyřadit přebytečný, resp. 



  

 

 

neupotřebitelný (rozbitý, nefunkční a zastaralý) majetek dle předloženého soupisu, který je 

nedílnou součástí tohoto Zápisu o inventarizaci a součástí dokumentace (vizte doručená Příloha 

č. 1 k majetkoprávní problematice).  

Rada města Sedlčany k navrhovanému vyřazení tohoto majetku zvažovala vydat souhlas a dále 

zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby byl tento nepotřebný 

majetek řádně zlikvidován, včetně doložení konečného způsobu likvidace (ekologická 

likvidace). 

 

Poznámka: Na jednání RM se v čase 16:37 hod. dostavil dříve omluvený pan MUDr. Karel 

Marek. Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM zde přítomných sedm (plný počet). 

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem likvidovaného majetku (zatopení administrativní budovy Sedlčany č. p. 34 – 

kopírky; havárie). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek 

města Sedlčany, která byla provedena v souladu se schváleným plánem inventarizací ve stavu 

ke dni 31. prosince 2021, a to s výsledkem bez inventarizačních rozdílů.  

Rada města Sedlčany na základě návrhu hlavní inventarizační komise schvaluje vyřadit 

přebytečný, resp. neupotřebitelný (rozbitý, nefunkční a zastaralý) majetek dle předloženého 

soupisu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení (Příloha č. 1) a souhlasí s navrhovaným 

způsobem likvidace. 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, realizovat 

navrhovaný způsob likvidace nepotřebného a dále neupotřebitelného majetku, včetně zajištění 

doložení konečného způsobu likvidace.“  

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 85-1445/2018-2022. 

 

3.1.2 Návrh na uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v objektu na adrese 

Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 159, 264 01 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 projednala žádost zubní lékařky, se sídlem působnosti ordinace 

(podnikání) Sedlčany, Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany, se kterou byla dle usnesení Rady 

města Sedlčany č. RM 58-887/2014-2018 ze dne 15. března 2017 uzavřena Smlouva o nájmu 

prostor sloužících k podnikání – zubní ordinace v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova. 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření navrhované Smlouvy o podnájmu uvedeného 

prostoru sloužícího k podnikání, a to mezi smluvím nájemcem a podnájemcem, trvale bytem 

Vysoký Chlumec. Podnájem se povoluje v souladu s uzavřenou Nájemní smlouvou na dobu 

trvání Smlouvy o nájmu, tj. od 20. dubna 2022 na dobu neurčitou (do doby případného ukončení 

Smlouvy o nájmu; vzájemná smluvní vazba na sdílené užívání definovaných prostor). 

 

Diskuse: 

▪ účel provozování (užívání prostor) – provádění služeb dentální hygieny; 

 



  

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě projednání žádosti smluvní uživatelky nebytových prostor, 

se kterou byla dle usnesení Rady města Sedlčany č. RM 58-887/2014-2018 ze dne 15. března 

2017 uzavřena Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – provozování zubní ordinace 

v objektu Sedlčany, Tyršova č. p. 159, schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu uvedeného 

prostoru sloužícího k podnikání, a to mezi smluvním nájemcem a podnájemcem, trvale bytem 

Vysoký Chlumec. Podnájem se povoluje v souladu s uzavřeným smluvním ujednáním, 

tzn. na dobu trvání Smlouvy o nájmu, tj. od 20. dubna 2022 a dále na dobu neurčitou, 

resp. do doby ukončení Smlouvy o nájmu.“ 

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 85-1446/2018-2022. 

 

3.1.3 Žádost o zajištění vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil v lokalitě 

Sedlčany, Za Nemocnicí pro žadatele (FO) 

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 (FO), trvale bytem Sedlčany, o vyhrazené parkovací 

místo v prostoru sídliště Za Nemocnicí.  

Důvodem podání žádosti je problém s parkováním v lokalitě Sedlčany, Za Nemocnicí, 

při objektu Sedlčany č. p. 1059 – č. p. 1061. Rada města Sedlčany zvažovala, a to na základě 

dostupných a zajištěných údajů, vyslovit jednoznačný nesouhlas s vyhrazeným parkovacím 

místem v žádané lokalitě Sedlčany, Za Nemocnicí. 

 

Diskuse: 

▪ problém s parkováním v lokalitě; nesouhlas; koncepce; město povoluje pouze po shledání 

závažných zdravotních důvodů; privátní parkování povolit nelze (bez soutěže; v místě není 

dostatečná kapacita pro všechny); 

▪ širší problematika městské zástavby Sedlčany; 

▪ koncepce parkování; zpoplatnění a další nástroje regulace. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany po projednání žádosti FO, trvale bytem Sedlčany, o vyhrazené parkovací 

místo na sídlišti Sedlčany, Za Nemocnicí, jejímž důvodem je zajištění si výhradního parkování 

osobního vozidla v této lokalitě při objektu bytového domu Sedlčany č. p. 1059 – č. p. 1061, 

tuto žádost zamítá, a to s ohledem na rovný přístup, možnosti a kapacity prostředí.“  

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 85-1447/2018-2022. 

 

3.1.4 Zajištění užívání veřejného prostranství na akci „Loučení s Kamilem“ 

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 dostupné materiály k informaci Městské knihovny Sedlčany 

a Městského muzea Sedlčany, které s odvoláním se na jednání „Kulturní komise“ v postavení 

poradního a iniciativního orgánu města (Rady města Sedlčany), hodlají pořádat na hlavním 

náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem: „Loučení s Kamilem“, a to v sobotu dne 

23. dubna 2022 v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.  

Rada města Sedlčany zvažovala v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné 

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

prostranství, tuto akci osvobodit od místního poplatku.  

 

Diskuse: 

▪ nad prospěšností akce. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí organizaci akce Městské knihovny Sedlčany 

a Městského muzea Sedlčany, které pořádají na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech 

akci s názvem: „Loučení s Kamilem“, a to v sobotu dne 23. dubna 2022 od 13:00 hod. 

do 18:00 hod. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se tato akce 

osvobozuje od místního poplatku.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1448/2018-2022. 

 

3.1.5 Žádost o ukončení uživatelského vztahu; část pozemku parc. č. 1175/1 (výměra 

užívané části 45 m2), v k. ú. a obci 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 projednala žádost (FO), trvale bytem Sedlčany, která žádá o ukončení 

platnosti Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. června 2015, dle které užívá část pozemku 

parc. č. 1175/1 (užívaná část o výměře 45 m2), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití jiná plocha, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem využití umístění kotců pro chov psů 

ve dvoře u objektu č. p. 636, ulice Švermova v Sedlčanech. Rada města Sedlčany zvažovala 

schválit, aby v souladu s podanou žádostí byl smluvní vztah ukončen dohodou ke dni 30. dubna 

2022. 

 

Diskuse: 

▪ nad uživatelským vztahem (lokalita parkoviště za objektem v užívání Policie ČR); 

▪ bez věcných připomínek. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby v souladu s podanou žádostí o ukončení platnosti 

Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. června 2015, na základě které žadatel užívá za účelem 

umístění kotců pro chov psů ve dvoře při objektu Sedlčany č. p. 636, ulice Švermova, 

vyspecifikovanou část pozemku parc. č. 1175/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití jiná plocha (část o výměře 45 m2), v k. ú. a obci Sedlčany. Smluvní vztah bude ukončen 

dohodou ke dni 30. dubna 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 85-1449/2018-2022. 

 

3.1.6 Realizace souboru nemovitostí prodejem za nejvyšší cenu zjištěnou veřejnou soutěží; 

pozemek parc. č. st. 334, jehož součástí je stavba – Úpravna vody v Kosově Hoře (objekt 

občanské vybavenosti)  

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 v souladu se svým usnesením č. RM 72-1239/2018-2022 ze dne 13. října 

2021, dle kterého byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města Sedlčany o prodeji 

pozemku parc. č. st. 334, jehož součástí je stavba – Úpravna vody v Kosově Hoře (objekt 

občanské vybavenosti), zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej 

uvedené nemovitosti, a to zájemci – obci Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora č. p. 45, 262 91 

Kosova Hora, která v rámci zveřejněné soutěže (pro zajištění kupce využita tzv. obálková 

metoda) podala nejvyšší nabídku v částce 1.528.300,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ doručeny tři obálky s nabídkou; nejvyšší podání učinila obec Kosova Hora; 

▪ nad doporučením ZM; 

▪ nad procesem u kupujícího (koupě schválena Zastupitelstvem obce Kosova Hora; nemají 

konkrétní plán na využití pro veřejnost; zajišťují si tímto majetek na území obce; strategické 

rozhodnutí). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se svým usnesením č. RM 72-1239/2018-2022 ze dne 13. října 

2021, dle kterého byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města Sedlčany o prodeji 

pozemku parc. č. st. 334, jehož součástí je stavba – Úpravna vody v Kosově Hoře (objekt 

občanské vybavenosti), doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej uvedené 

nemovitosti do vlastnictví obce Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora č. p. 45, 262 91 Kosova 

Hora, která v rámci veřejné soutěže (tzv. obálková metoda) podala nejvyšší nabídku v částce 

1.528.300,00 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 85-1450/2018-2022. 

 

3.1.7 Návrh na pojmenování nové ulice v městské zástavbě 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 jednání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se týká pojmenování nové ulice v přibývající zástavbě města Sedlčany. Je žádoucí 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, projednat a schválit název nové (slepé) ulice městské zástavby 

Sedlčany, kterou RM doporučuje nazvat „Jasanová“. Hranice nové ulice začíná sjezdem 



  

 

 

ze silnice označené II/105, která vede směrem ze Sedlčan na Osečany. Nová ulice se nachází 

na pozemcích parc. č. 3020/43, parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita 

U Roudného – po pravé straně, vedle ulice s názvem Ořechová). 

 

Diskuse: 

▪ nad výběrem z více možností (návrhů – např. Slunečná…); 

▪ bez dalších věcných připomínek. 

 

Usnesení: 

„Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 

písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

schválit název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, která je navrhována pojmenovat 

„Jasanová“. Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice označené II/105, která vede směrem 

od městské zástavby Sedlčany na Osečany. Nová ulice se nachází na pozemcích 

parc. č. 3020/43, parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita U Roudného 

– po pravé straně, vedle ulice Ořechová).“ 

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 85-1451/2018-2022. 

 

3.1.8 Zajištění užívání veřejného prostranství na akci pořádané ke Dni Země 

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 byla informována o oznámení spolku Luční kvítka, který hodlá pořádat 

na Novoměstském náměstí, Sedlčany, akci pro veřejnost k příležitosti Dni Země, a to v neděli 

dne 24. dubna 2022 v čase od 14:30 hod. do 17:00 hod. Je dále navrhováno, aby 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, byla tato akce osvobozena od místního 

poplatku. 

 

Diskuse: 

▪ nad dosavadní činností spolku; 

▪ nad podporou prospěšné akce. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí oznámení spolku Luční kvítka, který bude pořadatelem 

akce určené pro veřejnost, konané k příležitosti Dni Země na Novoměstském náměstí 

v Sedlčanech, a to v neděli dne 24. dubna 2022 v čase od 14:30 hod. do 17:00 hod. V souladu 

s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, 

kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje 

od místního poplatku.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1452/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 



  

 

 

3.2.1 Přidělení bytu (č. bytu 10/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany 

nově sjednávanému uživateli 

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 schválit, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 10/III. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 

264 01 Sedlčany, který byl uvolněn, byl, a to po vyhodnocení tzv. „potřebnosti“ bytu všech 

žadatelů, nově přidělen žadatelce s nejvyšší mírou potřebnosti, dosud trvale bytem Sedlčany, 

Komenského náměstí.   

Podrobněji se RM zabývala čtyřmi případy vysoké míry potřebnosti.  

Vybraný případ: 

- podrobně projednán. 

 

Diskuse: 

▪ nad výběrem a parametry potřebnosti;  

▪ nad vyhodnocením případů a doporučením Odboru majetku.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 10/III. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese objektu ulice 28. října č. p. 172, 264 01 

Sedlčany, který byl dřívějším uživatelem uvolněn, byl nově přidělen žadatelce, dosud trvale 

bytem Sedlčany, Komenského náměstí.“  

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 85-1453/2018-2022. 

 

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

 

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

v objektu Sedlčany č. p. 159 pro zubního lékaře; informace o jednání s potenciálním 

smluvním uživatelem 

RM ve věci, mimo jiné, dříve přijala usnesení zn. RM 83-1408/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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 MDDr. Petrem Čápem, trvale bytem 

Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 407, 264 01 Sedlčany, 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.“ 

 



  

 

 

Mezi tzv. další podmínky, za kterých může být smluvní ujednání o užívání uzavřeno je, 

že uchazeč bude mít uzavřenu smlouvu s některými z největších pojišťoven, neboť odcházející 

zubní lékařka těmito smlouvami disponovala a jejích služeb mohli využívat i občané ze sociálně 

slabších rodin, kteří si řádně platí pojištění a očekávají v místě adekvátní výkon služeb. 

Již na minulém jednání RM byli ve věci rámcově poskytnuty níže uvedené informace, 

které zazněly při dílčí diskusi vedené k plnění shora přijatého 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. Zde by rozhodnutím 

RM byly uvedeny důvody a výše nájemného by musela být zjištěna na trhu, případně znalcem. 

Případně by mělo být při rozhodnutích (revize uživatelských smluv) uvedeno důvodné snížení 

nájemného u ostatních případů. Ve městě Sedlčany jsou v nabídce pro tyto přístupy prostory 

ve vlastnictví jiných subjektů (např. objekt bývalého hotelu Vltavan). 

 

Pan starosta podal aktuální informace o dalším průběhu jednání s potenciálním uchazečem 

o užívání nebytových prostor za účelem poskytování služeb zubního lékaře. 

Proběhla další výměna názorů mezi panem starostou a uchazečem, a to za účelem vyjasnění 

stanoviska města a postoje uchazeče. 

Dále s uchazečem jednal i pan Ing. František Hodys, který přítomné členy RM informoval 

o zjištěných skutečnostech a názorech zubního lékaře (uchazeče o nebytové prostory).   

 

Diskuse: 

▪ nad argumentací sdíleného užívání vybavení ordinací spolu s ostatními lékaři; 

▪ nad úhradami výkonů ze strany pojišťoven; 

▪ nad systémem a jeho udržitelností z pohledu počtu lékařů; veřejného pojišťovnictví a dále 

z pohledu pořizovacích nákladů na vybavenost; 

▪ nad placenými výkony (přímé úhrady bez účasti na veřejném pojištění); 

▪ nad rozpory (dotovaná výše nájemného; očekávání klientů); 

▪ nad možnostmi města a jejich reálným naplněním; 

▪ možnosti krajského zřízení (vyhlášení výběrového řízení); 

▪ nelze „rozhodit“ systém dostupné péče; 

▪ férovost jednání vůči pacientům města;  

▪ uchazeč má zájem realizovat tzv. plánované zákroky; obsluha cca 500 klientů; vybavenost 

ordinace; jedná se o poněkud jiný pohled na situaci; je ochoten platit nájemné komerční (sdílení 

zařízení s více lékaři); uchazeč dříve plánoval zahájení činnosti zde od 1. září 2022 – nyní 

pravděpodobně nebude naplněno;  

▪ pan Ing. František Hodys doporučuje případ dnes neuzavírat a o věci a podmínkách dále 

jednat;  

▪ vyšší nájem se promítne do ceny výkonů;  

▪ město Sedlčany shledává vyšší zájem držet podporu systému dostupné péče pro všechny; 

udržet stávající princip je zatím prioritou, ovšem nabídka takovéhoto lékaře není k dispozici, 



  

 

 

rovněž odcházející lékařka nezajistila nástupce na tyto služby formou veřejného pojišťovnictví; 

podmínky jako všichni ostatní; primárně je třeba zajistit péči pro pojištěnce (cca 2000 klientů); 

▪ aspekty medializace problému; 

▪ pan Ing. Josef Soukup podpořil další jednání; zatím město podle jeho názoru nedisponuje 

dalším řešením (variantní nabídkou); 

▪ nad celkovou nabídkou ve městě těchto služeb (v dohledné době bude končit další lékař); 

▪ nad komunikací s uchazečem a její formou; 

▪ město Sedlčany by mělo trvat na naplnění svého původního usnesení (podmínka uzavření 

smluv s pojišťovnami; zatím spíše neustupovat od této podmínky); 

▪ medializace problematiky (minulý týden ve středu byl zveřejněn článek v Sedlčanském kraji, 

absentovalo vyjádření názoru lékaře). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany trvá na naplnění obsahu svého usnesení, přijatého pod zn. RM 83-

1408/2018-2022 ze dne 23. března 2022, kterého předmětem je 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 MDDr. Petrem 

Čápem, trvale bytem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 407, 264 01 Sedlčany, jako nájemcem, 

s tím, že předmětem nájmu je pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 159 

o výměře 41,50 m2, tj. ordinace zubního lékaře spolu s dalšími prostory tvořící funkční celek 

příslušenství (zázemí a přístupu) s podmínkou předchozího uzavření smluvního ujednání 

s rozhodujícími zdravotními pojišťovnami (veřejné zdravotní pojišťovnictví), a to z důvodu 

dostupnosti poskytovaných služeb pro širší spektrum pojištěnců.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 2 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1454/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Zajištění vyhotovení Odborného posudku Územního systému ekologické stability 

(lokálního biocentra LBC 4) 

RM byla informována o naplnění dříve přijatého usnesení ve věci zajištění vyhotovení 

Odborného posudku Územního systému ekologické stability, resp. lokálního biocentra 

označeného LBC 4, které se v podstatě nachází uprostřed městské zástavby Sedlčany.  

Již v minulosti zde bylo zaznamenáno mnoho rozporů, které je třeba nově uchopit a s územím 

pracovat. Na tomto území se nacházejí monitorovací vrty, které svědčí o případné kvalitě 

podzemní vody, resp. o úrovni jejího znečištění s ohledem na dřívější průmyslovou výrobu 

provozovanou při údolní nivě obou významných vodotečí (potok Mastník a Sedlecký potok). 

Území je dlouhodobě občany města užíváno ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití. Cílovým 

stavem uprostřed městské zástavby uvedeným v současně platné ÚP dokumentaci je lokální 

biocentrum, což dlouhodobě neodpovídá skutečnosti a neodpovídalo stavu užívání ani dříve 

při tvorbě a vzniku návrhu původní ÚP dokumentace, kdy zde byla travnatá fotbalová hřiště.   

Krajský úřad Středočeského kraje si vyžádal, a to v rámci posuzování předmětu návrhu Změny 

č. 2 ÚP města Sedlčany, toto odborné posouzení, vyhotovené odborně způsobilou osobou.  

 

Rada města Sedlčany dříve ve věci přijala následný výrok usnesení zn. RM 81-1384/2018-2022, 

který zní: 

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

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



  

 

 

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

Územního systému ekologické stability (lokálního biocentra LBC4).“ 

Shora uvedené usnesení bylo zpracovatelem naplněno; proběhlo řádné výběrové řízení, jehož 

výsledky spolu s dokumentací jsou dnes předkládány k rozhodnutí RM. 

 

Podrobná dokumentace k výběrovému řízení vedenému za účelem zajištění žádané služby 

nejvhodnějším uchazečem je k dispozici u věcně pověřeného Odboru výstavby a územního 

plánování Městského úřadu Sedlčany (odpovědná osoba Ing. Veronika Stiborová).  

Zejména se jedná o text výzvy, oslovení množiny uchazečů, doručenou nabídku a zápis 

z otevírání a posuzování „doručených nabídek“ (osloveny byly tři firmy; nabídku zaslala pouze 

jedna firma, jedna se omluvila a další neprojevila (ne)zájem žádným způsobem. 

 

Diskuse: 

▪ nad zajištěnou nabídkou a jejím obsahem; 

▪ reference; 

▪ zkušenosti a další informace (záplavová zóna). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany akceptuje výsledky výběrového řízení, které bylo zadáno usnesením 

zn.: RM 81-1384/2018-2022 ze dne 16. února 2022, za účelem zajištění nejvýhodnějšího 

dodavatele na zpracování Odborného posudku Územního systému ekologické stability 

(lokálního biocentra LBC4), a provedeno v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění. 

Rada města Sedlčany rozhoduje o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je 

EKOSERVIS – Výzkumné středisko krajinné ekologie se sídlem Široká 8, 370 01 České 

Budějovice; IČ 10264175, za cenu díla ve výši 37 000 Kč bez DPH, tj. za 44 770 Kč včetně 

DPH.  

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

uzavřením Smlouvy o dílo týkající se zhotovení Odborného posudku Územního systému 

ekologické stability (lokálního biocentra LBC 4 u společnosti EKOSERVIS – Výzkumné 

středisko krajinné ekologie se sídlem Široká 8, 370 01 České Budějovice).“ 

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 85-1455/2018-2022. 

 

4.2 Výměna vrat u objektu ve vlastnictví města Sedlčany; Hasičská zbrojnice Sestrouň 

V rozpočtu města Sedlčany po provedeném RO č. 1 / 2022 je zařazena akce s pracovním 

názvem „Výměna vrat u objektu Hasičské zbrojnice Sestrouň“ s předpokládanou cenou ve výši 

150 tis. Kč. Pro provedení prací byl poptán dodavatel Petr Burda ZÁMEČNICTVÍ, se sídlem 

podnikání Sestrouň č. p. 36, 264 01 Sedlčany; IČ 65589815, který předložil aktualizovanou 

cenovou nabídku v hodnotě 136.140,00 Kč bez DPH, tj. 164.729,40 Kč vč. DPH.   

 

Z obsahu aktualizované nabídky firmy Petr Burda ZÁMEČNICTVÍ, se sídlem Sedlčany, 

Sestrouň č. p. 36, 264 01 Sedlčany, ze dne 10. dubna 2022, dále vybíráme tyto diskutované 

údaje: 

Aktualizovaná cenová nabídka se týká dodávky a montáže sekčních garážových vrat FRAMI-

JIMITORE s nadpražím min. 20 cm. Provedení lamela stucco, barva bílá.             

Sekční garážová vrata FRAMI-JIMITORE jsou zateplená vrata ze 40 mm silných sekcí. Sekce 

jsou z oboustranně pozinkovaného plechu 0,5 mm silného a vyplněné polyuretanovou pěnou, 

povrchově upraveny polyesterovým nástřikem. Moderní design vytváří podélné pruhy nebo 



  

 

 

kazety se strukturou dřeva, nově se zavádí na trh hladké panely s novými moderními barvami. 

Základní barva je bílá. Těsnění po celém obvodu vrat zajišťuje těsnění integrované do vnitřního 

rámu pozinkované konstrukce. Pojezdové nylonové kolečko uložené na ložisku zajišťuje téměř 

nehlučný chod. Kování i pružiny jsou galvanicky zinkovány. 

Věcný obsah nabídky:  

1 ks vrata s TORZNÍMI PRUŽINAMI - HOME – F   s pohonem 

- cena garáž. vrat 285 x 275 cm, podélná lamela wood barva bílá                            31 500,0 Kč 

- cena pohonu GTZ 110 – SZ13, 1 ks ovladač                                                           14 170,0 Kč 

- cena plněproskleného panelu – elox hliník – výplň čirá                                             5 250,0 Kč 

- cena montáže včetně dopravy                                                                                    5 100,0 Kč 

CENA CELKEM včetně montáže a dopravy                                                            56 020,0 Kč 

 

1 ks vrata s TORZNÍMI PRUŽINAMI – HOME – F   s pohonem 

- cena garáž. vrat 294 x 293 cm, podélná lamela wood barva bílá                            32 300,0 Kč 

- cena pohonu GTZ 110 – SZ13, 1 ks ovladač                                                           14 170,0 Kč 

- cena plněproskleného panelu – elox hliník – výplň čirá                                             5 550,0 Kč 

- cena montáže včetně dopravy                                                                                    5 100,0 Kč 

CENA CELKEM včetně montáže a dopravy                                                             57 120,0 Kč 

 

V ceně každých vrat je zahrnut zinkovaný montážní perforovaný úhelník o délce 3 m. Jestliže 

bude vzhledem k výšce stropu potřeba více metrů, bude účtována částka 105,0 Kč bez DPH 

za běžný metr. 

Vrata je možné také dodat v klasické červené barvě RAL 3000 pro hasiče a dále je možné 

do vrat vsadit vstupní dveře s nízkým prahem. 

Za vše jsou samozřejmě příplatky. 

Příplatky: 

vstupní dveře: 

- cena vstupních dveří s nízkým prahem                                                                     17 510,0 Kč 

- cena elektromag. pojistky otevřených dveří                                                               1 630,0 Kč 

Celkem                                                                                                                        19 140,0 Kč 

 

Barva 

- cena odstínu červená RAL 3000 – příplatek za 1 m2                                                   510,0 Kč 

- cena barevné úpravy přední strany ALU panelu do RAL 3000                                  1 430,0 Kč 

- cena barevné úpravy ALU kování a profilů dveří do RAL 3000                                1 920,0 Kč 

        

Platnost cenové nabídky je při objednání do 29. dubna 2022, poté je nutné ceny aktualizovat. 

Termín dodávky: běžně 3 až 6 týdnů po objednání, nebo dle situace ohledně války na Ukrajině. 

Záruka: 2 roky, záruční i pozáruční servis zajištěn u firmy Petr Burda, Zámečnictví. 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ potřebnost investice; mezičasem vzrostla cena materiálu… 

▪ poslední etapa rekonstrukce objektu; 

▪ jedná se o podporu funkčního SDH;  

▪ nad 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 „Výměna vrat u objektu Hasičská zbrojnice Sestrouň“ 

od dodavatele Petr Burda ZÁMEČNICTVÍ, se sídlem Sestrouň č. p. 36, 264 01 Sedlčany; 

IČ 65589815, za cenu 136.140,00 Kč bez DPH, tj. za 164.729,40 Kč vč. DPH. 

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

objednáním prací.“ 

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 85-1456/2018-2022. 

 

4.3 Vodovod a kanalizace Pod Cihelným vrchem; lokalita Sedlčany, pozemek 

parc. č. 792/7 v k. ú. a obci Sedlčany 

Pro připojení části lokality P10 dle územního plánu na inženýrské sítě vodovod a kanalizace je 

připravován projekt. Odborem investic oslovená projektantka předložila cenovou nabídku 

na projektové práce ve stupni pro společné povolení za cenu 22 000,00 Kč, z toho projekt 

prodloužení řadů za 12 000,00 Kč a projekt přípojek pro parcelu FO. Celková cena 

34 000,00 Kč; projektantka není plátcem DPH. V rámci zjednodušení přípravy projektu 

a správního řízení se předpokládá vypracování projektové dokumentace a podání žádosti 

o povolení, ve které bude město Sedlčany stavebníkem. Náklady na projekt a zřízení soukromé 

přípojky budou následně přeneseny na vlastníka připojovaného pozemku.    

 

Diskuse: 

▪ výstavba dalších parcel v řešené lokalitě; 

▪ cílem je pokračovat dále v prodloužení kanalizace pro připojení stavebních parcel; 

▪ na vyhotovení PD zajištěna nabídka ve výši 34 tis. Kč pro kanalizační a vodovodní řad z toho 

činí 12 tis. Kč na řešení vodovodní přípojky; PD je vnímána jako celek, ovšem těch 12 tis. Kč 

bude přefakturováno FO;  

▪ PD bude zpracována na úrovni pro vodoprávní řízení. 

 

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 

projekčních prací na zakázku „Vodovod a kanalizace Pod Cihelným vrchem na parc. č. 792/7 

v k. ú. Sedlčany“ od projektantky; IČ 87525941, za cenu 34 000,00 Kč.  

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

objednáním prací.“ 

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 85-1457/2018-2022. 

 

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

Škola Propojení Sedlčany; (donátorem FO)  

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/7278/2022; přijata Městským úřadem Sedlčany 

dne 8. dubna 2022. 

 

Předmět Žádosti: 



  

 

 

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

od FO v postavení dárce, ve výši 10 000,00 Kč. 

Finanční dar je určen pro potřeby školy na integraci ukrajinských žáků.   

 

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 fyzická osoba. Obdarovaná škola použije tento dar 

na integraci žáků ukrajinských uprchlíků.“ 

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 85-1458/2018-2022. 

 

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

Škola Propojení Sedlčany; Nadace Charty 77 – Konto Bariéry  

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/7903/2022; přijata Městským úřadem Sedlčany dne 

19. dubna 2022. 

 

Předmět Žádosti: 

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

od dárce, kterým je Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, se sídlem Praha, Melantrichova č. p. 5, 

110 00 Praha 1; IČ 00417904 (subjekt v postavení dárce), ve výši 60 000,00 Kč. 

Finanční dar je určen pro potřeby školy na integraci ukrajinských žáků.   

 

Diskuse: 

▪ nad podporou projektu; 

▪ obsah Darovací smlouvy. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 60 000,00 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 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, se sídlem 

Melantrichova č. p. 5, 110 00 Praha 1; IČ 00417904, který obdarovaná škola použije 

na integraci žáků ukrajinských uprchlíků.“ 

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 85-1459/2018-2022. 

 



  

 

 

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

Škola Propojení Sedlčany; Nadační fond Patronát Sedlčansko  

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/7970/2022; přijata Městským úřadem Sedlčany 

dne 20. dubna 2022. 

 

Předmět Žádosti: 

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

od Nadačního fondu Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký 

Chlumec; IČ 26428326 (subjekt v postavení dárce), ve výši 28 980,00 Kč. 

Finanční dar je určen pro potřeby školy k úhradě části nákladů na projekt s názvem „Vypečený 

projekt“.   

 

Diskuse: 

▪ nad podporou projektu; 

▪ obsah Darovací smlouvy. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 28 980,00 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 Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem 

Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; IČ 26428326, který obdarovaná škola 

použije na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu pod názvem „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 85-1460/2018-2022. 

 

4.7 Žádost o vydání souhlasu s užíváním znaku města Sedlčany  

Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. má v úmyslu nechat vyrobit a zejména v rámci 

Sportovního areálu Luční využívat pro vlastní zviditelnění, náborové aktivity apod. následující 

propagační materiály:  

▫ banner 1 x 3m,  

▫ náborové letáky velikosti standardizovaných rozměrů A5 – A3 případně i jiných rozměrů. 

 

Spolek SK Pegas Sedlčany, z. s. považuje za důležitou svou příslušnost k městu Sedlčany 

a současně chce vyjádřit vděčnost za dlouhodobou podporu města umístěním loga a znaku 

města Sedlčany na své propagační materiály. V souladu se článkem 11 vnitřní směrnice 

o užívání úředních razítek, o užívání státních symbolů a symbolů města Sedlčany (směrnice 

č. 4/2018/RM) tímto Radu města Sedlčany prezident spolku zdvořile požádal o udělení 

souhlasu s použitím znaku města Sedlčany na těchto materiálech. 

Použití městského znaku na předložených materiálech je v souladu s Grafickým manuálem 

znaku města Sedlčany a grafické návrhy provedla autorka tohoto manuálu paní Zora Sokolová. 

  



  

 

 

K žádosti byly přiloženy náhledy použité grafiky: banner, letáky ve světlé a tmavé variantě. 

Dále pak návrh grafiky stánku, který SK Pegas, z. s. získal za využití dotace Středočeského 

kraje, kde je také použit znak města Sedlčany. 

U všech těchto grafických návrhů subjekt požádal o souhlas s použitím znaku města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou. 

 

Usnesení: 

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

žádosti subjektu s názvem SK Pegas Sedlčany, z. s.; IČ 61903779 (č. j.: MÚ-S/ST/7329/2022), 

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 85-1461/2018-2022. 

 

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

2022; Dodatek č. 1; projednání a schválení přijetí podílu dotace s ohledem na pravidla 

rozpočtového provizória reflektovaná poskytovatelem 

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

přijímána na základě Dodatku č. 1 k dříve uzavřené Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku 

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

S- 0599/SOC/2022, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  

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

Praha 5; IČ 70891095. 

Dodatek č. 1, který je původcem (poskytovatelem) označen S- 0599/SOC/2022/1, je uzavírán 

na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, usnesení 

Zastupitelstva Středočeského kraje a rovněž na základě zákonného zmocnění podle zákona 

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

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

Poskytovatel se tímto smluvním ujednáním zavazuje poskytnout příjemci jednorázovou 

účelovou neinvestiční dotaci ve výši 116 600,00 Kč pro uvedený účel (poskytované služby), 

neboť je respektováno dřívější rozpočtové provizórium. Celková výše dotace je nyní 

349 900,00 Kč. 

 

Diskuse:  

▪ nad návrhem doplňujícího smluvního ujednání; 

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

města Sedlčany na rok 2022); 

▪ očekáváno další dorovnání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / 

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

S- 0599/SOC/2022/1, jehož předmětem je poskytnutí příjemci částečnou účelovou neinvestiční 



  

 

 

dotaci ve výši 116 600,00 Kč ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem 

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

hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Pečovatelské služby 

Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1462/2018-2022. 

 

4.9 Informace o zájmu zřízení společného školského obvodu; smluvní partneři obec 

Osečany a město Sedlčany 

Pan Pavel Pechač, starosta obce Osečany, informoval město Sedlčany o přijatém usnesení 

Zastupitelstva obce Osečany ve věci zřízení školského obvodu, resp. dále o zájmu obce zajistit 

pro žáky předškolní a základní školní vzdělávání kapacitou škol ve městě Sedlčany. 

V podstatě by se věcně jednalo o zřízení školského obvodu Sedlčany i pro žadatele (zahrnout 

děti – žáky z území další samostatné obce). 

Společná vůle vrcholových orgánů obcí se projevuje na základě rozhodnutí zastupitelstev a dále 

aktem smluvním (dohodou). 

V souladu s ustanovením zákona o obecním zřízení musí být dohoda o vytvoření společného 

školského obvodu základní školy předem schválena zastupitelstvem obou partnerských obcí 

a musí mít písemnou podobu, jinak je neplatná. 

Dále zastupitelstvo příslušné obce na svém zasedání příslušným usnesením vydává, 

a to na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, obecně závaznou 

vyhlášku o stanovení školských obvodů.  

 

Diskuse: 

▪ právní základ pro zřízení společného školského obvodu;  

▪ pan starosta ozřejmil (ne)potřebnost (dostačující kapacita; děti se přijímají);  

▪ otázky rozšíření na předškolní vzdělávání (blokace přijetí sedlčanských dětí v nižším stupni); 

▪ obec Osečany má nabídky volné kapacity v dalších mateřských školách; 

▪ obě zastupitelstva (starostové na základě předchozího rozhodnutí) mohou uzavřít (podepsat) 

dohodu, pak schválit vyhlášku o zřízení; nyní neproduktivní…; 

▪ geneze právních předpisů a jejich dopad do prostředí města; 

▪ zde jsme zrušili rozdělení na dva školské obvody;  

▪ oficiální žádost obce, jakož i výpis z usnesení není k dispozici; dokumenty nebyly doručeny; 

jen informace;  

▪ doporučeno, aby Odbor školství a památkové péče zpracoval odborný názor; (řešit např. zda 

jde oddělit školní obvody, zda lze nalézti řešení jen pro jednu třídu);  

▪ zatím nepřipadá účelné a potřebné. 

 

Závěr: 

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

z dalších jednání obdrží doplňující informace o vývoji vyřizování záležitosti z pohledu Odboru 

školství a památkové péče, jako poradního a konzultačního orgánu státní správy. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 



  

 

 

4.10 Informace investora o úpravě rozsahu původního záměru využívání pozemku města 

pro rozšíření nabídky sportovního vyžití; projektový záměr na zřízení sportovní tratě 

(Freestyle BMX) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přítomné členy RM informoval o návštěvě 

investora, který již dříve projevil zájem o užívání pozemku města (bývalý areál softbalového 

hřiště), a to za účelem výstavby kryté sportovní dráhy s prvky pro odvětví cyklistiky, tzv. dráhu 

pro Freestyle BMX. 

Záměr byl v současné době ze strany investora revidován, a to s ohledem na jeho finanční 

možnosti a stav cen komodit i cen stavebních prací na trhu. 

Vzhledem k tomu, že ceny případně užitého materiálu mezičasem (od sestavení původního 

záměru do dnešní doby) i 3x narostly, je původní záměr s vyhotovením dráhy a haly 

nad možností investora.  

Investor tudíž přispěchal s dotazem, zda je město Sedlčany ochotno akceptovat redukci záměru 

na pouhou nekrytou dráhu s menším počtem překážek, tedy s omezeným rozsahem. Podle 

zájmu o tento sport by investor případně dále rozvíjel svůj projekt do původních rozměrů 

a předpokladu rozsahu. 

Tzv. otevřený park v podobě překážek o výměře záboru plochy 600 m2 představuje otevřené 

hřiště cca ve finančních možnostech a pořizovacích nákladech podstatně nižších. 

 

Diskuse: 

▪ přístupnost pro zájemce; 

▪ počáteční investice za více jak 0,5 mil. Kč; 

▪ ověřit záměr ve venkovním provedení;  

▪ nad přínosem a případnými problémy (zájem mládeže; umístění v prostoru by se muselo 

přesně řešit – další části nevyužitelné; parkovací plochy; ohled na hlučnost – nepracovat 

s umístěním těsně k zahradám domků a další aspekty potřebné k vyjádření; 

▪ podél silnice ke školní jídelně – parkoviště; 

▪ RM zvažovala, zda žadateli poskytnout souhlas s přípravou v této varianty, kterou předloží 

k posouzení – resp. mají dodat studii, nad kterou by se vedla další diskuse; žadatel se v podstatě 

nyní dotazuje, zda je možná nebo nemožná změna původního záměru; RM by diskutovala 

nad stručným konkrétním záměrem; 

▪ RM dříve vydala předběžný souhlas s investičním záměrem ve variantě s krytou halou; nyní 

je položena tedy otázka přehodnocení tohoto souhlasu směrem k úpravě volné plochy. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany očekává učinit směrem k investorovi výzvu k podrobnějšímu využití 

pozemku města, a to s příslušným umístěním sportovní dráhy a jednotlivých prvků (vizualizace 

prostoru – studie záměru), případně s dalším zázemím pro sportující a veřejnost. Nad tímto 

dokumentem by byla vedena další rozvaha výkonného orgánu města. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.11 Informace o možnosti nákupu elektrické energie pro město Sedlčany; komoditní 

burza 

Pan starosta RM poskytl obecné informace z jednání ohledně dalších způsobů a forem nákupu 

elektrické energie na období roku 2023, a to za účelem zajištění dodávek tohoto média 

pro město Sedlčany. 

Promluvil o jedné z možných cest, kterou je komoditní burza.  

V současnosti jsou na trhu ceny elektrické energie nejdražší od začátku roku 2022. 



  

 

 

Pokud budou i nadále ceny odvozovány (kalkulace) od možné výroby el. energie stávajícími 

způsoby (topné médium plyn), potom nebudou s ohledem na válku na Ukrajině a inflaci 

předvídatelné a mohou stoupat. 

 

Diskuse: 

▪ podmínky určité stabilizace cen elektrické energie na trhu; pokud bude cena kalkulována 

i z výroby v plynových elektrárnách, nedojde k výraznější stabilitě cen na trhu (kalkulována 

z nejdražšího média); 

▪ prvky stabilizace trhu;  

▪ politická rozhodnutí (nástroje na pokles či stabilizaci cen energie – vlastnictví; další; návrat 

do normálních podmínek nelze předvídat, pouze nezájem relativně může snížit ceny el. 

energie); 

▪ dostupnost informací – energetické reporty; dokumenty pro zdůvodnění cen…; dostupná data 

nejsou spolehlivá. 

 

Závěr:  

RM vzala informace o vývoji cen a jednání o způsobu zajištění dodávek a nákupu elektrické 

energie na rok 2023 na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

4.12 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (režim zákona 

č. 24/2015 Sb.); druhé projednávání 

Projednávána byla: 

▫ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (režim zákona 

č. 24/2015 Sb.) č. j.: MÚ-S/MST/7975/2022, přijatá Městským úřadem Sedlčany dne 20. dubna 

2022; žadatelem je Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 5603 Jeleni Sedlčany, z. s. 

Dotace požadována na opravu oken na táborové kuchyni. 

Podnět k projednání podal pan Ing. František Hodys.  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou. 

 

Usnesení: 

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

2022, doručené žadatelem 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, 

této Žádosti vyhovuje, a to za podmínek a ve schválené výši finanční podpory, která je uvedena 

v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy 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 Asociaci turistických oddílů mládeže 

ČR, TOM 5603 Jeleni Sedlčany, z. s., v částce 10 000,00 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 uvedeným 

žadatelem.“ 

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 85-1463/2018-2022. 

 



  

 

 

4.13 Řád pro pohřebiště v Sedlčanech; schválení předpisu 

RM dříve v uvedené věci přijala následné usnesení zn. RM 83-1418/2018-2022, jehož výrok 

zní: 

„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.“ 

  

Pan starosta přítomné členy RM informoval o výsledcích jednání k žádosti města Sedlčany 

ohledně vydání předchozího souhlasu k platnosti předpisu, která byla zaslána místně a věcně 

příslušnému Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

Předpis, resp. návrh jeho změny byl Krajským úřadem odsouhlasen (písemnost označena 

Městským úřadem Sedlčany č. j.: MÚ-S/ST/7575/2022). 

Změnový návrh předpisu byl navržen na základě požadavků občanů o zajištění tzv. rozptylové 

loučky, která byla do předpisu zapracována. Kromě formálních úprav vyvolaných touto 

aktualizací, jiné změny předpis neobsahuje. 

Další procesní postup vedoucí k účinnosti předpisu zajistí Sekretariát MěÚ Sedlčany 

a Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcných připomínek. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v postavení výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště 

schvaluje a vydává, a to podle ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád 

pro pohřebiště v Sedlčanech, kterým se s účinností 10. května 2022 ruší a nahrazuje dříve 

schválený a vydaný Řád pro pohřebiště v Sedlčanech ze dne 5. září 2020.“ 

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 85-1464/2018-2022. 

 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání šesté 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/1464/2022; 21. 01. 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; 

▪ dne 20. dubna 2022 se jedná o 1 případ x 500,00 Kč = 500,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 77 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

38.500,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 



  

 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě 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 85-1465/2018-2022. 

 

5. Diskuse 

Příspěvek tohoto charakteru, váhy a významu nebyl do dnešního Programu RM na toto místo 

zanesen. Příspěvek, který zazněl od pana Ing. Františka Hodyse, člena RM a předsedy 

Finančního výboru ZM je uveden na jiném místě tohoto Zápisu, resp. je zařazen do Programu 

v souboru „Různé“. Bez jiného samostatného příspěvku. 

 

  

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

▪ Předání a převzetí údajů Českého statistického úřadu o sčítání lidí, domů a bytů; 

referující pan Ing. Josef Soukup  

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal, zda Městský úřad Sedlčany disponuje údaji ČSÚ o sčítání; 

resp. zda obdržel údaje, které by bylo možné veřejně sdílet, zpřístupnit. 

Městský úřad Sedlčany není adresátem těchto údajů, tyto jsou podle stavu zpracování postupně 

zveřejňovány Českým statistickým úřadem. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor vnitřních věcí, bude kontaktovat příslušné pracoviště s dotazem, 

zda bude obcím poskytnuta nějaká zpětná vazba nad rámec legislativních povinností původce 

a zpracovatele údajů (Český statistický úřad).  

 

Diskuse: 

▪ nad úbytkem obyvatelstva; 

▪ nad stálostí bytového fondu a příbytků lidí; 

▪ další aspekty a jevy mající vliv na obsazenost bytů; 

▪ přihlášení se k trvalému pobytu a jeho důsledky; 

▪ další argumentace ohledně důvěryhodnosti statistických údajů; smysl sčítání lidí, domů a bytů 

(vazba na další legislativní předpisy); 

▪ modelové situace; oficiální výsledky; odliv vysokoškolsky vzdělaných občanů; 

▪ pokusit se porovnat počet bytů a počet občanů s trvalým pobytem; 

▪ zpracování demografické studie pro město Sedlčany (význam; vliv politické reprezentace). 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany případně k dotazu obdrží další informace, které se podaří zajistit. RM 

vzala informace vyřčené v diskusi 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. 85/2018-2022), 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 4. května 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 86/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné 

záležitosti, projednáván dříve schválený hlavní bod Programu pod pracovním názvem „Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost a hospodaření za rok 2021“. Projednat lze i další 

problematiku. 

 

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 18:13 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Výsledky hospodaření 2022, přehled RO č. 1 / 2022 a RO č. 2 / 2022 (6 listů) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

FO – fyzická osoba 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

SR – schválený rozpočet 

SVJ – společenství vlastníků bytových jednotek 

VO – veřejné osvětlení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 25. dubna 2022. 


