
  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

  Z á p i s  RM č. 86/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 4. května 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: Ing. František Hodys; MUDr. Karel Marek. 

 

Přizvaní hosté:  

▪ Pan Ondřej Sůva, jednatel obchodní společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; 

pro toto jednání dnes omluven – náhlá zdravotní indispozice.  

 

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:07 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 17:37 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:07 hod. v uvedené zasedací 

síni.  



  

 

 

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

a hlavního bodu Programu jednání RM (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, který se později 

na jednání RM dostavil.  

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

sedm členů RM od času 16:23 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). 

 

Hlavní bod schváleného Programu RM pod pracovním názvem „Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o., činnost a hospodaření za rok 2021“, tentokráte nemohl být v dostatečné míře 

odpovědnosti projednán, proto byl na základě návrhu předsedajícího jednání RM vyřazen 

z dnešního Programu RM, a to z důvodu překážky na straně přizvaného hosta (náhlá zdravotní 

indispozice).  

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. Po předpokládaném 

uzdravení se jednatele Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. bude, a to za jeho účasti, projednán 

naplánovaný bod pod názvem „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost a hospodaření 

za rok 2021“. 

 

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. 86/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 20. dubna 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost a hospodaření za rok 2021 

(projednávání odloženo) 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Zajištění práv k zatížení pozemku; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6030343 Sedlčany, 

Kapitána Jaroše, kNN pro č. p. 454 

3.1.2 Podpora a zajištění veřejné akce „Na kole dětem Toulavou“ 

3.1.3 Podpora akce Den zdraví; Sedlčany 14. září 2022 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Smlouva o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská 

(ubyt. jednotka č. 9/II. patro); prodloužení doby užívání 

 

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 pokračujícím jednání s potenciálním smluvním uživatelem  

3.3.2 Zajištění práv k zatížení pozemku stavbou přípojky vody pro objekt 

Sportovní areál Luční, Sedlčany; Smlouva o zřízení věcného břemene 

služebnosti  

3.3.3 Zajištění práv k zatížení pozemku stavbou dešťové kanalizace; Smlouva 

o zřízení věcného břemene; Dešťová kanalizace; č. 2002C22/16 na služebném 

pozemku parc. č. 2973/34 v k. ú. a obci Sedlčany 

3.3.4 Žádost o umístění dvou samostatných kontejnerů zakrytých střechou 

ve sportovním areálu Sedlčanská kotlina na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany 

3.3.5 Smlouva o poskytnutí ubytovací kapacity v objektech městských ubytoven; 

plnění usnesení vlády ČR 

3.3.6 Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování; vedena v evidenci 

objednatele pod č. S-2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Taverny) 

3.3.7 Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování; vedena v evidenci 

objednatele pod č. S-2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Tatran) 

3.3.8 Užívání nebytového prostoru garáže na osobní automobil ve vlastnictví 

města Sedlčany; rozhodnutí o potřebnosti 

 

4. Různé 



  

 

 

4.1 Problematika zajištění primární lékařské služby všeobecného praktického lékaře 

a zubního lékaře 

4.2 Oznámení příspěvkové organizace města o přeplatku záloh na spotřebu tepelné 

energie za rok 2021; případ subjektu 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 

4.3 Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany na školní rok 2022/2023 

4.4 Žádost o přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci města; případ subjektu 

(žadatele) 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 

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

č. 24/2015 Sb.); třetí projednávání 

4.6 Žádost o přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci města; případ subjektu 

(žadatele) 1. základní škola Sedlčany 

4.7 Zajištění rozpočtované akce s pracovním názvem „Oprava střechy č. p. 67, ZŠ 

Propojení“ 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání sedmé množiny 

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

4.9 Návrh na schválení prodejní ceny publikace města Sedlčany 

 

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  

 ▪ Informace o návštěvě FO a podnětu k výkonu 

 ▪ Oprava schodiště a bezbariérového zajištění pohybu osob na veřejném prostranství 

 ▪ Rekodifikace stavebního práva; dopad do prostředí ORP a města Sedlčany 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 20. dubna 2022   

 

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

 

RM 85-1442/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 85-1443/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 85-1444/2018-2022 

Administrativní úkoly související splněny. 

 

RM 85-1445/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 85-1446/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 85-1447/2018-2022 



  

 

 

Úkol splněn. 

 

RM 85-1448/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 85-1449/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 85-1450/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 85-1451/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 85-1452/2018-2022 

Informace předány. Bez dalších úkolů. 

 

RM 85-1453/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 85-1454/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 85-1455/2018-2022 

Úkol v plnění. Smlouva o dílo předložena k posouzení právnímu zástupci města. 

 

RM 85-1456/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 85-1457/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 85-1458/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 85-1459/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 85-1460/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 85-1461/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 85-1462/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 85-1463/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 



  

 

 

RM 85-1464/2018-2022 

Úkoly administrativní povahy v plnění. 

 

RM 85-1465/2018-2022 

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 20. dubna 2022 (RM č. 85/2018-2022) 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 86-1466/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost a hospodaření za rok 2021 

Poznámka: Hlavní bod Programu RM nebyl projednán; odložen pro nepřítomnost přizvaného 

hosta. 

 

 

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 práv k zatížení pozemku; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6030343 Sedlčany, Kapitána Jaroše, kNN 

pro č. p. 454 

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 uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030343 Sedlčany, Kapitána Jaroše, 

kNN pro č. p. 454“, mezi obchodní společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené pro věci vyhotovení této Smlouvy 

na základě plné moci společností Elektromontáže, s. r. o., se sídlem Polní č. p. 450, 252 29 Lety 

u Dobřichovic, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

parc. č. 977/1 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 2 000,00 Kč, bez DPH. 



  

 

 

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem zatížení, rozsah. 

 

Usnesení: 

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

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030343 Sedlčany, Kapitána Jaroše, kNN 

pro č. p. 454“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je zastoupena na základě plné moci společností 

Elektromontáže, s. r. o., se sídlem Polní č. p. 450, 252 29 Lety u Dobřichovic, jako budoucím 

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

věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 977/1 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 

2 000,00 Kč bez DPH.“  

Hlasování: z celkem na jednání v tuto chvíli přítomných členů RM (6) hlasovalo pro přijetí 

návrhu usnesení 5; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 1 – mimo zasedací místnost (aktu hlasování 

přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1467/2018-2022. 

 

3.1.2 Podpora a zajištění veřejné akce „Na kole dětem Toulavou“ 

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 seznámena s informacemi původem od Turistického informačního 

centra Sedlčany, které hodlá ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska, pořádat na hlavním 

náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, akci s názvem „Na kole dětem Toulavou“, a to dne 

25. června 2022, v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod. Posouzeno bylo, a to 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, zda tato akce odpovídá 

ustanovení o osvobození od místního poplatku. 

 

Diskuse: 

▪ prospěšnost akce; podpora. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Turistického informačního centra Sedlčany, 

které hodlá ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska, pořádat na hlavním náměstí 

T. G. Masaryka, Sedlčany, akci s názvem „Na kole dětem Toulavou“, a to dne 25. června 2022 

v čase od 7:00 hod. do 13:00 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 celkem na jednání v tuto chvíli přítomných členů RM (6) hlasovalo pro přijetí 

návrhu usnesení 5; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 1 – mimo zasedací místnost (aktu hlasování 

přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1468/2018-2022. 

 

3.1.3 Podpora akce Den zdraví; Sedlčany 14. září 2022 



  

 

 

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 obdrženou informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, o konání periodické akce s názvem „Den zdraví“, který je plánován uskutečnit dne 

14. září 2022. Akci pořádá obchodní společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., 

na vymezeném prostoru veřejného prostranství na hlavním náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti, obdobně jako v minulých letech, zvažovala žádosti 

vyhovět, přičemž s ohledem na charakter akce, která je zaměřena na prevenci předcházení 

nemocem a jejich důsledkům (měření hladiny cukru, krevního tlaku apod.), v souladu 

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

je dočasný zábor veřejného prostranství, resp. jeho užívání, osvobozeno od místního poplatku. 

 

Diskuse: 

▪ nad prospěšností, tradice, spolupráce. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

o konání akce „Den zdraví“, a to dne 14. září 2022, kterou pořádá obchodní společnost 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., na hlavním náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany. Rada města 

Sedlčany v této souvislosti, obdobně jako v minulých letech, žádosti vyhovuje a s ohledem 

na charakter akce, která je zaměřena na prevenci předcházení nemocem a jejich důsledkům 

(měření hladiny cukru, krevního tlaku apod.), v souladu s ust. čl. 7 odst. 2 písm. a) obecně 

závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, osvobozuje tuto akci od místního poplatku.“  

Hlasování: z celkem na jednání v tuto chvíli přítomných členů RM (6) hlasovalo pro přijetí 

návrhu usnesení 5; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 1 – mimo zasedací místnost (aktu hlasování 

přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1469/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Smlouva o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská (ubyt. 

jednotka č. 9/II. patro); prodloužení doby užívání 

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 návrh na prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka 

č. 9/II. patro), a to žadatelce, trvale bytem Sedlec-Prčice; původní přidělení schváleno Radou 

města Sedlčany dne 26. ledna 2022) na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022.“  

 

Diskuse: 

▪ míra potřebnosti trvá; 

▪ plnění smluvních podmínek. 

 

Usnesení: 



  

 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém 

domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/II. patro), 

a to s žadatelkou, trvale bytem Sedlec-Prčice, (původní přidělení schváleno Radou města 

Sedlčany dne 26. ledna 2022) na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1470/2018-2022. 

 

Poznámka: Vzhledem k pořadí projednávání jednotlivých bodů Programu RM, které bylo 

učiněno bez ohledu na skupinu problematiky, bylo v průběhu projednávání bodů označených 

v tomto Zápise jako „3.3.1“ až „4.1“ přítomno všech sedm členů RM. 

 

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 pokračujícím jednání 

s potenciálním smluvním uživatelem 

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

V záležitosti posledně přijaté usnesení RM (výrok): 

„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.“ 

Pan starosta RM poskytl informace o dalším vývoji jednání s uchazečem o obsazení lékařské 

ordinace. Vzhledem k obsahu výše uvedeného výroku usnesení uchazeč hledá další cesty 

a možnosti zajištění vhodného prostoru pro podnikání ve zdravotnictví (prostory pro zřízení 

komerční zubní ordinace). Městu Sedlčany (v zastoupení starosty) byly ohledně záměru 

poskytnuty ze strany uchazeče další informace (prostory v držbě soukromého sektoru, 

které jsou situovány v objektu bývalého Hotelu Vltavan). 

 

Diskuse: 

▪ nad vývojem problematiky; 

▪ pan MUDr. Karel Marek informoval o obsahu diskuse ze schůze členů Svazu tělesně 

postižených, které se účastnil v postavení předsedy Komise sociální a zdravotní, při které bylo 

rozhodnutí RM o trvání na podmínce uzavření smluvního ujednání s rozhodujícími zdravotními 

pojišťovnami (výše uvedeno ve výroku přijatého usnesení) podpořeno s povděkem;  

▪ praxe privátního lékaře v prostorách, které dotuje město a současně nedostupnost nabízené 

služby pro všechny občany, by nesvědčilo o veřejném zájmu; 

▪ neochota převzít většinovou klientelu; 

▪ nad stavem v ČR – cca ze sedmi tis. zubních lékařů nemá se zdravotními pojišťovnami cca 

jeden tisíc uzavřenu smlouvu. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 



  

 

 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3.2 Zajištění práv k zatížení pozemku stavbou přípojky vody pro objekt Sportovní areál 

Luční, Sedlčany; Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti  

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě materiálů, které předložil Městský úřad Sedlčany, Odbor 

investic, zvažovala schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

na pozemku parc. č. 3051/10 v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví Středočeského kraje 

(pozemek zatížen stavbou přípojky vody pro objekt Sportovní areál Luční, Sedlčany, která je 

ve vlastnictví města Sedlčany). Smlouvu je navrhováno uzavřít mezi městem Sedlčany 

v postavení oprávněného a Středočeským krajem, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 

Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095, zastoupeným ve věcech smluvního ujednání Krajskou 

správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Praha, 

Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 00066001, v postavení povinného. Věcné 

břemeno by bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč bez DPH, tj. 3 630,00 

Kč včetně DPH. 

 

Diskuse: 

▪ trasování vlastního uložení vodovodní přípojky; 

▪ majetkoprávní vypořádání; rozpor nesjednoceného vlastnictví silnice a pozemku. 

 

Usnesení: 

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

na pozemku parc. č. 3051/10 ve vlastnictví Středočeského kraje (pozemek zatížen stavbou 

přípojky vody pro objekt Sportovní areál Luční, Sedlčany), v k. ú. a obci Sedlčany, uzavíranou 

mezi městem Sedlčany v postavení oprávněného a Středočeským krajem, se sídlem Praha, 

Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095, zastoupeným ve věcech 

smluvního ujednání Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 00066001, 

v postavení povinného. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 3 630,00 Kč včetně DPH. 

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

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 86-1471/2018-2022. 

 

3.3.3 Zajištění práv k zatížení pozemku stavbou dešťové kanalizace; Smlouva o zřízení 

věcného břemene; Dešťová kanalizace; č. 2002C22/16 na služebném pozemku 

parc. č. 2973/34 v k. ú. a obci Sedlčany 

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

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

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene, která by 

byla uzavřena se Státním pozemkovým úřadem České republiky pro řešený případ dešťové 

kanalizace umístěné na pozemku parc. č. 2973/34 v k. ú. a obci Sedlčany. Tato kanalizace byla 

zrealizována investicí města Sedlčany v rámci stavby inženýrských sítí v lokalitě Sedlčany, 



  

 

 

U Háječku. Předložený návrh Smlouvy vychází z dříve uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene služebnosti. Nyní se tedy smluvně sjednává zřízení věcného 

břemene za jednorázovou úplatu ve výši 11 000,00 Kč (povinný není plátcem DPH). 

Věcně se ve své podstatě jedná o meliorační strouhu. 

Pan starosta doporučil návrh Smlouvy schválit. 

 

Diskuse: 

▪ lokalizace; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene; Dešťová 

kanalizace; č. 2002C22/16“ na služebném pozemku parc. č. 2973/34 v k. ú. a obci Sedlčany, 

který je ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, 

uzavíranou mezi městem Sedlčany v postavení oprávněného a Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; 

IČ 01312774, za kterou právně jedná Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, se sídlem Praha, náměstí Winstona Churchilla 

č. p. 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, v postavení povinného. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 11 000,00 Kč (povinný není plátcem DPH). 

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

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 86-1472/2018-2022. 

 

3.3.4 Žádost o umístění dvou samostatných kontejnerů zakrytých střechou 

ve sportovním areálu Sedlčanská kotlina na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany 

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

RM byla seznámena s obsahem písemnosti označené č. j.: MÚ-S/MST8329/2022, která byla 

přijata MěÚ Sedlčany dne 25. dubna 2022. 

Stávající prostory pro občerstvení v areálu s názvem Sedlčanská kotlina, a to k řádnému 

a odpovídajícímu zabezpečení služby na sportovních a společenských akcích, jsou 

nedostačující. Z tohoto důvodu žadatel prosí o povolení k umístění zařízení. Žádá tedy 

o povolení umístění dvou samostatných kontejnerů, které by byly zakryty střechou a umístěny 

na pozemcích parcelní číslo 251/15 a parcelní číslo 251/16, které jsou v majetku města 

Sedlčany. Tyto pozemky, které má žadatel – Autoklub RAC Sedlčany v AČR v nájmu dle 

uzavřené Nájemní smlouvy mezi Autoklubem RAC Sedlčany a městem Sedlčany.  

V příloze uvedené písemnosti (žádosti) byla přiložena mapa se zakreslením plánovaného 

umístění obou kontejnerů. 

Identifikace žadatele: Autoklub RAC Sedlčany v AČR, se sídlem Sedlčany, Sestrouň č. p. 107, 

264 01 Sedlčany; IČ 61101605. 

 

Diskuse: 

▪ nad odůvodněním a podporou za strany města. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s umístěním dvou samostatných kontejnerů zakrytých střechou 

ve sportovním areálu Sedlčanská kotlina, které budou sloužit jako prostory pro občerstvení, 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 251/15 a parc. č. 251/16, oba pozemky 



  

 

 

v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, pro žadatele Autoklub RAC Sedlčany v AČR, se sídlem 

Sestrouň č. p. 107, 264 01 Sedlčany; IČ 61101605 (žádost označena příjemcem č. j.: MÚ-

S/ST/8329/2022, přijata dne 25. dubna 2022). Uvedené pozemky jsou žadatelem užívány 

na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí.“ 

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 86-1473/2018-2022. 

 

3.3.5 Smlouva o poskytnutí ubytovací kapacity v objektech městských ubytoven; plnění 

usnesení vlády ČR 

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

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Sekretariát, ve spolupráci 

se Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací. 

Věcně se jedná o zajištění prostředí důstojného ubytování pro ukrajinské uprchlíky se zvláštním 

statutem přiděleným po napadení Ukrajiny Ruskou federací. 

 

Diskuse: 

▪ nad legislativní podmínkou spolupráce na zajištění pomoci uprchlíkům; 

▪ rozdělení závazků do prostoru ČR, ORP. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to za navržených smluvních podmínek schvaluje 

předložený návrh Smlouvy o poskytnutí ubytovací kapacity v objektech městských ubytoven, 

a to v souvislosti s pomocí dočasné ochrany občanům Ukrajiny ohroženým válečným 

konfliktem a agresí ze strany Ruské federace. Smluvním partnerem města Sedlčany 

a poskytovatelem služby je příspěvková organizace Sportovní areály 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 86-1474/2018-2022. 

 

3.3.6 Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování; vedena v evidenci objednatele 

pod č. S-2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Taverny) 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Sekretariát ve spolupráci se 

Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací. 

Věcně se jedná o Smlouvu uzavíranou se Středočeským krajem, na základě které bude městu 

Sedlčany, resp. poskytovateli služeb vyplácena podpora podle usnesení vlády ČR. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností smluvního ujednání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování vedenou 

v evidenci objednatele pod č. S-2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Taverny), 

kterou se sjednávají podmínky spolupráce při zajištění ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, 

a to se smluvním partnerem v postavení objednatele služeb, kterým je Středočeský kraj, 

se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095. Předmětem této 

Smlouvy je závazek města Sedlčany zajistit bezúplatné ubytování pro osoby přicházející 

z území Ukrajiny, resp. poskytnutí kapacit ubytovatele pro účely dočasného nouzového 

přístřeší nebo nouzového ubytování osob podle Usnesení vlády ČR č. 207, a to na základě 



  

 

 

informace o konkrétních osobách obdržených od objednatele, a dále závazek objednatele 

uhradit obci náklady na ubytování dle této Smlouvy (poskytnout kompenzační příspěvek), 

a to v ubytovacím zařízení Turistická ubytovna Taverny, na adrese Sedlčany, K. H. Máchy 

č. p. 105, 264 01 Sedlčany, za dalších smluvních podmínek a o kapacitě v příloze této Smlouvy 

uvedené.“ 

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 86-1475/2018-2022. 

 

3.3.7 Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování; vedena v evidenci objednatele 

pod č. S-2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Tatran) 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Sekretariát, ve spolupráci 

se Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací. 

Věcně se jedná o Smlouvu uzavíranou se Středočeským krajem, na základě které bude městu 

Sedlčany, resp. poskytovateli služeb vyplácena podpora podle usnesení vlády ČR. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností smluvního ujednání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování vedenou 

v evidenci objednatele pod č. S-2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Tatran), 

kterou se sjednávají podmínky spolupráce při zajištění ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, 

a to se smluvním partnerem v postavení objednatele služeb, kterým je Středočeský kraj, 

se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095. Předmětem této 

Smlouvy je závazek města Sedlčany zajistit bezúplatné ubytování pro osoby přicházející 

z území Ukrajiny, resp. poskytnutí kapacit ubytovatele pro účely dočasného nouzového 

přístřeší nebo nouzového ubytování osob podle Usnesení vlády ČR č. 207, a to na základě 

informace o konkrétních osobách obdržených od objednatele, a dále závazek objednatele 

uhradit obci náklady na ubytování dle této Smlouvy (poskytnout kompenzační příspěvek), 

a to v ubytovacím zařízení Turistická ubytovna Tatran, na adrese Sedlčany, Pod Potoky č. p. 

123, 246 01 Sedlčany, za dalších smluvních podmínek a o kapacitě v příloze této Smlouvy 

uvedené.“ 

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 86-1476/2018-2022. 

 

3.3.8 Užívání nebytového prostoru garáže na osobní automobil ve vlastnictví města 

Sedlčany; rozhodnutí o potřebnosti 

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

 

Pan starosta sdělil informace o výsledcích právního jednání ve věci nakládání s nebytovým 

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

RM byla informována o ukončení užívání, vyklizení a převzetí majetku města (Odbor majetku). 

Pan starosta podal návrh na jeho další užívání ve prospěch bezpečného parkování služebního 

vozidla, které využívá Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí. 

 

Diskuse: 

▪ upřesňující informace; 



  

 

 

▪ nad parkováním tzv. služebních vozidel, která využívají na podporu výkonů v terénu 

jednotliví referenti, kteří jsou zařazeni do struktury Městského úřadu Sedlčany. 

 

Závěr: 

RM vzala informace o potřebnosti majetku a jeho využívání městem Sedlčany, resp. Městským 

úřadem Sedlčany, na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Výběrové řízení za účelem zajištění nejvhodnějšího uživatele garáže nebude vypisováno. 

Garáž bude přidělena k užívání Městskému úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí; 

odpovědná osoba pan Petr Vondráček, DiS. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

 

4. Různé 

 

4.1 Problematika zajištění primární lékařské služby všeobecného praktického lékaře 

a zubního lékaře  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, požádal RM o podporu svého návrhu 

na využití možnosti aktivace odpovědného subjektu (Krajský úřad Středočeského kraje) 

na zajištění primární lékařské péče pro občany města Sedlčany a přilehlého regionu, 

a to zubního lékaře a všeobecného praktického lékaře. 

 

Diskuse: 

▪ nad nástrojem aktivace; nedostatek kompetencí ze strany obcí; 

▪ nedostatek lékařů, absence zdravé a odpovědné politiky na zajištění dostupné lékařské péče 

ze strany státu. 

 

Soubor samostatných usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat 

Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání 

výběrového řízení na obsazení místa zubního lékaře pro místo poskytování zdravotních služeb 

ve městě 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 86-1477/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat 

Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání 

opakovaného výběrového řízení na obsazení místa všeobecného praktického lékaře pro místo 

poskytování zdravotních služeb ve městě 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 86-1478/2018-2022. 

 

Poznámka: Vzhledem k pořadí projednávání jednotlivých bodů Programu RM, které bylo 

učiněno bez ohledu na skupinu problematiky, bylo v průběhu projednávání bodů označených 

v tomto Zápise jako „4.2“ až „4.4“ přítomno šest členů RM. 

 

4.2 Oznámení příspěvkové organizace města o přeplatku záloh na spotřebu tepelné 

energie za rok 2021; případ subjektu 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 



  

 

 

Referující k uvedené problematice: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

Písemnost č. j.: MÚ-S/MST/8109/2022, přijatá MěÚ Sedlčany dne 21. dubna 2022; Oznámení 

o výši přeplatku záloh spotřeby tepelné energie za rok 2021.  

 

Při vyúčtování spotřeby tepelné energie za rok 2021, a to pro případ shora uvedeného subjektu, 

byla na jeho účet vrácena částka ve výši 37.099,45 Kč.  

Žadatel podal návrh na její účelné využití. Sdělil, že částka by byla použita na úhradu 

nedoplatku vodného a stočného za měsíce 4/2021 – 3/2022. 

Identifikace oznamovatele (žadatele): 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 

č. p. 67, 264 01 Sedlčany, okres Příbram, IČ 48954004. 

 

Diskuse: 

▪ nad výší přeplatku a jeho využitím (návrhem). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí oznámení ředitele příspěvkové organizace 2. základní 

škola – Škola Propojení Sedlčany, okres Příbram, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 

Sedlčany; IČ 48954004 (č. j.: MÚ-S/MST/8109/2022), ve věci přeplatku záloh na spotřebu 

tepelné energie za rok 2021. 

Rada města Sedlčany schvaluje návrh na účelné využití vratky přeplatku na zálohách 

za spotřebu tepelné energie za rok 2021 ve výši 37 099,45 Kč, přičemž uvedené prostředky 

budou v plné výši využity na úhradu nedoplatku vodného a stočného za měsíce 4/2021 – 

3/2022.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1479/2018-2022. 

 

4.3 Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany na školní rok 2022/2023 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s obsahem přijaté 

písemnosti, evidované Městským úřadem Sedlčany pod č. j.: MÚ-S/MST8969/2022, přijaté dne 

2. května 2022. 

Věcně se jedná o informace ohledně zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany pro školní rok 

2022 / 2023. 

Ředitelka subjektu práva zřizovateli oznámila, že zápis dětí do Mateřské školy Sedlčany 

se bude v letošním roce (2022) konat společně pro všechna pracoviště (tři pracoviště) 

v kanceláři ředitelky školy na Centrálním pracovišti MŠ Šafaříkova – provozní vchod od zadní 

strany budovy Vltavan Sport Sedlčany. Zápis proběhne ve dnech 3. - 5. května 2022, 

ve stanoveném čase dopoledne od 10:00 hodin do 12:00 hodin; dále odpoledne v čase 

od 13:00 hodin do 15:00 hodin. 

 

Paní ředitelka rovněž zřizovateli zaslala tzv. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání v Mateřské škole Sedlčany, pro školní rok 2022 / 2023. 

Ředitelka mateřské školy (činnost vykonává Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, 

Sedlčany), stanovila dle § 34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující 

kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, pokud počet doručených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání převýší 

počet dětí, které lze do mateřské školy přijmout, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí 

zapsaného ve školském rejstříku. Kritéria jsou seřazena sestupně dle věku a místa trvalého 

pobytu dítěte. 



  

 

 

1. Děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání), 

a to s místem trvalého pobytu ve městě Sedlčany a spádových obcích Příčovy, Kňovice, 

Štětkovice, v případě cizinců děti s místem pobytu ve městě Sedlčany a spádových obcích 

Příčovy, Kňovice, Štětkovice nebo umístěné v dětském domově. 

2. Děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou 4 let věku, a to s místem trvalého pobytu ve městě 

Sedlčany a spádových obcích Příčovy, Kňovice, Štětkovice, v případě cizinců děti s místem 

pobytu ve městě Sedlčany a spádových obcích Příčovy, Kňovice, Štětkovice nebo umístěné 

v dětském domově. Seřazeny budou sestupně od nejstaršího po nejmladší. 

3. Děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou 3 let věku, a to s místem trvalého pobytu ve městě 

Sedlčany a spádových obcích Příčovy, Kňovice, Štětkovice, v případě cizinců děti s místem 

pobytu ve městě Sedlčany a spádových obcích Příčovy, Kňovice, Štětkovice nebo umístěné 

v dětském domově. Seřazeny budou sestupně od nejstaršího po nejmladší. 

4. Děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou 2 let věku, a to s místem trvalého pobytu ve městě 

Sedlčany a spádových obcích Příčovy, Kňovice, Štětkovice, v případě cizinců děti s místem 

pobytu ve městě Sedlčany a spádových obcích Příčovy, Kňovice, Štětkovice, nebo umístěné 

v dětském domově. Seřazeny budou sestupně od nejstaršího po nejmladší. 

5. Dále děti, které nemají místo trvalého pobytu ve městě Sedlčany a spádových obcích. 

Seřazeny budou sestupně od nejstaršího po nejmladší. 

(TP se zvažuje v době zápisu). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany, 

se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, na školní rok 2022 / 2023. Zápis 

dětí bude probíhat pro všechna tři pracoviště školy (Odloučené pracoviště Sokolovská, 

Odloučené pracoviště Na Severním sídlišti, Centrální pracoviště Šafaříkova) pouze 

na Centrálním pracovišti Šafaříkova, a to v kanceláři ředitelky školy ve dnech 3. května, 

4. května a 5. května 2022, každý den v čase od 10:00 hod do 12:00 hod. a dále od 13:00 hod. 

do 15:00 hod.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1480/2018-2022. 

 

4.4 Žádost o přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci města; případ subjektu 

(žadatele) 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. 

 

Předmět žádosti: 

RM byla informována o žádosti o přijetí finančního daru ve výši 105 000,00 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. 

K žádosti byl ředitelem školy přiložen návrh smluvního ujednání, původem od dárce, kterým je 

subjekt Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6, Dejvice, 

Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6; IČ 28902254. 



  

 

 

Jedná se o účelový dar, který je určen k úhradě mzdových nákladů vynaložených na tzv. 

specifický personál obdarované školy v přímé souvislosti se začleněním žáků ukrajinských 

uprchlíků do vzdělávání v našich podmínkách (ČR). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 105 000,00 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 THE KELLNER FAMILY 

FOUNDATION, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6; IČ 28902254, 

který je určen k úhradě mzdových nákladů vynaložených na tzv. specifický personál 

obdarované školy v přímé souvislosti se začleněním žáků uprchlíků do vzdělávání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1481/2018-2022. 

 

Poznámka: V průběhu projednávání bodu označeného v tomto Zápise jako „4.5“ se v čase 

16:23 hod. na jednání RM dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku 

byl počet přítomných členů RM celkem sedm (všichni zvolení členové RM). 

 

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

č. 24/2015 Sb.); třetí 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/7791/2022, přijatá Městským úřadem Sedlčany dne 14. dubna 

2022; žadatelem je MAS Sedlčansko, o. p. s.; 

Dotace požadována na náhradu vícenákladů na stravování ukrajinských dětí začleněných 

do adaptačních skupin v rámci projektu MŠMT ČR v době letních prázdnin. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ nad výší částky žádané a zvažované podpory (20 tis. Kč); 

▪ akce plánována na čas letních prázdnin; 

▪ vícezdrojové financování; 

▪ stravování ve škole „Propojení“. 

 

Usnesení: 

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

2022 (č. j.: MST 7791/2022), 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 subjektu MAS Sedlčansko, o. p. s., 

IČ 27408116, v částce 20 000,00 Kč, určenou v rámci adaptačního programu projektu MŠMT 

ČR na úhradu vícenákladů na stravování ukrajinských dětí v době letních prázdnin. 

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 86-1482/2018-2022. 

 

4.6 Žádost o přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci města; případ subjektu 

(žadatele) 1. základní škola Sedlčany 

Identifikace žádosti: č. j.: MÚ-S/MST8255/2022, přijatá MěÚ Sedlčany dne 22. dubna 2022. 

Identifikace žadatele: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany. 

 

Ředitel subjektu (1. základní škola Sedlčany), Mgr. Libor Novotný, požádal Radu města 

Sedlčany o udělení souhlasu k přijetí finančního účelového daru ve výši 30 000,00 Kč 

od Nadace Charty 77. Dar bude použit na nákup školních pomůcek a obědů pro děti přicházející 

z Ukrajiny. 

Projednána byla Darovací smlouva zn. (č.) Fond Ukrajina/38/3/2022 na základě žádosti 

č. 20220235. 

Dárce (identifikace): Nadace Charty 77, se sídlem v Praze 1, Melantrichova č. p. 5, 110 00 

Praha; IČ 00417904, zastoupena Mgr. Boženou Jirků, ředitelkou subjektu, na základě plné 

moci. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností a podporou. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 30 000,00 Kč do vlastnictví 

příspěvkové organizace města, kterou je 1. základní škola Sedlčany, okres Příbram, se sídlem 

Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299, a to na základě smluvního 

ujednání (Darovací smlouva č. Fond Ukrajina 38/3 /2022) od dárce, kterým je subjekt Nadace 

Charty 77, se sídlem Praha 1, Melantrichova č. p. 5, 110 00 Praha; IČ 00417904, který je určen 

k úhradě nákladů vynaložených na pořízení školních pomůcek a na obědy pro děti rodin 

přicházejících z válkou zasažených oblastí Ukrajiny na rok 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 86-1483/2018-2022. 

 

4.7 Zajištění rozpočtované akce s pracovním názvem „Oprava střechy č. p. 67 ZŠ 

Propojení“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl poptávkové řízení na investiční akci 

s pracovním názvem „Oprava střechy č. p. 67 ZŠ Propojení“, a to poptáním u čtyřech vybraných 

účastníků v souladu s usnesením Rady města Sedlčany zn. RM 83-1415/2018-2022.  

Dne 31. března tohoto roku byli e-mailem poptáni následující účastníci výběrového řízení:  

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

▫ Jaroslav Ježek; IČ 65589891; 

▫ Tomáš Dikun; IČ 67260705;  

▫ S-B, s. r. o.; IČ 25652362, 



  

 

 

a to výzvou schválenou usnesením zn. RM 83-1415/2018-2022. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky byla stanovena částkou 1 800 000,00 Kč bez DPH, přičemž lhůta 

pro předložení nabídky byla stanovena do dne 25. dubna tohoto roku do 12:00 hod. Ve lhůtě 

pro podání nabídek byla doručena jediná nabídka uchazeče GEN – Střešní konstrukce, s. r. o.; 

IČ 27110036, ve výši 1 759 100,00 Kč bez DPH.  

Přílohou předložené důvodové zprávy byla též zpráva o posouzení nabídek společně 

s kompletní nabídkou uchazeče. Akce je podpořena rozpočtem města ve výši 2 100,00 tis. Kč. 

 

Diskuse: 

▪ vyjádření podpory akci zhotovit (dokončení z předchozího období); 

▪ oprava by měla být provedena o školních prázdninách (letních); 

▪ nad předmětem opravy; věcně oprava (stavební akce) obsahuje následné – výměna nosných 

prvků, impregnace, zajištění odvětrávání konstrukce, tepelná izolace, vytvoření parozábrany 

atd. – dalších nezbytných součástí střešního pláště, včetně krytiny; nyní do konstrukce střešního 

pláště zatéká; hrozí zborcení nosných prvků střechy.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou zprávu o hodnocení nabídek pro výběr 

dodavatele stavebních prací s názvem akce „Oprava střechy č. p. 67 ZŠ Propojení“ a v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky subjektu GEN – Střešní 

konstrukce, s. r. o.; IČ 27110036, v hodnotě 1 759 100,00 Kč bez DPH, tj. 2 128 511,00 Kč 

vč. DPH.  

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

uzavřením smluvního ujednání.“ 

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 86-1484/2018-2022. 

 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání sedmé 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 případ 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 4. května 2022 k rozhodnutí RM): 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/8545/2022; 27. 04. 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; 

▪ dne 4. května 2022 se jedná o 1 případ x 500,00 Kč = 500,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 78 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

39.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 



  

 

 

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

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

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha k tomuto usnesení), schvaluje 

poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost, kde příjemcem je 

osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 

povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1485/2018-2022. 

 

4.9 Návrh na schválení prodejní ceny publikace města Sedlčany 

Obdobně jako pro ostatní publikace (uveden obdobný příklad rozsahem a formou „Historie 

cestovního ruchu ve městě Sedlčany“; ukázka publikace provedena na místě jednání) byla RM 

požádána o projednání a schválení návrhu prodejní ceny další připravené publikace (brožury) 

pod názvem „Historie organizované tělesné výchovy a sportu v Sedlčanech od počátku do roku 

2021“, která je ve stavu posledních korekcí před uvedením do tisku. 

K jednání RM byla připravena a předložena kalkulace, kterou sestavila paní Bc. Markéta 

Křivská, vedoucí TIC. 

Rozvrh skladby cenotvorby uveden v tabulce. 

  
Tisk brožury Historie organizované tělesné výchovy a sportu v Sedlčanech 

od počátku do roku 2021 - kalkulace nákladové ceny na tisk 1 ks brožury 

(kompletace z již nakoupeného zboží) 

 cena v Kč 

bez DPH 

cena v Kč 

vč. DPH 

počet ks Ʃ cena bez 

DPH  

Ʃ cena vč. 

DPH  

tisk černobílý A4 0,19 0,23 63 11,97 14,49 

tisk barva A4 0,89 1,08 13 11,57 14,04 

papír 80 g 0,20 0,24 39 7,8 9,36 

laminovací kapsa 33,9 41,01 1 33,9 41,01 

    65,24 78,9 

      

Doporučená prodejní cena je 100,00 Kč    

 

Diskuse: 

▪ nad skladbou návrhu ceny pro případný prodej; nad dalšími publikacemi; 

▪ pan Ing. Josef Soukup požádal o sdělení jaké množství vydávaných publikací (publikace) 

se již prodalo. 

Tyto údaje budou v souhrnném přehledu zaslány všem členům RM; jsou k dispozici, resp. 

k možnému sestavení na evidenčním místě. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodejní cenu publikace vydávané městem Sedlčany, 

Turistickým informačním centrem Sedlčany, pod názvem „Historie organizované tělesné 

výchovy a sportu v Sedlčanech od počátku do roku 2021“, jejíž text sestavil pan Pavel Bednář, 

ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, a to v částce 100,00 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 86-1486/2018-2022. 

 



  

 

 

 

5. Diskuse 

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

zanesen.  

 

 

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

▪ Informace k předání a převzetí údajů Českého statistického úřadu o sčítání lidí, domů 

a bytů; referující pan Ing. Josef Soukup  

Pan Ing. Josef Soukup v čase před dnešním jednáním RM zaslal jejím členům informace, 

které jsou veřejnosti dostupné na portále Českého statistického úřadu, jejichž obsahem byly 

údaje ohledně města Sedlčany.  

Město Sedlčany, resp. jeho výkonný orgán, oficiální údaje o výsledcích sčítání neobdrží. Údaje 

lze čerpat z veřejného portálu, kde jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, a to podle 

zjištěných a zpracovaných výsledků. 

Statistické údaje lze veřejně sdílet.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor vnitřních věcí, kontaktoval dotazem Český statistický úřad, 

který výše uvedené potvrdil. Město Sedlčany (Městský úřad Sedlčany) tedy není adresátem 

zpracovaných údajů, tyto jsou podle stavu zpracování postupně zveřejňovány Českým 

statistickým úřadem, jak uvedeno výše. Obecnímu zřízení nebude nad rámec zákona poskytnuta 

nějaká zpětná vazba, ovšem o údaje, které by byly již zpracovány a případně by nebyly 

zveřejněny, lze požádat.  

Pan starosta panu Ing. Josefu Soukupovi poděkoval za zaslání vybraných údajů.  

 

Diskuse ohledně demografických údajů (obdobná témata zazněla již na minulém jednání RM): 

▪ opakovaná nad úbytkem obyvatelstva a vybranými údaji (napočítáno 6 799 obyvatel s trvalým 

pobytem – TB); 

▪ nad stálostí bytového fondu a příbytků lidí (jejich udržitelnost pro bydlení); 

▪ další aspekty a jevy mající vliv na obsazenost bytů; 

▪ přihlášení se k trvalému pobytu a jeho důsledky; 

▪ znevěrohodnění zveřejněných údajů; další argumentace ohledně důvěryhodnosti statistických 

údajů; smysl sčítání lidí, domů a bytů (vazba na další legislativní předpisy); 

▪ nad porovnáním počtu bytů a počtu občanů s TB; 

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

▪ věcně a statisticky významný dopad do rozpočtu města; nad odhadovaným propadem (částkou 

cca 2,5 – 3,7 mil. Kč). 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o návštěvě FO a podnětu k výkonu; referující k tématu pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města Sedlčany  

Pan starosta promluvil o návštěvě FO (osoba nebyla blíže identifikována), která žádala 

u Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, o nový OP; sdělila, že ji neustále někdo 

vykrádá její byt (v nájmu u poskytovatele) a že došlo k odcizení jejích osobních dokladů, které 

někdo jejím jménem údajně neoprávněně užívá. 

Osoba byla u pana starosty podat vysvětlení, přičemž sdělila, že si bude stěžovat. 



  

 

 

Několikráte již v jejím případě zasahovala Policie ČR, respektive byla k jejím případům 

přivolána. 

 

Diskuse: 

▪ nezávisle na události se k věci vyjádřili i ostatní přítomní jednající. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Oprava schodiště a bezbariérového zajištění pohybu osob na veřejném prostranství; 

referující pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany  

Referující sdělil, že probíhá dlouho očekávaná oprava schodiště meze terénní nerovností ulic 

28. října a Za Nemocnicí. 

Při schodišti bude vyhotoven bezbariérový přístup pro kočárky v provedení kov, a to při 

schodišti, kde je menší sklon – komfortnější. 

Pan Ing. Josef Soukup poděkoval. 

 

Diskuse: 

▪ nad řešením. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Rekodifikace stavebního práva; dopad do prostředí ORP a města Sedlčany; referující 

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany  

RM byla informována o stavu rekodifikace s dopadem do prostředí města Sedlčany; mělo by 

dojít ke zrušení Stavebního úřadu Petrovice a Stavebního úřadu Sedlec-Prčice. Prověřovány 

jsou možnosti zřízení detašovaných pracovišť.  

 

Diskuse: 

▪ nad smyslem rekodifikace („přiblížení“ státní správy občanům); 

▪ problematika archiválií; 

▪ další záležitosti. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany 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. 86/2018-2022), 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 18. května 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 87/2018-2022; byl vysloven předpoklad, že na Programu 

jednání RM bude, mimo jiné záležitosti, projednáván dříve schválený a dnes odložený, hlavní 

bod Programu pod pracovním názvem „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost 

a hospodaření za rok 2021“ a dále proběhne projednání problematiky s názvem „Návrh 

Programu veřejného zasedání ZM“, které je plánováno svolat na dne 6. června 2022.  

Projednána bude i další problematika návrhů rozpočtových opatření (RO) v kompetenci RM, 

případně v kompetenci ZM.  

 

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 17:37 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

FO – fyzická osoba 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OP – občanský průkaz 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 10. května 2022. 

 

  

  


