
  

 

 

  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

Z á p i s  RM č. 87/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 18. 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 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): Ing. František Hodys; 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 

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

 

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:03 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:23 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí osmdesáté sedmé plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

a zároveň desáté v roce 2022 (pro stávající volební období) zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, a to v čase 16:03 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. František Hodys (maturitní dny) a pan Ing. Jiří Burian (péče o osobu 

blízkou), 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 16:43 hod.). 

  

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

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

Členům RM byly k projednávanému Programu předem zaslány všechny podstatné podklady potřebné 

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

zaslané k jednání RM předem, případně součástí tohoto Zápisu (Přílohy), nebo jsou součástí příslušné 

spisové dokumentace k tomuto jednání RM (působnost odpovědných úředních osob). 

 

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

po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem problematiky souhrnně uveden. Dnešní 

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

Šimeček, místostarosta města. Navržený Program nebyl radními nikterak upravován, byl akceptován 

a nebyl o další samostatné tematické celky členy RM doplněn (rozumí se, které by byly ukončeny 

usnesením RM a vyžadovaly řádnou přípravu jednání, spočívající zejména ve zpracování podkladů 

pro odpovědné rozhodnutí). 

 

V hlavním bodu schváleného Programu RM byla k jednání předložena problematika s názvem 

„Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 6. června 2022“. Tato byla 

ovšem projednána až v bloku „Různé“, a to s ohledem na přizvané hosty. Dále jako další hlavní bod 

schváleného Programu RM byla pod pracovním názvem „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost 

a hospodaření za rok 2021“, projednána tato problematika, neboť pro absenci jednatele společnosti 

na minulém jednání RM z důvodů překážky na jeho straně, byl tento bod z jednání přesunut právě 

na dnešní den, kdy již překážky účasti na RM pominuly.  

Do Programu dnešního jednání RM pan místostarosta a pan starosta zařadili dále 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.  

 

Řízením předsedajícího jednání bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu 

RM.  



  

 

 

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

nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 87/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 4. května 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2022 v kompetenci RM 

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

2.3 Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 6. června 2022 

2.3.1 Stanovení závazného termínu pro svolání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

2.3.2 Návrh Programu jednání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro toto volební období (2018 – 2022) 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Návrh realizace vlastnického podílu id. ¼ souboru nemovitostí jednoho funkčního 

celku (pozemek parc. č. 74 jehož součástí je stavba Sedlčany č. p. 4; pozemek parc. č. 75, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany) přímým prodejem do vlastnictví právnické osoby 

(spoluvlastníka) 

3.1.2 Zajištění práv užívání pozemků; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6026951/1, Sedlčany, NN pro p. č. 1508/7 

3.1.3 Využití dočasně nepotřebných administrativních prostor; kancelář o výměře 

25,70 m2 v administrativní budově Sedlčany č. p. 482 

  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Žádost o přidělení přístřeší v Bytovém domě Sedlčany (Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany) 

 

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

3.3.1 Obsazení uvolněné zubní ordinace lékařem disponujícím smlouvami na úhradu 

výkonů (všeobecné zdravotní pojištění)  

 

4. Různé 

4.1 Návrh na schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany 

4.2 Žádost o pořízení plechového skladu pro uložení sportovního nářadí a pomůcek (LAS 

Taverny) 

4.3 Žádost na pořízení mobilního defibrilátoru pro potřeby sportovního stadionu (areálu) TJ 

Tatran Sedlčany  

4.4 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany pro školní rok 2021 / 

2022 



  

 

 

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

č. 24/2015 Sb.); čtvrté projednávání 

4.6 Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2022; stanovení termínů 

řádného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (s přesahem volebního období) 

4.7 Zajištění vyhotovení rozpočtované akce „Odvlhčení budovy ředitelství NS (3. etapa)“ 

4.8 Aplikace záměru projektu „Úsporná opatření na provozu veřejného osvětlení ve městě 

Sedlčany“ v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného 

osvětlení ve městě Sedlčany“ 

4.9 Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Sedlčany za rok 2021 

4.10 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 

nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti  

4.11 Zajištění výběrového řízení na veřejné zakázky zanesené v rozpočtu města Sedlčany; nové 

povrchy místní komunikace v ulici U Roudného a v lokalitě Solopysky 

4.12 Informace o změnách na slevách jízdného v prostředcích veřejné přepravy osob  

4.13 Informace o novém zákonu o státních svátcích a jeho dopad do občanského prostředí 

4.14 Informace o pracovní schůzce starostů měst a zástupců státu ohledně problematiky dopadu 

připravované rekodifikace stavebního práva  

4.15 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 

4.16 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod; lokalita ulice Na Skalách 

4.17 Návrh Dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému 

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

 

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) 

▪ Přezkum hospodaření města Sedlčany 

▪ Informace k nabídce volnočasových aktivit 

 ▪ Informace o slavnostním předání zařízení HZS Středočeského kraje (Chemický kontejner) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 4. května 2022   

 

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

 

RM 86-1466/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 86-1467/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1468/2018-2022 



  

 

 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 86-1469/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1470/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 86-1471/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1472/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1473/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1474/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 86-1475/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1476/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1477/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1478/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1479/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1480/2018-2022 

Bez úkolů. 

  

RM 86-1481/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 86-1482/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 86-1483/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 



  

 

 

RM 86-1484/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 86-1485/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 86-1486/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

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

Sedlčany ze dne 4. května 2022 (RM č. 86/2018-2022) 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 87-1487/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

2.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 3 / 2022 v kompetenci RM 

Poznámka: Projednávání tohoto bodu dnešního Programu RM bylo předřazeno před ostatní body 

Programu, a to s ohledem na přizvanou a přítomnou hostku. Tento bod Programu RM je zařazen mezi 

hlavní projednávané body.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, na jednání přivítal přizvanou hostku, kterou byla 

paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany. 

Referující se ujala slova a přednesla návrh RO č. 3 / 2022. 

 

Poznámka: V čase 16:05 hod. se na jednání RM dostavil dříve omluvený pan Ing. František Hodys. 

Od tohoto okamžiku byl počet přítomných členů RM celkem šest. 

 

Přednesená a okomentovaná skladby návrhu Rozpočtové opatření č. 3/2022 (důvodová zpráva) 

Příjmy             + 878 tis. Kč 

Daňové příjmy                             + 325 tis. Kč 

Výnosy daní – daň z příjmu PO město – výpočet daně z příjmu z ekonomických činností města, 

kde výnosy jsou vyšší než náklady za rok 2021 + 325 tis. Kč navýšení dle skutečného výpočtu DP  

Dotace, půjčky, rezervy       + 553 tis. Kč 

Dotace SPOD dle rozhodnutí MPSV ČR je v celkové výši 2 800 tis. Kč + 100 tis. Kč navýšení SR. 

Dotace ze SR – kompenzační bonus ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí činí 

+ 453 tis. Kč. 

 

Výdaje          + 874 tis. Kč 

Služby obyvatelstvu        + 389 tis. Kč  

3.4 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 389 tis. Kč 

3.4 f) Investice a další akce charakteru stavebních úprav, oprav, údržby majetku města + 389 tis. Kč 



  

 

 

Úpravy akcí dle seznamu 3.4 f) vizte rozpis; jedná se o navýšení řádově v desetitisících v návaznosti 

na uzavřené SOD nebo dle cenové nabídky podle objednávek prací. 

Sociální věci, zdravotnictví + 160 tis. Kč 

Provozní náklady Centra Petrklíč + 120 tis. Kč – navýšení částky záloh za odběry tepla pro rok 2022. 

Příspěvky spolkům v oblasti sociální + 40 tis. Kč 

Všeobecná veřejná správa + 325 tis. Kč 

DP placená obcí, DPH + 325 tis. Kč – vizte příjmovou část, jedná se průběžnou položku, daň přiznaná 

je v plné výše dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v plné výši příjmem i výdajem 

města. 

Příjmy       SR vč. RO č. 1-3 / 2022 v částce 210 764 tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO č. 1-3 / 2022 v částce 210 670 tis. Kč 

SR vč. RO č. 3 / 2022 příjmy – výdaje činí přebytek + 94 tis. Kč 

 

Diskuse: 

▪ návrh RO znamená, mimo jiné, zreálnění položek rozpočtu města na rok 2022 podle vývoje; 

▪ pan starosta dále sdělil stav přípravy a předmět připravovaného RO č. 4 / 2022 v kompetenci ZM 

(prodej objektu bývalé Vodárny Kosova Hora – příjmy); výrazné navýšení úroků z úvěrů – predikce 

podle sazeb nedostačující – znamená zvýšit o 100 % stávající částky (cca 800 tis. Kč); dále posílení 

příjmů o cca 690 tis. Kč za případný prodej podílu id. ¼ souboru nemovitostí objektu Sedlčany č. p. 4; 

▪ další záležitosti ohledně investic do komunikací (případné navýšení po zjištění ceny soutěží, zatím 

není k dispozici); 

▪ RO č. 4 / 2022 bude zařazeno do návrhu Programu ZM č. 20 tohoto volebního období. 

 

Pan starosta referující, paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany, 

za přednesení skladby RO č. 3 / 2022 poděkoval. 

 

Poznámka: Paní Jitka Kadlecová jednání RM opustila v čase 16:28 hod. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 3 / 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 878 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2022 o částku ve výši 874 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 210 764 tis. Kč; 

výdaje budou činit celkem 210 670 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 bude přebytkový částkou 94 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 87-1488/2018-2022. 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, v čase 16:29 hod. na jednání RM přivítal přizvaného 

hosta k dnešnímu Programu RM, pana Ondřeje Sůvu, jednatele Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

Projednávání tohoto bodu Programu RM s názvem „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost 

a hospodaření za rok 2021“ bylo přeloženo z minulého jednání RM, a to s ohledem na překážku v účasti 

na jednání RM na straně jednatele společnosti (zdravotní indispozice).   

 



  

 

 

Pan starosta vyzval hosta dnešního zasedání RM, pana Ondřeje Sůvu, jednatele Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o., k přednesení jím sestavené Zprávy o činnosti a hospodářských výsledcích a dalších 

souvztažnostech výše uvedeného subjektu ve vztahu k zakladateli za rok 2021. 

Zpráva v písemné podobě byla předána všem přítomným členům RM a je v plném rozsahu Přílohou č. 3 

k tomuto Zápisu. 

Pro účely tohoto Zápisu zde nejsou uváděny všechny podrobnosti, pouze základní rámec vyřčeného.  

 

Ve Zprávě jsou mimo jiné uvedeny následující informace, o které se referující podělil, případně 

okomentoval.  

 

Organizační členění společnosti je stále stejné (středisko „BYTY“; středisko „TEPLO“; středisko 

„PŘIVADĚČ“). 

  

Středisko „TEPLO“ 

V lokalitě Sedlčany společnost spravuje celkem 11 kotelen na zemní plyn (konstantní stav). Celkem 4 

kotelny jsou provozovány na základě udělené licence na výrobu a rozvod tepelné energie 

od Energetického regulačního úřadu ČR a 7 kotelen na základě živnostenského oprávnění 

(tzv. koncese). 

 

Licence 

• CZT 1 Sedlčany, Severní sídliště 

• CZT 2 Sedlčany, Za Nemocnicí 

• CZT 3 Sedlčany, Sokolovská 

• 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 

 

Koncese 

• Kotelna 2. ZŠ Propojení – Příkrá č. p. 67 

• Kotelna 5. MŠ – Šafaříkova č. p. 1070 

• Kotelna Strojírenská č. p. 791 (ubytovna) 

• Kotelna Kpt. Jaroše č. p. 482 (knihovna) 

• Kotelna T. G. Masaryka č. p. 32 (radnice) 

• Kotelna T. G. Masaryka č. p. 34 (úřady) 

• Kotelna Nádražní č. p. 336 (úřady) 

 

Obsluha kotelen je nadále řešena osmihodinovou pracovní dobou určeného zaměstnance,  

po zbytek dne je zajištěna funkční pohotovost. Tento způsob obsluhy lze takto provozovat nejen proto, 

že společnost disponuje kotelnami, které jsou svým provozem zařazeny do kategorie s občasným 

dohledem, ale také z důvodu systému hlášení poruch z jednotlivých zdrojů tepla (tímto způsobem jsou 

šetřeny mzdové prostředky na dalšího pracovníka jako obsluhu). 

 

Údaje o výrobě tepla jsou podrobně uvedeny ve vlastním textu předložené Zprávy. 

 

Středisko „BYTY“ 

Činnost tohoto střediska je založena nejen na ekonomické a administrativní činnosti, ale také 

na výkonech údržbářských prací, které se správou městského bytového fondu souvisí. 

Příjmy z tohoto střediska jsou tvořeny z: 



  

 

 

- mandátní odměny za správu bytů, 

- fakturace za práce údržbářů. 

 

Údaje o počtech spravovaných bytů, jako i další ukazatele jsou obsahem předané Zprávy. 

 

Středisko „PŘIVADĚČ“ 

Tato stavba byla uvedena do plného provozu v říjnu 2015, pro správu a provoz v objektu Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o. vznikl tzv. centrální dispečink celého provozu. V průběhu uplynulé části 

prvního pololetí, a to jako obvykle, byly provedeny periodické údržby a revize, dochází k běžné údržbě 

celé délky trasy, především ve vegetačním období a dále k údržbě dvou hlavních vodojemů v Benešově 

a Voračicích. 

 

Specifikace míst vodojemů: 

- Benešov – Šiberna……………………………. 2 000 m3, 

- Voračice……………………………………… 2 × 150 m3, 

- 19 × armaturní šachty, 

- 10 × odkalovací a výpustní objekty, 

- 32 × automatické vzdušníky. 

 

Konečný výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 bude předložen, projednán a případně schválen 

RM samostatně. 

 

Veškerá zařízení, která jsou provozována Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., jsou z technického 

hlediska připravena na další užívání.  

 

Referující Zprávu a vybrané údaje v ní patřičně okomentoval a provedl přítomné členy RM všemi 

záležitostmi hodnými pozornosti a zájmu. 

 

Pan starosta referujícímu za přednesení dílčí zprávy o plnění úkolů, hospodaření společnosti a další 

činnosti poděkoval a otevřel k problematice diskusi (tato ostatně probíhala průběžně během přednesu 

referenční zprávy). 

 

Diskuse k problematice (hlavní komentované a diskutované celky): 

▪ vliv cen vstupních médií, rozhodujících pro výrobu tepla a stanovení konečné ceny pro odběratele; 

▪ rozhodující je, za jakou cenu se podaří nakoupit zemní plyn;  

▪ provozně běžné problémy bez havárií, nebylo nic, co by omezilo činnost; 

▪ evidence dlužníků – přílohou zprávy – uvedeni; klesající částky dluhu na nájemném;  

▪ nad vývojem cen zemního plynu; 

 

Poznámka: V čase 16:43 hod. na jednání RM přišel dříve omluvený, pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto 

okamžiku byl počet jednání přítomných členů RM celkem sedm. 

 

▪ problematika nákupu plynu – zatím není vhodné spěchat s nákupem; velkoodběry dodavatelé 

nevyřizují; režim v uzavřených smlouvách, nové kontrakty se neuzavírají; 

▪ nad stabilitou MBF (z hlediska města tak SVJ; nic se nezměnilo); 

▪ informace o výměně bytových vodoměrů u objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany; 



  

 

 

▪ preventivní prohlídka prostoru (štěnice) u Bytového domu Sedlčany, Strojírenská;  

▪ bytový dům Sedlčany č. p. 112 – není zájem o koupi bytů, jen tři zájemci; špatný technický stav 

objektu; oceněny opravy – cca tři miliony Kč; návratnost… není; 

▪ pan Ing. Josef Soukup – upozornil na chybné datování u statistických údajů uvedených ve Zprávě; 

▪ nad funkčností Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany (provozní a majetková evidence, probíhají 

hlášení,… odstávky na Přivaděči Javorník – zvládnuty bez větších problémů); ověřování měřidel v Brně 

(autorizovaná zkušebna); 

▪ na nových úsecích zažádáno o opakovaný zkušební provoz s ohledem na přípravu nových odběratelů 

– vyzkoušen souběh čerpadel – tříměsíční simulace provozu;  

▪ nad výsledky hydraulického posouzení a způsobu provedení měření (definována místa pro typy 

měřidel; různě spínané procesy čerpadel – snímání – hydraulický stav a obraz – posouzení; zapracované 

hodnoty a jejich vyhodnocení;  

projektovaná část splňuje očekávání – průtok 52 litrů za vteřinu je v souladu s PD…; dostačující 

kapacita; rezerva 6 vteřinových litrů;  

▪ nad doporučením vyplývajícím ze studie – do budoucna předpoklad dosažitelnosti max. provozu (rok 

2035); přidat záložní čerpadlo – rezerva; 

▪ možnosti dalšího navýšení průtoku (kapacity) – podmínka vybudování další tlakové stanice v lokalitě 

u Vrchotových Janovic (dalších 20 vteřinových litrů – výstavba doplňkové tlakové stanice); 

▪ přípojky do odběru dříve nasmlouvaného – projektované množství se sleduje; vyhovění žádostem 

(podmínky); developerské projekty…, 

▪ připravenost projektů na místní rozvody sítě (lokalizace); 

▪ funkčnost objektů je sledována; 

▪ nad materiálovou kvalitou vodovodního potrubí (prověřeno opotřebení potrubí v čase užívání); 

▪ nad předběžným hospodářským výsledkem (101 tis. Kč); předložení k projednání valné hromadě 

společnosti. 

 

Rada města Sedlčany ústy pana starosty jednateli obchodní společnosti poděkovala za kvalitně 

odváděnou práci. 

 

Poznámka: Přizvaný host, pan Ondřej Sůva, jednatel obchodní společnosti Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o., jednání RM opustil v čase 17:17 hod. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, 

s. r. o. za rok 2021, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů, výhledech činnosti 

a dále informace ve věci výkonu spektra služeb a předpokládaného vývoje jejich cen na následující 

období roku 2022.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1489/2018-2022. 

 

2.3 Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 6. června 2022 

2.3.1 Stanovení závazného termínu pro svolání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl již dříve diskutovaný a do plánovaného 

harmonogramu zanesený termín pro svolání ZM (předpokládaného druhého v tomto roce 2022).  

Do návrhu Programu tohoto zasedání ZM bude navrhováno zařadit několik, z pohledu vedení města 

důležitých, bodů připravených ke konečnému rozhodnutí ZM, které svým způsobem mohou mít určitý 



  

 

 

vliv na každodenní život občanů města Sedlčany. Jedná se například o projednání a schválení 

Rozpočtového opatření č. 4 / 2022, dále pořízení Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, úprava právních 

předpisů města Sedlčany a další. 

   

RM o jiném termínu než o dříve navrhovaném (dne 6. června 2022) ani neuvažovala. Činnost je již takto 

procesně nastavena. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 6. června 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1495/2018-2022. 

 

2.3.2 Návrh Programu jednání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022) 

Pan starosta členy RM seznámil s návrhem Programu ZM 20. 

Program zasedání (přednesený a diskutovaný návrh):  

1. Zahájení 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany konaného dne  

7. března 2022 (volební období 2018 – 2022) 

 Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

  2.2 Návrh usnesení 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 8. března 2022 – 

6. června 2022) 

 Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

  3.2 Návrh usnesení 

 

4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

 Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2021 – Důvodová zpráva 

  4.2 Závěrečný účet 2021 – Výsledky hospodaření 2021, přehled příjmů  

  a výdajů včetně všech RO   

  4.3 Přílohy označené č. 1 − č. 8 (kapitálové příjmy; investiční akce apod.) 

  4.4 Přehled přijatých transferů 

4.5 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

(část; kompletní přílohy dokumentu k dispozici na Odboru ekonomickém MěÚ 

Sedlčany) 

  4.6 Návrh jednotlivých usnesení 

 

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

5.1 Realizace pozemků přímým prodejem FO parc. č. 226/2 a parc. č. 334 v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany 



  

 

 

 Přílohy: 5.1.1 Důvodová zpráva  

  5.1.2 Grafické podklady 

  5.1.3 Návrh usnesení 

5.2 Realizace pozemků přímým prodejem ČEZ Distribuce, a. s. parc. č. 1175/2  

a parc. č. 1175/3 v k. ú. a obci Sedlčany (majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného 

trafostanicí spolu s ochranným pásmem - manipulační prostor) 

 Přílohy: 5.2.1 Důvodová zpráva  

  5.2.2 Grafické podklady  

  5.2.3 Návrh usnesení 

 

5.3 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 1345/7 (oddělen z parc.  

č. 1345/1) v k. ú. a obci Sedlčany, přímým prodejem do vlastnictví FO  

 Přílohy: 5.3.1 Důvodová zpráva  

  5.3.2 Grafické podklady včetně GP 

  5.3.3 Návrh usnesení 

 

5.4 Návrh realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 2485/2 (oddělen z parc.  

č. 2485) v k. ú. a obci Sedlčany, přímým prodejem do vlastnictví STROS-PEGA LIFT – F, s. r. 

o.   

 Přílohy: 5.4.1 Důvodová zpráva 

  5.4.2 Grafické podklady včetně GP 

  5.4.3 Znalecký posudek č. 4758-33/2022 

  5.4.4 Návrh usnesení 

 

5.5 Realizace nově vzniklého pozemku parc. č. 321/9 (oddělen z pozemku parc.  

č. 321/8) v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, přímým prodejem žadatelům do SJM 

 Přílohy: 5.5.1 Důvodová zpráva 

  5.5.2 Grafické podklady včetně GP 

  5.5.3 Návrh usnesení 

 

5.6 Realizace pozemku parc. č. 321/8 o nové výměře 12 m2 v k. ú. Libíň,  

obec Sedlčany, přímým prodejem žadatelům do SJM  

 Přílohy: 5.6.1 Důvodová zpráva 

  5.6.2 Grafické podklady včetně GP 

  5.6.3 Návrh usnesení 

  

5.7 Prodej souboru nemovitostí bývalého objektu Úpravny vody Kosova Hora (pozemek parc. 

č. st. 334 spolu se stavbou občanské vybavenosti) k. ú.  

a obec Kosova Hora za nejvýhodnější cenovou nabídku  

   Přílohy: 5.7.1 Důvodová zpráva 

  5.7.2 Grafické podklady 

  5.7.3 Znalecký posudek 

  5.7.4 Usnesení zn. ZM 230/2018-2022 

  5.7.5 Návrh usnesení 

 

5.8 Pojmenování ulice v nové zástavbě Sedlčany, lokalita U Roudného  

   Přílohy: 5.8.1 Důvodová zpráva 



  

 

 

  5.8.2 Grafické podklady 

  5.8.3 Návrh usnesení 

 

5.9 Realizace vlastnického podílu id. ¼ souboru nemovitostí jednoho funkčního celku (pozemek 

parc. č. 74 jehož součástí je stavba Sedlčany č. p. 4; pozemek parc. č. 75,  

vše v k. ú. a obci Sedlčany) přímým prodejem do vlastnictví právnické osoby (spoluvlastníka)  

   Přílohy: 5.9.1 Důvodová zpráva 

  5.9.2 Grafické podklady 

  5.9.3 Znalecký posudek (identifikační a výroková část) 

  5.9.4 Návrh usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 4 / 2022 (návrh) 

 Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva 

6.2 Schválený rozpočet na rok 2022; Rozpočtové opatření č. 1 – č. 3/2022; 

Rozpočtové opatření č. 4/2022  

  6.3 Návrh usnesení 

 

7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 s využitím institutu veřejnoprávní smlouvy  

 Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva 

7.2 Žádosti o dotace subjektů z rozpočtu města a návrhy veřejnoprávních 

 smluv: 

a) TJ TATRAN Sedlčany, z. s.; 

b) Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s.; 

c) Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.; 

d) Alena Novotná, z. s.; 

e) Rugby Club Sedlčany, z. s. 

f) Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. 

g) Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s. 

h) Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany 

i) Mela, o. p. s. 

j) Charita Starý Knín  

   7.3 Návrhy usnesení 

 8. Schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany 

 Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva 

8.2 Stanovisko ÚÚP k navrhovanému obsahu Změny č. 2 ÚP  

 města Sedlčany 

8.3 Navrhovaný obsah Změny č. 2 ÚP Sedlčany 

 8.3.1 Grafické znázornění ploch navržených k redukci 

8.3.2 Grafické znázornění navržených ploch k prověření v návrhu 

   Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany 

8.3.3 Pokyny pro úpravu stávajícího územního plánu města Sedlčany 

    – Nesoulad v územním plánu města Sedlčany se skutečným 

    stavem v území 

  8.4 Stanoviska KÚSK k navrhovanému obsahu Změny č. 2 ÚP 

  8.5 Návrh usnesení 

 

 



  

 

 

9. Změny právních předpisů města Sedlčany (obecně závazné vyhlášky města Sedlčany) 

 Přílohy: 9.1 Důvodová zpráva 

  9.2 Návrhy předpisů  

  9.2.1 Zrušující OZV pro OZV č. 2/2005 bez náhrady 

    9.2.2 Zrušující OZV pro OZV č. 1/2007 bez náhrady  

    9.2.3 Zrušující OZV pro OZV č. 2/2013 bez náhrady 

9.2.4 Návrh OZV, o regulaci provozování hazardních her (úplné znění 

předpisu) 

9.2.5 Návrh OZV, o užívání plakátovacích ploch v majetku města (úplné 

znění předpisu) 

9.2.6 Návrh OZV, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejných prostranstvích (úplné znění předpisu) 

9.2.7 Návrh OZV, o zřízení Městské policie Sedlčany  

(úplné znění předpisu) 

  9.3 Návrh souboru samostatných usnesení 

 

10. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 2022 – 2026 

 Přílohy: 10.1 Důvodová zpráva  

   10.2 Návrh oznámení města Sedlčany 

   10.3 Návrh usnesení  

 

11. Diskuse 

 11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 11.2 Diskuse přítomných občanů  

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

13. Závěr 

 

Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu  

s Čl. VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města 

Sedlčany po třech hodinách jednání.)  

 

Příloha:   

Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2022; stanovení termínů řádného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (do konce volebního období) 

 

Diskuse: 

▪ podrobněji nad návrhem Programu ZM 20; 

▪ některé body byly projednávány samostatně podrobněji (uvedeno dále v Zápisu); 

▪ doplnění dokumentů k Pozvánce; 

▪ pan Ing. Josef Soukup členům RM sdělil, že na veřejném zasedání ZM bude navrhovat projednat 

a schválit objednání kontroly hospodaření města Sedlčany ze strany Krajského úřadu Středočeského 



  

 

 

kraje, o čemž byla vedena diskuse s přednesením argumentů na podporu návrhu i na zachování stávající 

dlouholeté praxe (vizte dále níže v Zápisu).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený 

Program jednání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období (2018 – 

2022), které se bude konat v pondělí dne 6. června 2022 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1496/2018-2022. 

 

 

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 Návrh realizace vlastnického podílu id. ¼ souboru nemovitostí jednoho funkčního celku 

(pozemek parc. č. 74 jehož součástí je stavba Sedlčany č. p. 4; pozemek parc. č. 75, vše v k. ú. 

a obci Sedlčany) přímým prodejem do vlastnictví právnické osoby (spoluvlastníka) 

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

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

 

Poznámka: Tento bod Programu RM byl projednán jako samostatný bod v rámci Hlavního bodu 

programu RM. 

 

Činnost RM: 

Dne 1. dubna 2022 požádala společnost KOVOTHERM, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, Kodicillova 

č. p. 3, 264 01 Sedlčany, o prodej souboru nemovitostí jednoho funkčního celku ve vlastnictví města 

Sedlčany, vlastnického podílu id. ¼ pozemků parc. č. 74, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 488 m2 spolu se stavbou č. p. 4 Sedlčany a pozemkem parc. č. 75, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 160 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou 

v podílovém vlastnictví města Sedlčany a dalších vlastníků (mimo jiné i žadatele). Rada města Sedlčany 

dne 6. dubna 2022 žádost společnosti KOVOTHERM, spol. s r. o. předběžně schválila s tím, že žadatel 

zajistí na vlastní náklady vyhotovení znaleckého posudku o ceně v místě a čase obvyklé. 

Dne 16. května t. r. vyhotovil znalec Vladimír Stěhule znalecký posudek č. 5526/32/2022, kterým byla 

stanovena cena v souladu s oceňovací vyhláškou ve výši 689.340,00 Kč, která odpovídá ceně v místě a 

čase obvyklé.  

Výše uvedený znalecký posudek je společně s žádostí společnosti KOVOTHERM, spol. s r. o., dnes 

předložen k projednání Radě města Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany k prodeji výše uvedených nemovitostí, 

a to za cenu dle znaleckého posudku ve výši 689.340,00 Kč a současně zvažovala uložit Městskému 



  

 

 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uvedený záměr přímého (adresného) prodeje byl řádně zveřejněn 

na úřední desce MěÚ Sedlčany. 

 

Pro určitou komplexnost jednání jsou níže uvedeny informace ze Znaleckého posudku číslo položky 

5526/32/2022. 

Znalecký posudek je podán v oboru pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

Stručný popis předmětu znaleckého posudku o ceně podílu jedné čtvrtiny nemovité věci pozemku 

st. parc. č. 74, jehož součástí je objekt k bydlení Sedlčany č. p. 4, spolu s pozemkem v jednom funkčním 

celku, ostatní plocha parc. č. 75, vše v obci a k. ú. Sedlčany, okres Příbram. 

Posudek vyhotoven pro zadavatele, společnost KOVOTHERM, spol. s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Kodicillova č. p. 3, 264 01 Sedlčany; IČ 42726476; DIČ: CZ42726476. 

Výsledky analýzy dat:  

- budova č. p. 4, objekt k bydlení: 504 709,90 Kč; 

-  ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem: 17 664,70 Kč; 

- pozemek parc. č. 74, zastavěná plocha a nádvoří: 125 744,20 Kč; 

-  pozemek parc. č. 75, ostatní plocha: 41 227,60 Kč.  

Výsledná cena: 689 341,40 Kč. Výsledná cena po zaokrouhlení § 50: 689 340 Kč. 

Komentář ke stanovení výsledné ceny: Výsledná cena byla stanovena v souladu s oceňovací vyhláškou; 

tato cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. 

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem a způsobem realizace nepotřebného majetku; 

▪ další aspekty řešené problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej vlastnického podílu 

id. ¼ souboru nemovitostí jednoho funkčního celku (pozemek parc. č. 74 spolu se stavbou č. p. 4 

Sedlčany a pozemek parc. č. 75), vše  v k. ú. a obci Sedlčany, a to do vlastnictví žadatele, dalšího 

spoluvlastníka podílu id. ¼ uvedeného souboru nemovitostí společnosti KOVOTHERM, spol. s r. o., se 

sídlem Sedlčany, Kodicillova č. p. 3, 264 01 Sedlčany, za cenu v místě a čase obvyklou, zjištěnou 

znaleckým posudkem.  

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uvedený záměr 

přímého (adresného) prodej řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“  

Hlasování: z celkem na jednání v tuto chvíli přítomných členů RM (7) hlasovalo pro přijetí návrhu 

usnesení 7; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1490/2018-2022. 

 

3.1.2 Zajištění práv užívání pozemků; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

6026951/1, Sedlčany, NN pro p. č. 1508/7 

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 zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6026951/1, Sedlčany, NN pro p. č. 1508/7“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené pro tyto výkony společností Energon reality, 

s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 601/128, Praha 4 – Krč, jako oprávněným a městem Sedlčany, 



  

 

 

jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 

parc. č. 1504/1, parc. č. 1504/16, parc. č. 1530/6 a parc. č. 1530/20, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 

a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení 

NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 27.810,00 Kč s DPH, a to v návaznosti 

na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

ze dne 2. listopadu 2020. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení; 

▪ plnění dřívějšího smluvního ujednání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-6026951/1, Sedlčany, NN pro p. č. 1508/7“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena společností Energon reality, s. r. o., se sídlem 

Praha, Budějovická 601/128, Praha 4 – Krč, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, 

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města parc. č. 1504/1, 

parc. č. 1504/16, parc. č. 1530/6 a parc. č. 1530/20, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

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

se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 27 810,00 Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ze dne 2. listopadu 

2020.“ 

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 87-1491/2018-2022. 

 

3.1.3 Využití dočasně nepotřebných administrativních prostor; kancelář o výměře 25,70 m2 

v administrativní budově Sedlčany č. p. 482 

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 návaznosti na své jednání dne 6. dubna 2022 (vizte přijaté usnesení č. RM 84-

1428/2018-2022) zvažovala částečně revokovat usnesení týkající se zveřejnění záměru města Sedlčany 

o pronájmu nebytových prostor – kancelář o výměře 25,70 m2, která se nachází v administrativní budově 

Sedlčany, v ulici Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany. 

V souvislosti se žádostí Sdružení obcí Sedlčanska o rozšíření nebytových prostor – kancelář o výměře 

25,70 m2 v budově č. p. 482, Rada města Sedlčany tuto žádost projednala a uložila Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany 

(adresný záměr na základě žádosti Sdružení obcí Sedlčanska, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 

264 01 Sedlčany), týkající se výpůjčky výše uvedených prostor o výměře 25,70 m2, a to za účelem 

rozšíření kancelářských prostor o zasedací (jednací) místnost.  

 

Diskuse: 

▪ nad prospěšností, tradice, spolupráce, potřebnost; 

▪ nad přehodnocením dříve vydaného rozhodnutí (nyní větší podpora ze strany města – výpůjčka). 

 

Usnesení: 



  

 

 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své jednání dne 6. dubna 2022 (vizte usnesení č. RM 84-

1428/2018-2022) částečně ruší přijaté usnesení týkající se zveřejnění záměru města Sedlčany 

o pronájmu nebytových prostor – kancelář o výměře 25,70 m2, která se nachází v budově Sedlčany, 

Kapitána Jaroše č. p. 482, který byl zveřejněn za účelem zajištění nejvhodnějšího uchazeče na využívání 

těchto nebytových prostor s tím, že v souvislosti se žádostí Sdružení obcí Sedlčanska o rozšíření 

nebytových prostor ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, nově zveřejnit na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany adresný záměr města Sedlčany poskytnout do výpůjčky subjektu 

Sdružení obcí Sedlčanska, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, výše 

uvedený nebytový prostor, a to za účelem rozšíření kancelářských prostor užívaných doposud 

v uvedeném objektu o zasedací (jednací) místnost.“  

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 87-1492/2018-2022. 

 

3.1.4 Zajištění záboru veřejného prostranství ve prospěch akce s názvem „Vzhůru do pedálů“  

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 informací (obsahem žádosti) Sdružení obcí Sedlčanska, 

které hodlá pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem: „Vzhůru do pedálů“, 

a to dne 29. května 2022 v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. 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, se na tuto akci vztahuje možnost osvobození od místního poplatku.  

 

Diskuse: 

▪ nad smyslem akce pro veřejnost; 

▪ rozsah záboru veřejného prostranství. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Sdružení obcí Sedlčanska, které hodlá pořádat 

na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Vzhůru do pedálů“, a to dne 

29. května 2022, v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. 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, je tato akce osvobozena od místního poplatku za zábor veřejného prostranství.“  

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 87-1493/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Žádost o přidělení přístřeší v Bytovém domě Sedlčany (Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

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 na základě sdělení správce Městského bytového fondu, Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o., za kterou jedná pan Ondřej Sůva, jednatel společnosti, zvažovala nevyhovět žádosti 

o přidělení přístřeší v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, a to žadateli, trvale bytem 



  

 

 

Heřmaničky, z důvodu dluhu vůči městu Sedlčany ve výši 102.500,00 Kč a neschopnosti dluh 

v reálném čase splácet.  

 

Diskuse: 

▪ žadatel neskýtá záruku změny svého postoje a není reálné „vyhlídky“ na rychlé splacení dlužné částky; 

▪ splátky jsou realizovány po nízkých částkách (1 000,00 Kč/měsíc). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se sdělením správce Městského bytového fondu Sedlčany, tj. Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o., nesouhlasí s přidělením přístřeší v objektu Bytového domu Strojírenská 

č. p. 791, a to žadateli, trvale bytem Heřmaničky, z důvodu nesplaceného dluhu vůči městu Sedlčany 

ve výši 102 500,00 Kč.“  

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 87-1494/2018-2022. 

 

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

3.3.1 Obsazení uvolněné zubní ordinace lékařem disponujícím smlouvami na úhradu výkonů 

(všeobecné zdravotní pojištění)  

Pan starosta RM informoval o plnění přijatého usnesení ve věci vypsání výběrového řízení Krajským 

úřadem Středočeského kraje na obsazení uvolněných míst (kapacity) praktického lékaře pro dospělé 

a zubního lékaře ve městě Sedlčany. 

Město Sedlčany na podporu přidělení nebytových prostor ve prospěch privátního lékaře ze zdejší 

lékařské komunity oslovila paní MUDr. Laura Roden, která se ve svém sdělení přimlouvá za vyhovění 

žádosti o pronájem prostor bez podmínky disponovat platnou smlouvou s pojišťovnou. 

Problematikou se podrobněji zabýval pan MUDr. Karel Marek, kterého pan starosta požádal o sestavení 

odpovědi za město, resp. RM. 

 

Diskuse: 

▪ ze strany přímluvce sděleno pouze to, co vyhovuje argumentaci ve prospěch podpory; 

▪ prostudovány dotační tituly města Znojma a města Sokolova; ocitovány byly dotační nabídky, resp. 

podmínka uvedená v čl. 6, odst 1. psm. l), která svědčí o tom, že lékař, který se chce ucházet o provádění 

služeb ve městě s podporou dotace, musí disponovat smlouvami o úhradách výkonů minimálně 

se 2 hlavními pojišťovnami; 

▪ nájemné bez dotace města je zde o cca 2 – 2,5 vyšší než nabízíme za metr čtverečný a rok, tedy cca 

1500 Kč/m2/rok; cca 225 tis. Kč za pět let dotace; 

▪ všem argumentům RM rozumí; překročíme hranici,… kterou překročit nelze…; nepřekročitelná 

podmínka. 

Text návrhu odpovědi, která byla autorem v tezích sdělena na RM (začátek textu): 

Vážená paní doktorko, 

s pověřením Rady města Sedlčany reaguji na Váš dopis ze dne 15. května 2022.  

Nejprve mi dovolte, Vám poděkovat, za Vaši stomatologickou péči, vykonávanou v našem městě 

a za  Vaše aktivity v době pandemie COVID-19.  

K Vašim argumentům uvedeným v dopisu bych měl několik upřesnění. Garantem zdravotní péče v obci 

není Městský úřad Sedlčany, ale Krajský úřad Středočeského kraje, který vydává registraci 

k provozování lékařské praxe. Obec má samozřejmě kompetence k podpoře zdravotní péče na svém 

území, jak ve svém vyjádření uvádíte.  



  

 

 

Podrobně jsem prostudoval podmínky dotačních titulů ve městech Znojmo a Sokolov. Musím uvést, že ve 

městě Sokolov je v dotační výzvě uvedeno v článku 6, odstavec 1, písmeno l, že zájemce doloží smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami a ve městě Znojmo je v dotační výzvě uvedeno v části označené VIII/2/g, 

že zájemce doloží smlouvy s nejméně dvěma hlavními pojišťovnami působícími v ORP Znojmo (rozumí 

se ve správním území obce s rozšířenou působností). 

Podmínka Rady města Sedlčany disponovat v čase před uzavřením smluvního vztahu o užívání ordinace 

platnou smlouvou se zdravotními pojišťovnami, jako předpoklad k provozování zdravotní praxe 

s dotovaným nájemným ze strany města, je zcela legitimní. Absence smlouvy alespoň s rozhodujícími 

pojišťovnami většinou společnosti přijatém systému, by narušila podnikatelské prostředí v tomto oboru. 

Rada města Sedlčany by se v tomto případě nechovala s péčí řádného hospodáře. Komerční nájemné 

v Sedlčanech se dnes, dle dostupných zdrojů (např. znaleckého ocenění), nachází v rozmezí 900 – 

1500 Kč/m2/rok. Dotované nájemné města Sedlčany je nyní 600 Kč/m2/rok. S podmínkou uživatelské 

smlouvy na dobu trvání pěti let, která je uvedena v dotačních programech výše vzpomínaných měst, 

by podpora, resp. dotace města na stomatologickou praxi byla při velikosti užívané plochy ordinace 

v částce 225 000 - 250.000  Kč. 

  

Rada města Sedlčany předpokládala, že převzetí prostor ordinace po ukončení praxe 

paní  MUDr. Šauerové kolegou MDDr. Čápem bude spojeno s převzetím kartotéky a péče o její 

pacienty a smlouvy se zdravotními pojišťovnami s ev. rozšířením o placené služby. Zdravotní pojišťovny, 

by jistě rády s panem doktorem spolupráci navázaly. Rada města Sedlčany proto pověřila starostu 

města k odeslání žádosti o vypsání výběrového řízení na Krajský úřad Středočeského kraje, a to na 

uvolněné místo stomatologické praxe v Sedlčanech.  

 

Vážená paní doktorko, děkuji za Váš zájem a aktivitu. Věřte, že naším společným zájmem je zajistit 

kvalitní a dostupnou zdravotní péči v našem městě.  

  

S pozdravem 

 

                  MUDr. Karel Marek 

radní, předseda Komise zdravotní a sociální 

(konec opisu sdělení) 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Návrh na schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany 

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

který RM seznámil s dalšími kroky v procesu administrace, které je třeba učinit. 

Problematika je v plném rozsahu zařazena do návrhu Programu ZM č. 20. 

Na základě výsledků projednání ze Zastupitelstva města Sedlčany dne 4. října 2021 Městský úřad 

Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, a to v postavení úřadu územního plánování 

ve spolupráci s pověřeným zastupitelem, upravil navržený obsah zadání Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 



  

 

 

a dne 15. října 2021 požádal Krajský úřad Středočeského kraje o stanoviska dle ustanovení § 55 odst. 2 

písm. d) a e) stavebního zákona. 

Dne 23. listopadu 2021 obdržel Odbor výstavby a územního plánování od Krajského úřadu 

Středočeského kraje žádané stanovisko dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona 

k navrženému obsahu Změny č. 2 ÚP Sedlčany.  

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody 

a krajiny, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) sdělil podle § 45i odst. 1 tohoto zákona k návrhu 

obsahu Změny č. 2 územního plánu Sedlčany, že lze vyloučit její významný vliv, a to samostatně nebo 

ve spojení s jinými záměry a koncepcemi, na předměty ochrany a celistvost evropsky významných 

lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu Středočeského 

kraje.  

 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. 

§ 10 i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených podkladů požaduje 

v následujících etapách pořizování Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany zpracovat vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí (tzv. SEA, dále jen Vyhodnocení SEA), podle přílohy stavebního zákona. 

Dále byla dne 7. března 2022 pod usnesením č. 284/2018-2022 schválena redukce stávajících 

zastavitelných ploch.  

Výše uvedené skutečnosti byly doplněny do Návrhu obsahu Změny č. 2 ÚP Sedlčany a pořizovatel jej 

předkládá Zastupitelstvu města Sedlčany, aby dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování rozhodlo o pořízení změny územního plánu a o navrženém obsahu Změny č. 2 

ÚP Sedlčany. Změna č. 2 ÚP Sedlčany bude pořizována tzv. zkráceným postupem dle §55a – 55c 

stavebního zákona.  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou; 

▪ nad doporučením provést změnu ÚP zkráceným postupem; 

▪ nad výsledky konzultace ohledně souladu se stavebním zákonem; doporučení pokračovat dále 

v procesu; OŽP KÚSK vydal stanovisko nad rámec svých kompetencí… 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, příslušnému dle § 6 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), rozhodnout o pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany zkráceným 

postupem dle § 55a – 55c stavebního zákona. Obsahem je zahrnutí ploch a změn do ÚP uvedených 

v příloze Navrženého obsahu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, jenž je nedílnou součástí stanoviska 

Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany (č. j.: MÚ – S 

/OVÚP/10115/2022/Sti) a tvoří nedílnou Přílohu k tomuto usnesení.“  

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 87-1497/2018-2022. 

 

4.2 Žádost o pořízení plechového skladu pro uložení sportovního nářadí a pomůcek (LAS 

Taverny) 

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



  

 

 

Žadatel (identifikace): Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace města Sedlčany; jednající 

osoba pan Pavel Bednář, ředitel subjektu. 

Identifikace společné Žádosti: Žádost Městským úřadem přijata dne 18. května 2022 a zaevidována 

pod č. j.: MÚ-S/MST/10290/2022 (totožná jako níže bod označený 4.3 tohoto Zápisu). 

Příspěvková organizace požádala o umístění objektu skladu („plechové uzamykatelné boudy“) 

o rozměru půdorysu 3 x 4 m, a to za účelem uskladnění sportovního nářadí ve prospěch 

Lehkoatletického kroužku Sedlčany i fotbalového oddílu.  

Ovšem nároky a potřebnost fotbalového oddílu jsou vyšší. Tento rovněž potřebuje uskladnit a uchovávat 

tréninkové nářadí v bezpečí (sklad větších rozměrů). 

Pokud se týká financování záměru, ředitel příspěvkové organizace současně RM požádal o změnu účelu 

rozpočtované položky z „Ochrana nezabezpečené hrany betonové zídky podél hřiště“ na víceúčelovém 

hřišti Zberazská s UT III G, která je nově naplánována uhradit z rozpočtu města Sedlčany, na položku 

pod názvem „Pořízení plechového skladu sportovních pomůcek“ na stadion LAS Taverny.  

V žádosti je rovněž uvedeno, že sklad by byl využit na uskladnění atletických překážek a tréninkové 

fotbalové branky.   

Z pohledu výše uvedených potřeb a podpory by bylo vhodné vypracovat nabídku, která by přiměřeně 

řešila potřeby obou subjektů k jejich spokojenosti a s ohledem na možnosti financování.  

Sklad mobiliáře by mohl dobře sloužit pro oba oddíly.  

Menší objekt je v pořizovací ceně okolo 23 tis. Kč. Investice by v tomto případě byla pokryta ze zdrojů 

žadatele, tedy příspěvkové organizace.  

Pro případ uspokojení rozšířených potřeb i pro oddíl fotbalové mládeže, by bylo vhodné obstarat objekt 

o rozměrech cca 5 x 6 m, případně i větší, kde se cena pohybuje cca od 30 tis. Kč do 36 tis. Kč i více – 

obdobně jako plechová garáž.  

Město Sedlčany se spíše kloní ke komplexnímu řešení, a to včetně stabilního výběru místa pro instalaci 

objektu na pozemku ve vlastnictví města. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem, předmětem žádosti a potřebností; 

▪ pan místostarosta záležitost projedná s ředitelem příspěvkové organizace (financování; cenová 

nabídka; nároky instalace; místo pro trvalé umístění; výsledky projednání s oběma „subjekty“). 

 

Závěr: Rada města Sedlčany rozhodnutí o žádosti odložila na neurčito a žádá o další doplňující údaje 

a jejich předložení (vizte výše), které se týkají objektu, jenž bude uspokojovat oba oddíly a představí 

i udržitelné financování akce spolu s umístěním objektu. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

  

4.3 Žádost na pořízení mobilního defibrilátoru pro potřeby sportovního stadionu (areálu) TJ 

Tatran Sedlčany  

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

Žadatel (identifikace): Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace města Sedlčany; jednající 

osoba pan Pavel Bednář, ředitel subjektu. 

Identifikace společné Žádosti: Žádost Městským úřadem přijata dne 18. května 2022 a zaevidována 

pod č. j.: MÚ-S/MST/10290/2022 (totožná jako výše bod označený 4.2 tohoto Zápisu). 

 

Ředitel subjektu požádal o posouzení možnosti nákupu mobilního defibrilátoru na sportoviště Stadionu 

TJ Tatran Sedlčany. Na Zimním stadionu Sedlčany je nyní umístěný defibrilátor, který dříve pořídilo 



  

 

 

město Sedlčany. Překrytí sportovních sezón hokeje a fotbalu svědčí pro podporu Žádosti. Přístroj musí 

být registrován na jedné adrese. 

 

Nákup mobilního defibrilátoru je žádoucí, neboť se o něj dělí dvě sportoviště (v sezóně jej užívá Zimní 

stadion Sedlčany a v létě potom je umístěn na Stadionu TJ Tatran Sedlčany (fotbal). 

Výše uvedené znamená, že jsou časy (sportovní utkání), ve kterých v souběhu akcí nelze mít zařízení 

k dispozici na obou sportovištích najednou (rozumí se Zimní stadion Sedlčany a Stadion TJ Tatran 

Sedlčany). 

Nový přístroj je v pořizovací ceně cca 35 tis. Kč. Při souběhu hokeje a fotbalu se ukazuje defibrilátor 

jako vhodné pořídit (vyhodnoceno i s ohledem na zvyšující se parametry na zajištění bezpečnosti 

sportujících a návštěvníků). 

Potřebné je i doplnění jednou sadou baterií v hodnotě 3 – 4 tis. Kč. 

Přístroj se po pořízení zaeviduje do registru, a to nejen pro případ potřeby záchranné služby; je vždy 

evidován na určitém místě. 

Žádost je třeba dopracovat a ve druhém pololetí je možné žádost opakovat (nutné se všemi stranami 

prokonzultovat a zajistit financování, např. i přehodnocením priorit v rozpočtu příspěvkové organizace). 

Návrh nemůže zavazovat k výdaji rozpočet města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem, předmětem žádosti a potřebností; pořízení přístroje vyhodnoceno jako potřebné; 

▪ žádáno upřesnění financování; konkretizovat nákup produktu (finanční zajištění v souladu 

s rozpočtem organizace na rok 2022); 

▪ úkol – projednat s ředitelem příspěvkové organizace; příprava materiálů do RM. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany rozhodnutí o žádosti odložila na neurčito a žádá o další doplňující údaje 

a jejich předložení (vizte výše část diskuse). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.4 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany pro školní rok 2021 / 2022 

RM byla prostřednictvím referenční zprávy pana místostarosty seznámena s obsahem Zprávy 

o přijímacím řízení do Mateřské školy Sedlčany, která byla přijata Městským úřadem Sedlčany dne 

18. května 2022 a zaevidována pod č. j.: MÚ-S/MST/10264/2022. 

 

V případě Odloučeného pracoviště MŠ Sokolovská bylo přijato 16 dětí, na základní školu odchází 15 

dětí a odklad školní docházky byl aplikován v případě 6 dětí.  

 

V případě Odloučeného pracoviště MŠ Severní sídliště bylo přijato 37 dětí, na základní školu odchází 

35 dětí a odklad školní docházky byl aplikován v případě 6 dětí. 

 

V případě Centrálního pracoviště MŠ Šafaříkova bylo přijato 29 dětí, na základní školu odchází 26 dětí 

a odklad školní docházky byl aplikován v případě 5 dětí. 

 

Celkem tedy bylo podáno 97 žádostí, z toho bylo vyhověno (přijato dětí) 82, nepřijato 15 dětí a v případě 

17 dětí došlo k odkladu školní docházky. 

Do základních škol odchází 76 dětí. 

 



  

 

 

Na všech pracovištích Mateřské školy Sedlčany byly děti podle platných předpisů a stanovených kritérií 

umístěny do věkově smíšených tříd. Výjimku tvoří Centrální pracoviště MŠ Šafaříkova, které disponuje 

4 třídami, z toho jsou 3 třídy věkově smíšené a nadále pro školní rok 2022 / 2023 zůstává v provozu 

třída, která je určena pro dvou až tříleté děti, kde je snížena kapacita na 18 dětí. 

 

Diskuse: 

▪ nad údaji uvedenými ve Zprávě (např. naplnění kapacity; odklad školní docházky a další). 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy 

Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070; IČ 70999058, pro školní rok 2021 / 2022, kterou vypracovala paní 

Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu. Žádostem o přijetí bylo vyhověno v počtu 82 případů dětí.“ 

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 87-1498/2018-2022. 

 

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

č. 24/2015 Sb.); čtvrté projednávání 

Předloženy k projednání byly tyto Žádosti: 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/5913/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); 

žadatelem je AVALONE, z. s.; právní forma: zapsaný spolek; IČ 22844511; adresa subjektu: Sedlčany, 

Libíň č. p. 27, 264 01 Sedlčany. 

Požadovaná částka 30 tis. Kč na projekt s názvem akce „PÁLÍ – Preventivní program proti 

popáleninovým úrazům do škol“. 

Výsledek projednávání:  

▪ S ohledem na větší množství žádostí o finanční podporu a nedostatek prostředků alokovaných 

rozpočtem města Sedlčany na rok 2022 tato žádost nebyla na základě tohoto projednávání podpořena. 

Další jednání ve věci bude následovat v čase po zasedání ZM č. 20 a případně s ohledem na vývoj 

rozpočtových příjmů a vyhodnocení priorit. Alokovaná částka vyčerpána.  

 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/9944/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); žadatelem je Zdravotní klaun, o. p. s.; právní forma: obecně prospěšná 

společnost; IČ 26547953; adresa subjektu: Praha, Paříkova 355/7, 190 00 Praha.  

Požadovaná částka je 12 tis. Kč na projekt s názvem „Zdravotní klauniády v nemocnicích 

Středočeského kraje“. 

Výsledek projednávání:  

▪ S ohledem na větší množství žádostí o finanční podporu a nedostatek prostředků alokovaných 

rozpočtem města Sedlčany na rok 2022 tato žádost nebyla na základě tohoto projednávání podpořena. 

Další jednání ve věci bude následovat v čase po zasedání ZM č. 20 a případně s ohledem na vývoj 

rozpočtových příjmů a vyhodnocení priorit. Alokovaná částka vyčerpána. 

 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/6192/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); žadatelem je OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVNÉHO KŘÍŽE 

PŘÍBRAM; právní forma: pobočný spolek; IČ 00425826; adresa subjektu (žadatele): Příbram, ulice 

Čechovská č. p. 114, 261 01 Příbram VIII.  



  

 

 

Požadovaná částka je 50 tis. Kč na projekt s názvem „Podpora místní skupiny Českého červeného kříže 

Sedlčany“. 

Výsledek projednávání:  

▪ S ohledem na větší množství žádostí o finanční podporu a nedostatek prostředků alokovaných 

rozpočtem města Sedlčany na rok 2022 tato žádost nebyla na základě tohoto projednávání podpořena. 

Další jednání ve věci bude následovat v čase po zasedání ZM č. 20 a případně s ohledem na vývoj 

rozpočtových příjmů a vyhodnocení priorit. Alokovaná částka vyčerpána. 

 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/10100/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); žadatelem je OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 

PŘÍBRAM; právní forma: pobočný spolek; IČ 00425826; adresa subjektu (žadatele): Příbram, ulice 

Čechovská č. p. 114, 261 01 Příbram VIII. 

Požadovaná částka je 15 tis. Kč s dovětkem „pokud není možné, budeme rádi za jakoukoliv částku“ 

na projekt s názvem akce „Dětský den s IZS 4. června 2022“, který bude realizován v prostoru 

Sportovního areálu Luční, Sedlčany. 

Výsledek projednávání:  

▪ (vizte níže přijaté usnesení). 

 

Diskuse: 

▪ ve městě Sedlčany (rozumí se Nemocnice Sedlčany) není dětské oddělení zřízeno; 

▪ podpora pořádání tzv. Dětského dne (zábor veřejného prostranství zdarma; poplatky OSA; na dárky 

do tomboly by mohlo být uvolněno 5 – 10 tis. Kč z rozpočtu města Sedlčany;  

▪ snižování podpory spolkům z dalších zdrojů (soukromý i veřejný sektor);  

▪ nad dalšími žádostmi, kde subjektům na jejich projekty přispívají i další obce; vícezdrojové 

financování; 

▪ nad případným navýšením o míru inflace;  

▪ nad podporou a potřebností; význam akcí a jejich dopad do společnosti; 

▪ nad výší částky žádané a zvažované podpory. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

(č. j.: MÚ-S/MST/10100/2022), 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 žadatele v roce 2022, a to spolu s definováním předmětu podpory.  

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu subjektu OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO 

KŘÍŽE PŘÍBRAM; IČ 00425826, v částce 10 000,00 Kč, určené na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním akce „Dětský den s IZS“. 

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 87-1499/2018-2022. 

 

4.6 Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2022; stanovení termínů 

řádného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (s přesahem volebního období) 



  

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, sestavil návrh Programu jednání Rady města 

Sedlčany na 2. pololetí roku 2022 (harmonogram), který byl dnes projednán, a to i s ohledem 

na případné překážky v účasti na jednání na straně členů RM. 

 
XIV.  27. července 2022 RM č. 91/2018-2022  

• Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí roku 2022  

  

XV.  24. srpna 2022 RM č. 92/2018-2022  

• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 5. září 

2022 

 

XVI.   7. září 2022  RM č. 93/2018-2022 

• Plnění programu stavebních a investičních akcí  

  

XVII.             21. září 2022  RM č. 94/2018-2022 

• Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.  

 

XVIII.  5. října 2022  RM č. 95/2018-2022 

• Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

XIX.  19. října 2022  RM č. 1/2022-2026 

• Výsledky hospodaření města Sedlčany za tři čtvrtletí roku 2022 

 

XX.  2. listopadu 2022 RM č. 2/2022-2026 

• Příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 

 

XXI.  16. listopadu 2022 RM č. 3/2022-2026 

• Projednání provozních rozpočtů příspěvkových organizací města 

 

XXII. 30. listopadu 2022 RM č. 4/2022-2026  

• Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 

• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany  

 

XXIII.  14. prosince 2022 RM č. 5/2022-2026 

• Závěrečné rozpočtové opatření 

• Ocenění reprezentantů města Sedlčany 

 

Diskuse: 

▪ hlavní programové celky; 

▪ zajištění účasti, zejména v čase letních (školních) prázdnin; 

▪ problematika plánu nad rámec volebního období, nikoli mandátu (kontinuita výkonu funkce); 



  

 

 

▪ nad termínem a obsahem posledního jednání RM v čase před volbami (jednání RM dne 21. září 2022 

proběhne v areálu Sedlčanských technických služeb, s. r. o.). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu s definovaným 

hlavním bodem Programu jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2022, s návrhem 

na zajištění kontinuity výkonů veřejných funkcí s výhledem jednacích dní do konce roku 2022 (přesah 

volebního období).“ 

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 87-1500/2018-2022. 

 

4.7 Zajištění vyhotovení rozpočtované akce „Odvlhčení budovy ředitelství NS (3. etapa)“ 

Problematiku přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je zařazena akce pod názvem „Odvlhčení budovy 

ředitelství NS (3. etapa)“ v hodnotě díla za 540 tis. Kč. Jedná se o navazující práce na činnosti provedené 

v roce 2021 zhotovitelem NERISTAV, s. r. o.; IČ 04272625.  

Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, oslovený uchazeč o zakázku předložil nabídku prací 

v ceně 468.180,00 Kč bez DPH, tj. 566.497,80 Kč vč. DPH.  

RM projednala k jednání předloženou cenovou nabídku a upravený návrh Smlouvy o dílo. 

 

Diskuse: 

▪ cenová nabídka a její výše;  

▪ problematika odvlhčení objektu ředitelství Nemocnice Sedlčany; dlouhodobé problémy; 

▪ standardní trvání doby záruky; očekávána delší doba oproti době stanovené zákonem (Ing. František 

Hodys); garance na delší dobu; převzetí odpovědnosti; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 

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

zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru a akceptaci nejvýhodnější 

nabídky subjektu NERISTAV, s. r. o.; IČ 04272625, v ceně 468.180,00 Kč bez DPH, tj. 566.497,80 Kč 

vč. DPH, a to na zajištění akce pod názvem Odvlhčení budovy ředitelství NS (3. etapa).  

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

smluvního ujednání.“ 

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

přítomno šest členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1501/2018-2022. 

 

4.8 Aplikace záměru projektu „Úsporná opatření na provozu veřejného osvětlení ve městě 

Sedlčany“ v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného 

osvětlení ve městě Sedlčany“   

Z tzv. programu Národního plánu obnovy byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci 

na rekonstrukci veřejného osvětlení. Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného 

osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci 

soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.  



  

 

 

Výše dotace je 30 Kč na jednu ušetřenou kWh elektrické energie ročně, maximální výše dotace na jedno 

identifikační číslo a rok je 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel. Termín realizace opatření je stanoven 

do dne 30. června 2025. Žádosti o dotaci se předkládají ve lhůtě do 30. června 2023.  

Pro zpracování projektu úsporných opatření, pasportu VO, zpracování žádosti o dotaci a potřebnou 

administraci je předložena cenová nabídka od dodavatele Zero Emission Consulting, s. r. o.; 

IČ 09399895, ve výši 164.000,00 Kč (neplátce DPH).  

Cenovou nabídku spolu s vysvětlujícím sdělením (dopisem) členové RM obdrželi v přiložených 

dokumentech v čase před vlastním jednáním RM. 

 

Diskuse: 

▪ nad stavem VO v městské zástavbě Sedlčany a osadách města; rekonstrukce;  

▪ nad výhodností / nevýhodností nabídky;  

▪ vyhodnocení dotačního titulu;  

▪ zpracování podkladů – pasport VO; posouzení intenzity osvětlení ulic; nabídka od firmy; 

▪ předpokládá se výměna osvětlovacích těles za úsporná… 

 

Usnesení: 

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

zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění rozhoduje o akceptaci cenové nabídky dodavatele 

Zero Emission Consulting, s. r. o.; IČ 09399895, ve výši 164.000,00 Kč (neplátce DPH) na zpracování 

projektu „Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení ve městě 

Sedlčany“ včetně podání a administrace žádosti o dotaci z programu Národního plánu obnovy.  

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 87-1502/2018-2022. 

 

4.9 Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Sedlčany za rok 2021 

Členové RM byli seznámeni se Zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Sedlčany za rok 2021, resp. s jejím závěrem. 

Pan starosta sdělil, že včera uvedenou Zprávu podepsal, respektive její převzetí z rukou auditora; 

v pátek bude zveřejněna na ÚD, a to po dobu trvání 15 dnů. Kontrolou nebyly shledány žádné zásadní 

vady a nedostatky. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala, a to v rámci projednávání návrhu Programu ZM č. 20 pro toto volební období doporučit 

ZM schválit „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 

2021“ a rovněž doporučit schválit účetní závěrku města Sedlčany za rok 2021, která je součástí „Zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021“. 

  

Diskuse: 

▪ nad způsobem kontroly a přezkoumáním výsledků hospodaření; 

▪ pan Ing. Josef Soukup členům RM oznámil, že v rámci své zastupitelské iniciativy, předloží 

na plánovaném veřejném zasedání ZM návrh, aby přezkoumání hospodaření města Sedlčany za období 

od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, 

u kterého lze tyto činnosti objednat, a to nejpozději do 30. června 2022. Jako důvod změny uvedl, že tato 



  

 

 

povinnost města na sebe nebude vázat finanční prostředky z rozpočtu města, neboť přezkoumání 

výsledků hospodaření krajské zřízení pro obce provádí zdarma; 

▪ předloženy a diskutovány byly další argumenty ve prospěch zachování stávajícího modelu 

přezkoumávání hospodaření, který nyní provádí specializovaná auditorská firma za úplatu (poskytuje 

dále služby jako je metodická pomoc; odborné poradenství; vyjádření k dotační politice; zajištění 

kontinuity činnosti; profesionalita oproti formalismu; vícenáklady spojené s objednáním procesního, 

právního, finančního a účetního poradenství a zazněly i další argumenty jako výluka parciálních 

osobních a politických zájmů, nestrannost rozhodování, zejména v dotační politice krajského zřízení, 

projevu politické „vůle“ apod.). 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Sedlčany za rok 2021“. 

Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schválit „Zprávu 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021“ a účetní 

závěrku města Sedlčany za rok 2021, která je součástí uvedeného dokumentu. 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, zveřejnit, 

a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

účetní závěrku města Sedlčany za rok 2021, která je součástí Zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021.“ 

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 87-1503/2018-2022. 

 

4.10 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 

nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, seznámil přítomné členy RM s obsahem Žádosti 

o spolupráci při přípravě a realizaci veřejné zakázky – plomby a lístky o původu zvěře, která byla 

Městským úřadem Sedlčany přijata dne 9. května 2022 o označena č. j.: MÚ-S/ŽP/9441/2022. 

Identifikace žadatele: 

ČR – Ministerstvo zemědělství; IČ 00020478, se sídlem Praha, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové 

Město.  

Smluvní ujednání je uzavíráno v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Město Sedlčany je v postavení „pověřujícího zadavatele“. 

Smlouvou by město Sedlčany zmocnilo tzv. „centrálního zadavatele“ k tomu, aby pro něj provedl 

centralizované zadávání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude pořízení plomb a lístků o původu 

zvěře jako součást kontrolního mechanizmu státu.  

 

Specifikace: 

Plomba na zvěř bude obsahovat prvky jedinečnosti pouze pro použití na značení zvěře. 

Plomby na zvěř budou vyrobeny a distribuovány v jedné kontinuální číselné řadě (platí pro veškerou 

výrobu bez časového omezení). 

Požadavek na odolnost plomb na zvěř oproti teplotním vlivům (- 40 až + 50 stupňů Celsia). Potřebná 

síla k přetržení poutka plomby na zvěř bude větší než 150 N a k vytržení poutka z kleštiny bude větší 

než 200 N. 

Plomby na zvěř budou vyrobeny ve žluté barvě, shodné s provedením aktuálně používané plomby. 



  

 

 

Bude zajištěna návaznost na současné dodávky plomb, zejména na číselnou řadu. 

Lístek o původu zvěře bude tištěn ofsetem černou barvou na 160 g/m2 karton a perforován. 

 

Diskuse: 

▪ přístup ČR (ministerstva); 

▪ podmínky nové legislativy – centrální objednávka pro všechna ORP; 

▪ systém centralizovaného zadávání v ČR. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění 

nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, č. Smlouvy (DMS): 562-2022-16233. 

Smluvním partnerem je ČR – Ministerstvo zemědělství; IČ 00020478, se sídlem Praha, Těšnov 65/17, 

110 00 Praha 1 – Nové Město v postavení centrálního zadavatele. “ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1504/2018-2022. 

 

4.11 Zajištění výběrového řízení na veřejné zakázky zanesené v rozpočtu města Sedlčany; nové 

povrchy místní komunikace v ulici U Roudného a v lokalitě Solopysky 

a) Nové povrchy ul. U Roudného – výběrové řízení 

V rozpočtu města Sedlčany je zařazena akce s názvem „Nové povrchy ul. U Roudného“ 

s předpokládanou cenou 1.900 tis. Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil k projednání výzvu k podání nabídky pro zahájení 

výběrového řízení na realizaci stavby. Předpokládané zahájení výběrového řízení je stanoveno na den 

19. května; lhůta pro podání nabídek pak do 3. června 2022. Dle vnitřního předpisu č. 2/2014 pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, lze zakázky s předpokládanou 

hodnotou do 3 mil. Kč zadávat na základě výzvy třem dodavatelům.  

Předkladatelem je navrhováno poptat dodavatele:  

▪ B E S, s. r. o.; IČ: 43792553,  

▪ Údržba silnic, s. r. o., IČ: 61681199,  

▪ Opravy a údržba komunikací Soukupová – Petrášek, IČ: 47056801.  

Průzkumem trhu z května letošního roku byla na základě předběžné nabídky firmy Údržba silnic, s. r. o. 

stanovena hodnota veřejné zakázky na 1.688 tis. Kč.  Dokumentace k výběrovému řízení byla 

k projednání k dispozici. 

 

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, bere na vědomí předložený návrh dokumentace 

výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: „Nové povrchy ul. U Roudného“ 

a souhlasí s realizací tohoto řízení. Rada města Sedlčany pověřuje Odbor investic provedením 

výběrového řízení výzvou 3 dodavatelům. 

 

b) Nové povrchy Solopysky – výběrové řízení 

V rozpočtu města Sedlčany pro rok 2022 je zařazena akce „Nové povrchy Solopysky“ s předpokládanou 

cenou 1.700 tis. Kč. Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil výzvu k podání nabídky 

pro zahájení výběrového řízení na realizaci stavby. Předpokládané zahájení výběrového řízení je dne 

19. května, lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3. června 2022. Dle vnitřního předpisu č. 2/2014 



  

 

 

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

s předpokládanou hodnotou do 3 mil. Kč zadávat na základě výzvy třem dodavatelům.  

Předkladatelem je navrhováno poptat za účelem zajištění nabídky následující dodavatele:  

▪ B E S, s. r. o.; IČ 43792553,  

▪ Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199,  

▪ Opravy a údržba komunikací Soukupová – Petrášek; IČ: 470 56 801.  

Průzkumem trhu z května letošního roku byla na základě předběžné nabídky firmy Údržba silnic, s. r. o. 

stanovena hodnota veřejné zakázky na 1.922 tis. Kč.  Dokumentaci k výběrovému řízení měli členové 

RM k dispozici. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy a potřebností obě akce vyhotovit; 

▪ vyšší ceny oproti předpokladu rozpočtu; 

▪ nad fází schválit zadání soutěže; 

▪ pan Ing. Jiří Burian – předpokládat lze cca navýšení ceny o 20 %; zdražování veřejných zakázek 

ve stavebnictví; doporučuje realizovat obě akce. 

 

Soubor výroků 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, bere na vědomí předložený návrh 

dokumentace výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Nové povrchy 

ul. U Roudného“ a souhlasí s realizací tohoto zadávacího řízení.  

Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedením výběrového řízení 

výzvou učiněnou nejméně třem dodavatelům.“ 

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 87-1505/2018-2022. 

 

„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, bere na vědomí předložený návrh 

dokumentace výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Nové povrchy 

Solopysky“ a souhlasí s realizací tohoto zadávacího řízení.  

Rada města Sedlčany pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedením výběrového řízení 

výzvou učiněnou nejméně třem dodavatelům.“ 

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 87-1506/2018-2022. 

 

4.12 Informace o změnách na slevách jízdného v prostředcích veřejné přepravy osob 

Pan starosta přítomné členy RM informoval o změnách cen služeb poskytovaných ve veřejném zájmu 

pro občany ČR na jejím území a zásazích státu do regulace cen, a to s ohledem na skutečnost, že uvedená 

problematika se dříve stala předmětem politického soupeření, nikoli skutečné pomoci. 

V minulosti se okázale uplatňovaly slevy pro určité skupiny osob, které nejsou výdělečně činnými 

a plná zátěž bez odpovědnosti a skutečných potřeb se přenášela na jednu skupinu obyvatel. 

 

Na slevy v jízdném mají nadále nárok děti, studenti a senioři. Vybrané skupiny cestujících mají od pátku 

1. dubna 2022 na základě rozhodnutí vlády menší slevu na jízdném ve veřejném dopravě než dosud. 

Stávající výše slevy 75 % ze základního jízdného se pro děti, studenty a seniory snižuje na 50 %. 

 



  

 

 

Diskuse: 

▪ nad poskytnutými informacemi.  

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Informace o novém zákonu o státních svátcích a jeho dopad do občanského prostředí  

Pan starosta přítomné členy RM informoval o tom, že dne 1. května 2022 své účinnosti nabyl zákon, 

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Novela rozšiřuje počet významných dnů o další dva. Občané budou nově slavit 27. květen jako Den 

národního vzdoru a 25. červen jako Den odchodu okupačních vojsk. 

 

Diskuse: 

▪ nad významem a dopadem do prostředí města Sedlčany a jeho občanů; činnost Správy budov 

a zařízení. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Informace o pracovní schůzce starostů měst a zástupců státu ohledně problematiky dopadu 

připravované rekodifikace stavebního práva  

Pan starosta přednesl informace o pracovní schůzce, která za účasti starostů obcí a přizvaných zástupců 

státní správy a politických představitelů proběhla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Hlavním tématem byla tzv. rekodifikace stavebního práva. 

Starostové vyjádřili snahu o legislativní zachování stávajícího rozmístění stavebních úřadů, alespoň 

formou tzv. detašovaných pracovišť v terénu na menších obcích, kde mají svůj význam (dostupnost 

pro občany, znalost místní problematiky a další výhody). 

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou s dopadem do prostředí ORP Sedlčany; 

▪ nad problematikou související s předpokládanou úhradou nákladů města v souvislosti s rekodifikací. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

(společensky uznatelné odůvodnění); projednávání osmé 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 šest 

podaných (přijatých) Žádostí; celkem tedy šest případů potřebnosti na rok 2022, kterým 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 Žádostem vyhovět. Žadatelům je 

doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar v max. výši 500,00 Kč.  

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

jak uvedeno výše, předložil 6 ks Žádostí.  

 

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 73/2021 ze dne 27. října 2022; 

jednací bod 4.8):  

„Rada města Sedlčany s účinností vzniku poplatkové povinnosti nejdříve na rok 2022, a to za účelem 

zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci, kterou schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném 

zasedání dne 4. října 2021, schvaluje postup, podle kterého, v individuálních případech, bude 

rozhodovat o poskytnutí finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), a to až do výše 500,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující 

znaky „sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 

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

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

vyměřeného poplatku v plné výši a pouze na základě žadatelem podané Žádosti s připojeným čestným 

prohlášením o osobní situaci a pravdivosti údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru 

sociálních věcí) a následného sociálního šetření a šetření majetkových poměrů v rozsahu vlastnictví 

nemovitostí, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí.  

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

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

následná poplatková období počínaje rokem 2022 zrušeno.“   

 

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

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

Žádosti předkládány dnes 18. května 2022 k rozhodnutí RM): 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/9263/2022; 5. 05. 2022; 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/9267/2022; 5. 05. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/9270/2022; 5. 05. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/9271/2022; 5. 05. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/4749/2022; 7. 03. 2022;  

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/9878/2022; 12. 05. 2022. 

 



  

 

 

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny Odborem sociálních věcí, a to v samostatné 

působnosti. Rada města Sedlčany tyto předložené Žádosti uznala důvodnými, podmínky pro schválení 

darů byly splněny; Odborem sociálních věcí navrhován ke schválení RM dar sazbou ve výši 

500,00 Kč/rok 2022/nemovitost, a to pro všechny žadatele. 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, a to pro každý případ samostatně.  

Celkem 6 x 500,00 Kč = 3 000,00 Kč.  

 

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2022: 

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

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

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

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

▪ 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; 

▪ dne 18. května 2022 se jedná o 6 případů x 500,00 Kč = 3.000,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 84 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 42 000,00 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 uplatněných 

a důvodných Žádostí fyzických osob v počtu šesti případů, podrobně uvedeno v příslušných spisech 

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

poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost (celkem pro šest případů 

3 000,00 Kč), kde příjemci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění 

dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny 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 87-1507/2018-2022. 

 

4.16 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod; lokalita ulice Na Skalách 

RM projednala předloženou Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod podanou žadatelem 

(žadateli) v rámci Výzvy ŽP č. 1/2022 města Sedlčany, která byla vyhlášena rozhodnutím Zastupitelstva 

města Sedlčany zn.: 262d/2018-2022 ze dne 13. prosince 2021. 

Evidenční číslo Žádosti (případu): 1/2022; č. j.: MÚ-S/ŽP/9584/2022, přijaté MěÚ Sedlčany dne 

10. května 2022. 

Identifikace žadatele: provedena. 

Údaje o stavbě domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“): 

▫ podporovaná nemovitost (stavba), pro níž je legální likvidace odpadních vod řešena se nachází 

v doposud neodkanalizované lokalitě, která není napojena na Centrální čistírnu odpadních vod 

Sedlčany. Žádost je podána za účelem zneškodňování odpadních vod, což bude realizováno 



  

 

 

vybudováním DČOV, resp. typovou DČOV (označení) – AQUATEC AT6; tato bude dodána výrobcem 

(distributorem), kterým je AQUATEC VFL, spol. s. r. o. 

Stavba DČOV je plánována realizovat na pozemku parcelní číslo 1913/3 a parcelní číslo 1913/11 

v k. ú. a obci Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany za účelem věcného naplnění Žádosti (č. j.: MÚ-S/ŽP/9584/2022 přijaté dne 

10. května 2022) schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 

s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“), a to pro případ žádosti FO; 

trvale bytem Sedlčany, na čištění odpadních vod z nemovitosti Sedlčany, Na Skalách.  

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

schváleného standardizovaného 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 87-1508/2018-2022. 

 

4.17 Návrh Dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému 

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

K projednání a schválení byly předložena tzv. Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického 

zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů.  

Smluvní partner města: 

CENDIS, s. p., sídlo: Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČ 00311391; 

DIČ CZ00311391; zástupce: Ing. Jan Paroubek, pověřený řízením podniku („poskytovatel služeb“).  

 

Informace: 

Dne 13. února 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o umístění Technického zařízení a instalace 

systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů. Poskytovatel s Ministerstvem 

dopravy České republiky uzavře dodatek ke smlouvě na zajištění práv systémů, vytvoření software, 

pořízení a rozmístění hardware nutného pro zajištění činnosti agend řidičů na jednotlivých ORP, a dále 

na poskytování provozní a uživatelské podpory a rozvoje Systému dle odstavce 1.3 původní Smlouvy, 

kterým bude prodloužena její účinnost.  

Smluvní strany by měly mít společný zájem na prodloužení účinnosti Smlouvy (zajištění technické 

podpory výkonu státní správy).  

Smluvní strany se v souladu s návrhem Smlouvy mohou dohodnout na prodloužení účinnosti Smlouvy, 

a to do 30. června 2026, případně na dobu účinnosti smlouvy mezi Ministerstvem dopravy České 

republiky a Poskytovatelem na projekt DIGI podle toho, co nastane dříve. Ostatní ustanovení smlouvy 

zůstávají beze změn. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli 

svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své podpisy. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem 

poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnit Dohodu v registru smluv se zavazuje 

Příjemce. 



  

 

 

 

Opis smluvního ujednání (část) 

 

Subjekt:  CENDIS, s. p. 

Sídlo:   nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO:   00311391 

DIČ:   CZ00311391 

Zástupce:  Ing. Jan Paroubek, pověřený řízením podniku 

(dále jako „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Subjekt:  Městem Sedlčany 

Sídlo:   T. G. Masaryka čp. 32, 264 01, Sedlčany 

IČO:   00243272 

Zástupce:  Ing. Miroslav Hölzel 

(dále jako „Příjemce“ či „ORP“) 

(Poskytovatel a Příjemce dohromady také jako „Smluvní strany“) 

Úvod 

Dne 13. února 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o umístění Technického zařízení a instalace 

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů (dále jen „Smlouva“). 

Poskytovatel s Ministerstvem dopravy České republiky uzavře dodatek ke smlouvě na zajištění práv 

systémů, vytvoření software, pořízení a rozmístění hardware nutného pro zajištění činnost agend 

řidičů na jednotlivých ORP, a dále na poskytování provozní a uživatelské podpory a rozvoje 

Systému (dále jen „Projekt DIGI“) dle odstavce 1.3 Smlouvy, kterým bude prodloužena její 

účinnost. Smluvní strany mají proto zájem na prodloužení účinnosti Smlouvy.  

Předmět dohody 

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8.3 Smlouvy dohodly na prodloužení účinnosti Smlouvy, 

a to do 30. června 2026, nebo na dobu účinnosti smlouvy mezi Ministerstvem dopravy České 

republiky a Poskytovatelem na Projekt DIGI podle toho, co nastane dříve. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

Závěrečná ustanovení 

Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o registru smluv). Uveřejnit Dohodu v registru smluv se zavazuje Příjemce. 

Konec opisu podstatné části smluvního ujednání. 

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ systém centrálního zajištění některých veřejných zakázek; 

▪ další aspekty řešené problematiky; 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh „Dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického 

zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“, 

a to za účelem zachování kontinuity činnosti výkonu přenesené působnosti na úseku registru řidičů 

a řidičských oprávnění, která je uzavírána s CENDIS, s. p., se sídlem Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, 110 15 Praha 1; IČ 00311391, kterou se prodlužuje doba trvání předchozího smluvního 

ujednání na dobu do 30. června 2026.“  

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 87-1509/2018-2022. 

 

 

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): 

▪ Přezkum hospodaření města Sedlčany; referující pan Ing. Josef Soukup  

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že svým návrhem na provádění přezkumu hospodaření města Sedlčany 

Krajským úřadem Středočeského kraje hledá možnosti úspor ve výdajích rozpočtu města. Vrátil se 

k loňské argumentaci (kontrola u příspěvkových organizací; nemusí se provádět externě), kterou 

považoval za důvodnou ve prospěch dřívějšího rozhodnutí RM výkon kontroly objednat u externího 

(privátního) subjektu.   

Smlouva na výkony přezkumu hospodaření není doposud se stávající firmou uzavřena. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; 

▪ nad opakovanou argumentací. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace k nabídce volnočasových aktivit; referující pan Ing. Martin Havel  

Pan Ing. Martin Havel se ve svém příspěvku vrátil ke smyslu a významu akce „Volnočas“, která byla 

realizována za významného přispění města Sedlčany, konaná za účelem poznání nabídky v prostředí 

města ke smysluplnému využívání volného času dětí a mládeže, případně i rodičů. 

Akce se těšila hojné účasti; vylepšit je třeba nabídku občerstvení. 

Pan Ing. Martin Havel aktérům a činovníkům poděkoval za jejich snahu předat nabídku aktivit širší 

veřejnosti, která hledá pro své blízké náplň. 

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou pořadatelství (zajištění prostoru, bezpečnost, dostatečná nabídka občerstvení). 



  

 

 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o slavnostním předání zařízení HZS Středočeského kraje (Chemický kontejner); 

referující pan Ing. Miroslav Hölzel  

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

slavnostním předání výše uvedeného zařízení, které nemohlo být realizováno z důvodu pandemických 

opatření dříve. Město nákup zařízení podpořilo ze svého rozpočtu. 

Ve svém příspěvku pan starosta přednesl opakované poděkování městu Sedlčany za podporu tohoto 

projektu (vybavenosti) ze strany příjemce podpory, tj. HZS. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

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. 87/2018-

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 ve středu dne 1. června 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 88/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné záležitosti, 

projednáván hlavní bod Programu pod pracovním názvem „Sociální péče; činnost Pečovatelské služby 

Sedlčany“. 

 

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 

19:23 hod. 

 



  

 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Rozpočtové opatření č. 3 / 2022 (bez uvedení počtu listů) 

3. Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., činnost a hospodaření za rok 2021 (Zpráva); (bez 

uvedení počtu listů) 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MBF – městský bytový fond 

OSA – Ochranný svaz autorů 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

SVJ – společenství vlastníků bytových jednotek 

VO – veřejné osvětlení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

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

 

  

  


