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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 20/2018-2022 
(anonymizovaný a upravený) 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

6. června 2022 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Úvodního slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:07 hod. zahájil 20. veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; přivítal přítomné 

zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti (občany), kteří se svobodně, z vlastní vůle 

a zájmu, dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli 

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

a využili svých práv k vyjádření osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, 

případně podnětů a připomínek k činnosti, která spadá do kompetence správy věcí veřejných 

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 19 (zde zaznamenán nejvyšší dosažený 

počet). 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 14 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

při projednávání schváleného Programu se dostavili: 

▫  předem omluvený zastupitel, pan MUDr. Karel Marek, a to v čase 17:14 hod. 

 

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil/a a zasedací místnost s omluvou, případně 

bez omluvy opustil/a, a na zasedání ZM se již nevrátil/a v čase:  

- nikdo. 

 

Jednání ZM dále přítomen (mna) nebyl/a, a to v časovém úseku (neuvedeno): 

- dlouhodoběji nikdo z přítomných zastupitelů; vizte případně hlasování; pouze krátký 

úsek na občerstvení; zastupitelé nejsou uváděni jmenovitě. 

 

Omluven/a:   

Na celé jednání (z nepřítomnosti) řádně omluven/a: 

- Mgr. Radovan Faktor (výkon pracovní činnosti mimo Sedlčany); 

- Mgr. Libor Novotný (výkon pracovní činnosti mimo Sedlčany). 

 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem omlouval: 

- MUDr. Karel Marek, (překážky pro výkon zaměstnání); na zasedání ZM se dostavil 

v čase 17:13 hod.; 
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- Ing. Pavel Švagr, CSc., (překážky pro výkon zaměstnání); na zasedání ZM se dostavil 

v čase 17:23 hod.; 

- Ing. Jiří Burian, (překážky pro výkon péče o osobu blízkou); na zasedání ZM se dostavil 

v čase 17:37 hod.; 

- MUDr. Andrea Chromcová (překážky pro výkon zaměstnání); dostavila se v čase 

17:44 hod.; 

- JUDr. Filip Růzha, pozdější příchod pro péči o osobu blízkou (dostavil se v čase 

18:23 hod.) a současně dřívější odchod pro výkon péče o osobu blízkou); odešel v čase 

19:44 hod. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Ing. Martin Severa; 

▪ Ing. Martin Havel. 

 

Návrhová komise: 

▪ Ing. Blanka Vilasová, předsedkyně; 

▪ MUDr. Vladimír Zámostný, člen; 

▪ Paní Barbora Kelichová, členka. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

Námitky, případně protinávrhy proti pověření zapisovatele dnešního zasedání ZM nevzneseny. 

 

Přizvaní hosté: 

- Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany; 

- Bc. Lenka Havlová, DiS., pověřená vedením Odboru majetku, Městský úřad Sedlčany; 

- Ing. Veronika Stiborová, odborná referentka Odboru výstavby a územního plánování; 

Úsek územního plánování; 

- Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí. 

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

- Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT podpory; Městský úřad Sedlčany; 

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:07 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím zasedání ZM přerušeno. 

 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 20:41 hod. 

 

Proti Zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 7. března 2022) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky podle 

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2018 – 2022 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

Program zasedání:  
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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 společnosti 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 včetně GP  

  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 společnosti 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 
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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.; 
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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) 

 9.2.5.1 Příloha č. 1; plakátovací plochy 

9.2.6 Návrh OZV, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejných prostranstvích (úplné znění předpisu) 

 9.2.6.1 Seznam pozemků 

 9.2.6.2 Grafické zobrazení ploch 

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  
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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:   

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

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (do konce volebního období) 

 

Výše uvedený Program (návrh) 20. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 

je v podstatě přepisem části Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 

18. května 2022; dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: MÚ-

S/SEK/10323/2022). Pozvánka byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému 

zastupitelskému sboru) dne 27. května 2022 pomocí zřízeného bezpečného úložiště dat 

pro výkon veřejné funkce zastupitele města Sedlčany. 

 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent, pokud takovýto 

k problematice byl určen, kontroloval dokumenty a jejich obsah ze své kompetence 

a působnosti. 

Formou Oznámení byla Pozvánka (návrh Programu) na veřejné zasedání ZM zveřejněna 

na www stránkách města Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována 

a zveřejněna byla rovněž ve všech osadách města Sedlčany, a to na obvyklých místech 

a obvyklým způsobem, aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto informaci 

v místě svého bydliště k dispozici. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích Programu, kontinuálně (zejména návrhy majetkoprávních bodů Programu), 

vždy dle nápadu událostí, jejich geneze a problematiky, projednán Radou města Sedlčany, 

a to postupně, podle harmonogramu jednání (lze dohledat v Zápisech RM; anonymizované 

Zápisy, resp. anonymizovaná Usnesení zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 87-1496/2018-2022, 

které ve svém výroku zní:  

„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.“ 
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Toto usnesení již nebylo na návrh RM dále doplněno o další programové body (v době 

do zahájení dnešního zasedání ZM).  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města Sedlčany, na základě rozhodnutí RM s respektem k dlouhodobějšímu harmonogramu, 

a to na základě usnesení zn. RM 87-1495/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:07 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce 

přítomné veřejnosti. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany (citace): 

„Dobré odpoledne. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážené dámy, vážení pánové, 

zahajuji 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Přítomných zastupitelů je v tuto 

chvíli 14, přičemž omluveni jsou, a to na celé zasedání ZM, pan Mgr. Radovan Faktor a pan 

Mgr. Libor Novotný. Pozdější příchod avizoval a omlouval se pan Ing. Jiří Burian a pan 

JUDr. Filip Růzha, zatím nemám žádné podrobnější zprávy o dalších nepřítomných. Na část 

jednání se později dostaví paní MUDr. Andrea Chromcová, pan MUDr. Karel Marek 

a předpokládám pan Ing. Pavel Švagr, CSc. Všichni se dostaví později, většinou z pracovních 

důvodů, nicméně Zastupitelstvo města Sedlčany je usnášeníschopné, takže můžeme zahájit.“ 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále sdělil upozornění, že je 

pořizován z tohoto jednání on-line audio přenos bez záznamu, o čemž byli a jsou v sále přítomní 

rovněž informováni pomocí vyvěšené informační cedule, která je umístěna v souladu s předpisy 

a Jednacím řádem ZM při vstupu do Společenského sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné 

zasedání ZM. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího dále oslovil množinu oprávněných osob (občanů), 

kteří mohou uplatnit v souladu s Jednacím řádem ZM svá práva a hlásit se do otevřené rozpravy 

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

předsedajícím upozorněni, že v cca 19:00 hod., jestliže bude ještě jednání probíhat, tak bude 

do Programu zasedání, a to v souladu s ustanovením odst. 17) Čl. 7 Jednacího řádu ZM, vložen 

bod Programu „Dotazy a připomínky občanů“, které se týkají problematiky mimo schválený 

Program (jeho předmět). Zde budou vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání maximálně 

tří minut na jeden příspěvek. Celková doba trvání tohoto bodu Programu je limitována časem 

30 minut. 

Pan starosta dále upozornil na to, že pokud bude z průběhu jednání zřejmé, že bude pokračovat 

po 20:00 hod., bude po dovršení uvedeného času vyhlášena přibližně pětiminutová fyziologická 

přestávka. 
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Konec jednání je Jednacím řádem ZM stanoven na 22:00 hod., přičemž každé další případné 

prodloužení o max. 1 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

všech členů ZM.  

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z minulého veřejného zasedání ZM řádně ověřen, a to bez 

námitek a připomínek.    

 

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle Prezenční listiny předsedající konstatoval, že dnešnímu 

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 14 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že je 

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

právních překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí 

(usnesení).“ 

 

Následuje konstatování s ohledem na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stav věcí na místě zohledněný zapisovatelem; prohlášení 

ve vztahu k zák. o obcích). 

Zasedání ZM bylo přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo 

na místo veřejně přístupné a otevřené občanům, s dostatečnou kapacitou, a to v souladu 

s právními předpisy (zákonem o obcích), Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM, jakož i navrženém Programu jednání a jeho pořadu, 

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována (Pozvánka s návrhem Programu jednání 

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 

 

Poznámka: 

Na jednání ZM (veřejném zasedání) byla aplikována dříve doporučená hygienická opatření 

(vymezení jednacího prostoru pro zastupitele a zvlášť pro veřejnost; tzn. dodržování dříve 

nastavené jednací vzdálenosti. 

 

Záležitosti k vlastnímu procesu jednání; určení a schválení (jmenování) ověřovatelů 

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 20. zasedání ZM jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byl navržen pan Ing. Martin Severa a pan Ing. Martin Havel. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh 

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil. 

Předsedající vyzval všechny zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji pana Ing. Martina Severu a pana 

Ing. Martina Havla.“  

„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 14 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 
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„Ověřovatelem Zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Ing. Martin Severa 

a pan Ing. Martin Havel, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 20. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, 

který s návrhem vyslovil souhlas.  

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na zhotovitele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu bude Ing. Vojtěch Hlaváček. Kdo z přítomných zastupitelů 

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 14 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Paní Ing. Blanka Vilasová, předsedkyně; pan MUDr. Vladimír Zámostný, člen a paní Barbora 

Kelichová, členka.“ 

 

Navržení zastupitelé nic nenamítali a vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální 

složení návrhové komise. 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval.  

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 14 zastupitelů bylo pro 13; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi pro případnou činnost v průběhu 

20. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení paní Ing. Blanka Vilasová, 

předsedkyně; pan MUDr. Vladimír Zámostný, člen a paní Barbora Kelichová, členka.“ 

               

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání, formulování návrhů usnesení, určení jejich pořadí pro hlasování apod.; 

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 
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Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 20. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

a připraven Radou města Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami 

subjektu, rozumí se města Sedlčany, a jeho kompetencemi a působností. 

 

Návrh Programu veřejného zasedání byl obsažen v původní Pozvánce na dnešní veřejné 

zasedání ZM a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání 

ZM byli všichni občané města i další oprávnění a také množina hostů). Program veřejného 

zasedání ZM byl ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

a to jak v písemné, tak elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vše v souladu 

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

a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

a to v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh. 

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, nebyl tento doposud změněn žádným 

důvodným zásahem. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil: 

„Společně s Pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály k Programu dnešního 

jednání. Jsou k navrženému Programu nějaké připomínky nebo návrhy na jeho doplnění? Nikdo 

se nehlásí, takže nechám hlasovat o navrženém Programu.“ 

 

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky 

k návrhu Programu, a to dnes ani dříve v čase před zahájením vlastního jednání určeném 

Jednacím řádem ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 19. veřejného zasedání 

ZM ve volebním období 2018 – 2022 ukončil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, následně 

vyřkl níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s návrhem Programu jednání dnešního zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 14 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 14; 

proti 0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Po ukončení uvedeného procesu předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém a upraveném znění, byl 

schválen čtrnácti hlasy z celkového počtu čtrnácti v tuto dobu jednání a hlasování (v tomto 

okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů.“ 

  

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení. Obsah schváleného Programu ZM je uveden ve formálně 

upravené verzi níže v Zápise, bez pozdějšího obohacení o zřejmé diskusní příspěvky (příspěvky 

do rozpravy); tyto jsou v tomto Zápise uvedeny vždy v příslušném bloku jednání. Na tomto místě 

a v tomto čase jednání nebyly známy.) 

 

Schválený Program 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

(Poznámka: Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen 

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení. Program nebyl v jeho průběhu dále upraven.) 
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1. Zahájení 

 

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

7. března 2022 (volební období 2018 – 2022) 

 

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

– 6. června 2022) 

 

4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

 

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 

 

5.2 Realizace pozemků přímým prodejem společnosti 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) 

 

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  

 

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 společnosti STROS-PEGA 

LIFT – F, s. r. o.   

 

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 

  

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

obec Sedlčany, přímým prodejem žadatelům do SJM  

  

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  

    

5.8 Pojmenování ulice v nové zástavbě Sedlčany, lokalita U Roudného  

    

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)  

    

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

 

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

smlouvy  

  

8. Schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany 
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9. Změny právních předpisů města Sedlčany (obecně závazné vyhlášky města Sedlčany) 

  

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

  

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:   

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

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (do konce volebního období) 

 

Pan starosta přítomné ve Společenském sále KDJS upozornil, že všechny osoby starší 18 let 

s trvalým pobytem na území města Sedlčany a osoby vlastnící nemovitost na území města 

Sedlčany se mohou hlásit do rozpravy k jednotlivým bodům Programu. Uvedené právo 

se samozřejmě vztahuje ke všem bodům schváleného dnešního Programu, jak již uvedeno výše. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

a to v souladu s Jednacím řádem ZM (ČI. VII s názvem „Průběh zasedání a jednání 

zastupitelstva“), navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného 

a nekonfliktního průběhu jednání ZM, kterým je rozhodnutí o tom, zda rozprava zastupitelů, 

případně přizvaných odborníků a hostů, bude probíhat ke každému bodu Programu zvlášť, 

jak již zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu dvacátému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků a veřejnosti 

(oprávněných osob z řad občanů), ke každému bodu Programu ZM zvlášť.“  

Hlasování: z přítomných 14 zastupitelů bylo pro 14; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného procedurálního usnesení (rozhodnutí ZM): 

„Rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků, hostů i oprávněných osob z veřejnosti, 

a to ke každému bodu Programu, bude vedena zvlášť (samostatně).“ 

 

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude 

zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 
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Pan starosta opětovně sdělil, že všichni přítomní z řad veřejnosti se také mohou po udělení slova 

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

Programu dnešního zasedání ZM, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených a uzavřených tematických celcích. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, všechny účastníky zasedání upozornil 

na potřebu mluvit jen na mikrofon, neboť je žádoucí, aby on-line přenosu občané dobře 

rozuměli, byl slyšitelný a věděli, o čem se jedná. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní přistoupíme k druhému bodu našeho Programu, kterým je „Kontrola usnesení z minulého 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“. Slovo pro dva následující body Programu předávám 

panu místostarostovi.“ 

 

 

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

7. března 2022 (volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji za slovo. Přeji všem hezké odpoledne. Druhý bod dnešního Programu ZM – „Zpráva 

z kontroly usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany.“ Tuto zprávu obdrželi 

všichni zastupitelé jako součást materiálu, takže bych rovnou zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Nikdo se nehlásí?“  

 

Referující k problematice otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru, následně veřejnosti.  

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí?“ „Přednesu návrh usnesení.“  

 

Poznámka: V čase 17:13 hod. se na jednání ZM dostavil dříve omluvený pan MUDr. Karel 

Marek. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných celkem 15.  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o kontrole plnění usnesení 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 7. března 2022, předloženou 
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a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 

s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek.“  

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 20. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 0; přítomen 

hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 294/2018-2022.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

 

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

2022 – 6. června 2022) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zpráva z jednání RM. Jednání Rady města Sedlčany se v mezidobí intervalu dní od 8. března 

2022 do 6. června 2022 uskutečnilo celkem 7×, a to v termínech 9. března, 23. března, 6. dubna, 

20. dubna, 4. května, 18. května a 1. června 2022. I pro tento případ Programu byla opět zaslána 

podrobná zpráva jako součást materiálů. Pouze doplním zprávu z jednání RM dne 1. června 

2022. N tomto jednání byla hlavním bodem „Činnost Odboru sociálních věcí a Pečovatelské 

služby Sedlčany“ a dále „Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany“. Zprávu opět všichni 

zastupitelé obdrželi písemnou formou, takže opět zahajuji rozpravu k tomuto bodu dnešního 

Programu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin zastupitelů i občanů. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali zaslané informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem 

Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 

za uplynulé období v intervalu dní 8. března 2022 až 6. června 2022, ve kterém  se v termínu, 

a to dne 9. března, 23. března, 6. dubna, 20. dubna, 4. května, 18. května a 1. června 2022, 

konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 295/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval a předal 

slovo předsedajícímu veřejnému zasedání ZM, a to za účelem projednání další části Programu. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předsedající dnešnímu zasedání ZM, si vzal 

zpět slovo, rovněž referujícímu poděkoval za přednesené informace a pokračoval 

v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání ZM).  
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4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přistoupíme k projednání bodu, který je označen číslem 4, což je „Závěrečný účet hospodaření 

města Sedlčany za rok 2021“. V materiálech jste obdrželi tzv. důvodovou zprávu, výsledky 

hospodaření, přehled příjmů výdajů, včetně všech rozpočtových opatření, dále přehled přijatých 

transferů a zprávu nezávislého auditora. Součástí je samozřejmě též návrh usnesení. Předám 

slovo vedoucí Odboru ekonomického, paní Jitce Kadlecové, aby vás tímto materiálem 

provedla.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického: 

„Dobrý den. Závěrečný účet města Sedlčany, včetně zprávy nezávislého auditora 

o přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021, je předkládán tedy dnešním dnem. 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný v příjmové 

i výdajové části 171 358 000,00 Kč. V roce 2021 bylo schváleno 7 rozpočtových opatření, 5 

rozpočtových opatření bylo přijato v kompetenci Rady města Sedlčany, 2 rozpočtová opatření 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany. Veškerá rozpočtová opatření schválená v průběhu 

roku byla přebytková nebo vyrovnaná. Z původní částky zapojení rezerv při schvalování 

rozpočtu na rok 2021 v závěru roku 2020 ve výši 5 000 000,00 Kč, skončil rok 2020 zůstatkem 

na běžném účtu ve výši 23 081 000,00 Kč. Tato částka příznivě ovlivnila první rozpočtové 

opatření roku 2021, které schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany dne 8. března 2021. 

Z příjmové části vytvářejí nejvyšší objem příjmů města daňové příjmy za rok 2021. Tyto byly 

ve výši 130 311 660,00 Kč; nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, jejichž největším 

objemem jsou pronájmy z majetku města včetně pronájmu bytů a Bytového domu Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, což je tedy ve výši 18 221 800,00 Kč; další oblastí příjmové části jsou 

příjmy kapitálové. V roce 2021 to byly příjmy z prodeje pozemků a platby jednorázových 

věcných břemen ve výši 872 500,00 Kč a větší část, tedy i té příjmové, na příjmové straně 

rozpočtu tvoří dotace a zapojení rezerv. V roce 2021 byla celková částka 62 272 420,00 Kč 

z toho dotace ze státního rozpočtu a neinvestiční dotace z operačních programů Evropské unie, 

které jsou tedy průběžné některé pro naše městské organizace, jsou ve výši 35 108 800,00 Kč. 

V roce 2021 město Sedlčany obdrželo dvě investiční účelové dotace, a to z Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR na výstavbu areálu v ulici Luční a dotaci pro rekonstrukci objektu Centra 

Petrklíč v celkové výši 3 765 450,00 Kč. Jak jsem již řekla v úvodu, byly zapojeny rezervy 

z roku 2020 v plné výši, a to v částce 23 081 000,00 Kč. K této části dotační byla přiložena 

i příloha, kde jsou jednotlivé dotace rozepsány s vyznačením, které tedy podléhají finančnímu 

vypořádání. U některých v rámci vyrovnání finančního vypořádání byly realizovány vratky. 

V podstatě se jedná o dotace na pořádání voleb nebo konání voleb, takže to jsou přísně účelové 

prostředky a dále o dotaci, kterou jsme z části nespotřebovali a vraceli, tato byla určena 

na zařízení u Turistického informačního centra Sedlčany, kde tedy byla ta původní částka 

přijatá vyšší, než byla realizace toho vybavení. Příjmy celkem byly ve výši 211 678 380,00 Kč 

oproti schválenému rozpočtu a rozpočtových opatření schválených v roce 2021 je to 100,82 %.   

 

Výdajová část, jako vždy se odvíjela od části příjmové a tedy i od rozpočtových opatření 

schválených; postupně byly tedy výdajové položky upravovány. Zemědělství lesní 

hospodářství 3 841 680,00 Kč, oblast průmyslová ostatní odvětví hospodářství 

9 760 780,00 Kč, z toho doprava činí 6 867 830,00 Kč, ta zahrnuje hlavně údržbu místních 

komunikací, rekonstrukce opravy komunikací, chodníků, parkovišť a dalších, tedy veřejných 

ploch. Služby obyvatelstvu je rozsáhlá oblast výdajů, která se skládá z oblasti školství, jsou to 

příspěvky školským organizacím (příspěvkovým) 10 623 690,00 Kč, oblast kultury 

15 564 810,00 Kč, tělovýchova a zájmová činnost 6 726 880,00 Kč. Správa budov, bydlení, 
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komunální služby, územní rozvoj je v celkové výši 48 105 720,00 Kč. Tato oblast zahrnuje 

výdaje na správu budov městského úřadu, nebytových prostor a bytového fondu v částce 

11 336 710,00 Kč, výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. včetně likvidace odpadu, 

výkony technických služeb tedy pokud se týká čištění města, zimní údržby, údržby veřejné 

zeleně, veřejného osvětlení, provozu hřbitova, což je v celkové výši 18 720 570,00 Kč; 

projektové dokumentace, administrace projektu ve výši 895 730,00 Kč; geometrické plány, 

znalecké posudky, nájmy pozemků a nemovitostí v částce 1 365 970,00 Kč. A poslední oblastí 

v této výdajové části jsou investice, technická zhodnocení, opravy, údržba, stavební úpravy 

majetku města v částce 14 804 800,00 Kč. Jednotlivé akce, jako např. projekty jsou vypsány 

v této oblasti označené „3.4 f“. Další výdajovou oblastí jsou sociální věci, zdravotnictví ve výši 

4 058 120,00 Kč; ochrana a bezpečnost v částce 8 585 270,00 Kč; všeobecná veřejná správa 

ve výši 75 254 200,00 Kč zahrnuje oblast výdajů na správu městského úřadu, ale rovněž také 

splátky úvěrů půjček města Sedlčany, včetně příslušenství, příspěvky Sdružení obcí 

Sedlčanska, příspěvky občanským sdružením nebo příspěvky spolkům a v neposlední řadě, tedy 

i náklady na konání voleb. Výdaje v roce 2021 byly ve výši, a to včetně splátek úvěrů a půjček, 

182 521 150,00 Kč. Což je ve vztahu ke schválenému rozpočtu a rozpočtovým opatřením 

94,13 %.  

Dalším materiálem je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územně samosprávného 

celku, jenom tedy výrokem části označené „4.“ – závěr zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření, je tohoto znění: „Na základě provedeného přezkoumání hospodaření, nebyly 

zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není 

ve všech významných materiálních ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 

v bodě „3.“, což je dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy, soulad hospodaření 

s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnutých dotací 

a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů a o přezkoumávaných 

operacích.“ 

 

Poznámka: V čase 17:23 hod. se na jednání ZM dostavil dříve omluvený pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů celkem 16.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji paní Jitce Kadlecové a zahajuji rozpravu k tomuto bodu číslo 4 – „Závěrečný účet 

hospodaření města Sedlčany za rok 2021“. Tak nejprve má slovo paní Ing. Blanka Vilasová, 

která se hlásí do rozpravy.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Dobrý den. Děkuji. Já bych se jenom chtěla zeptat, co je to analýza VHI, protože některé 

značky opravdu nevím, takže VHI, nevím, co je.  Náleží to k číslu 6.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Vodohospodářská infrastruktura.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Ano, děkuji.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Další, kdo se hlásí do rozpravy? Pan Ing. Josef Soukup.“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup: 
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„Já možná se vyjádřím trošku k přezkoumání hospodaření za rok 2022. Všichni teď žijeme 

ve složité době, musíme řešit celou řadu problémů, které jsme ještě před několika lety, či 

dokonce měsíci, si nedokázali vůbec představit. Pomalu denně slyšíme pojmy jako inflace, 

stagflace, krize, raketový nárůst cen. Ekonomové tvrdí, že nás čekají hubené roky. Vyrovnat 

se s tím musí domácnosti, firmy a instituce i naše město. Pro nás je tady ovšem ještě jeden 

významný aspekt, meziroční pokles počtu obyvatel našeho města na 6 799 bude znamenat 

pokles daňových příjmů z rozpočtového určení daní o 1,5 milionu korun. To všechno bude mít 

negativní dopad na hospodaření našeho města a bude nás nutit přemýšlet, zda jsme schopni 

nějak kompenzovat naše příjmy a zda jsme schopni redukovat naše výdaje a hledat úspory i tam, 

kde bychom je za normální situace třeba nehledali. Z tohoto důvodu jsem přišel na RM 

s návrhem požádat o přezkoumání hospodaření za letošní rok Krajský úřad Středočeského 

kraje, protože v takovém případě nejsou hrazeny náklady na přezkoumání z rozpočtu města 

a musím uznat, že v jinak vzrušené debatě na dvou posledních schůzích RM zazněla i celá řada 

racionálních argumentů, proč zadat přezkoumání právě nezávislému auditorovi. Svůj návrh 

jsem zasílal všem zastupitelům a předpokládám, že většina z vás se s ním měla možnost 

seznámit. Debatu o tom, kterou formu přezkoumávání zvolit, nyní proto považuji 

za bezpředmětnou, protože RM již uzavření této smlouvy s auditorkou schválila. Nicméně 

zůstávají zde 2 otázky, na které mám rozdílný názor od názoru pana starosty. První je otázka, 

je tato: „Který orgán obce může rozhodnout o přezkoumávání hospodaření obce?“ I když podle 

§ 103 odst. 4 zákona o obcích starosta odpovídá za včasné objednávání přezkoumávání 

hospodaření obce za uplynulý rok, tak podle mého názoru rozhodnutí o způsobu přezkoumání 

patří do zbytkových pravomocí RM a tudíž podle § 102 odst. 3 si tyto pravomoci může 

zastupitelstvo vyhradit. Jinými slovy jsem toho názoru, že zastupitelstvu přísluší rozhodování 

o způsobu přezkoumávání hospodaření, pakliže si to vyhradí. Druhou otázkou je, zda může 

kromě zastupitelstva nějaký jiný orgán města rozhodovat o zařazení či nezařazení návrhu 

zastupitele na program připravovaného jednání zastupitelstva. Tady jsem přesvědčen, protože 

zákon o obcích opravňuje v ustanovení § 82 každého člena zastupitelstva obce podávat 

zastupitelstvu své návrhy na projednání, pak jsem přesvědčen, že návrh podaný členem 

zastupitelstva musí být předložen v zastupitelstvu, které jediné může o návrhu rozhodovat. 

O nezařazení návrhu na program připravovaného jednání zastupitelstva nemůže závazně 

rozhodovat rada obce ani jiný orgán, byť podle paragrafu číslo § 102 odst. 1 zákona o obcích 

návrhy na jednání zastupitelstva obce RM připravuje. Myslím, že by se tento případ měl stát 

precedentem do budoucna o zařazení či nezařazení návrhu zastupitele, jakéhokoliv zastupitele, 

na program připravovaného jednání zastupitelstva, o čemž musí v budoucnu rozhodovat 

výhradně zastupitelstvo.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Reagoval jsem na dopis pana zastupitele Ing. Josefa Soukupa, který jste obdrželi, 

a ve stručnosti jsem sděloval hlavní argumenty, na kterých se tedy RM shodla. Když jsme 

konzultovali možnost provedení auditu Krajským úřadem Středočeského kraje, tak samozřejmě 

oni ze zákona musí obci vyhovět, pokud o to požádáme. Nicméně dopředu odmítli jakoukoliv 

metodickou a poradenskou činnost, která je pro nás i v průběhu roku velmi důležitá, a protože 

už jsme takřka v polovině letošního hospodářského roku, tak řadu věcí s auditorkou už jsme 

konzultovali a osobně projednávali, dokonce již 17. května při předání auditorské zprávy, 

kde jsem nepředpokládal takovýto názorový vývoj, tak jsme předjednali tedy uzavření smlouvy 

i na rok 2022, který probíhá a s ohledem na to, že paní auditorka se za 2 roky práce detailně 

seznámila s hospodařením města, resp. se všemi problémy a vazbami ekonomiky i na evidenci 

majetku a další, tak osobně skutečně považuji za velmi žádoucí, abychom v této spolupráci 

pokračovali, byť si uvědomuji, že samozřejmě od Krajského úřadu Středočeského kraje je tato 

činnost zdarma a od jakékoliv auditorské společnosti je hrazena z rozpočtu města, a to z té 



 18 

kapitoly správy. Ale jsou to takové prostředky, které neohrožují žádným způsobem hospodaření 

města, a my bychom stejně museli hledat nějakého daňového poradce, s kterým bychom mohli 

v průběhu roku některé nejasnosti konzultovat. Ono i v této branži se děje řada změn, řada úprav 

a samozřejmě naše ekonomka a naše účetní nejsou úplně asi schopny všechno okamžitě zachytit 

a je dobře, když se o těch věcech můžeme poradit, to k první části obsahu sdělení pana inženýra. 

A nyní i k té druhé části. Pane inženýre, já vás vůbec neokrádám o právo předkládat 

zastupitelstvu jakýkoliv návrh, ale jestliže tato záležitost byla projednávána v Radě města 

Sedlčany a tato se většinově nějak vyjádřila, tak samozřejmě není vůbec žádný problém, aby vy 

jste na jednání zastupitelstvu svůj názor předložil, ale jestliže nebyl hlasován radou, 

tak nepovažuji za možné, aby to bylo předkládáno jako stanovisko RM. Vidím, že se do 

rozpravy hlásí pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Tak. Budu mít možná trošku příspěvek do rozpravy. To, co říkal pan kolega Soukup, to znělo 

velmi hezky, ale pane kolego, vy jste 4 roky členem rady. A je zajímavé, že teprve letos, 

když se blíží komunální volby a předpokládám, že hodláte kandidovat, tak jste objevil kouzlo 

externího auditora. Proč jste s touto myšlenkou nepřišel někdy v minulém období? To je 

mimořádně zajímavé... Pardon, teď mluvím já. Za prvé mě nikdo nebude podezírat z toho, 

že vedení města chválím. Jsem vždycky velmi kritický a víte to všichni kolegové zastupitelé, 

ale v tomto směru se pana starosty a rady zastanu. Mnohokráte jsem v minulosti auditorskou 

zprávu kritizoval, myslím předchozího auditora. Všichni si to možná pamatujete nebo někteří 

si to pamatujete. Ne vždycky mě bylo vyhověno, ale pro tento případ konstatuji, že v tuto chvíli 

ta auditorská zpráva je kvalitnější, než byly v minulosti předkládané auditorské zprávy. 

Je bezesporu kvalitnější, to za prvé. Čili nejsem pro to, aby nám to auditoval Krajský úřad 

Středočeského kraje, protože Krajský úřad Středočeského kraje, milý pane kolego, znamená, 

že nás budou auditovat úředníci a úředníci s úředníky se obvykle velmi dobře domluví, 

to za prvé. Za druhé, kvalita auditorů úředníků na Krajském úřadu Středočeského kraje je zcela 

rozličná od auditora, který má kulaté razítko, který musí mít auditorské zkoušky a také si za svůj 

audit zodpovídá a jeho výrok, kdyby tam někde bylo něco špatného, tak jeho výrok my můžeme 

navrhnout na přezkum a ten člověk může přijít taky o licenci. Čili, jinými slovy, na rozdíl 

od toho, že Krajský úřad Středočeského kraje by nám ten audit udělal zadarmo, tak mě tady 

těch pár desítek tisíc…, omlouvám se, jsou to peníze, rozumím tomu, ale mě v tomto směru 

zajímá nejvíce kvalita toho auditu, já se tam opravdu dozvím o tom, jaké je hospodaření města 

a prostě si myslím, že jestli jednou za rok si město zadá takovýto externí audit, tak je to úplně 

v pořádku. Co se týká krajského úřadu a auditů ano, pokud máte malou obec, kde je uvolněný 

nebo neuvolněný starosta a má tuto povinnost také a je to člověk, který je na malé obci do 200, 

300, 500 obyvatel nebo v takovém nějakém řádu, tak tomu celkem rozumím, že se obrátí o audit 

na krajský úřad a rozumím také tomu, že krajský úřad ten audit svými úředníky udělá, 

protože v tu chvíli to hospodaření té malé obce není tak komplikované. Pane kolego, 

hospodaření obce Sedlčany je komplikované a je tam celá řada zákoutí. Celá řada zákoutí a já 

teda jako zastupitel chci mít jistotu, že na to dal palec někdo, kdo má zkoušku, kdo je odborník 

na účetnictví, kdo prostě je schopný se za tyto svoje věci postavit. Já se dívám na paní 

ekonomku Jitku Kadlecovou, x-krát jsme spolu vedli různé odborné spory, víte o tom, x-krát 

jsme se různě dohadovali, někdy jste měla pravdu vy, někdy já, vždycky jsme se dohodli. 

Ale přesně to rozhraní je o tom auditu. Přesně je to o tom, že výsledek práce ekonomů je ten 

externí audit a pro mě tedy prostě externí audit je v tomto směru externí audit, ta současná 

auditorka – znovu konstatuji, je kvalitnější, než byl ten minulý auditor. Vidím v tom trošku 

populismu, ale to asi, ať si každý zastupitel vyříká sám. Osobně jsem na ten váš dopis reagoval 

tak, že samozřejmě buď jste byl přehlasován jako člen rady, a to je legitimní, jestli rada někoho 

přehlasuje, tak si má brečet na zastupitelstvu celé 4 roky. Případně má z rady odstoupit 
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a případně má hledat nějaké jiné formy, ale po čtyřech letech v radě teď přijít s tím, že jste byl 

přehlasován, mně nepřijde příliš korektní. Návrh zastupitelstvu může kdokoliv předložit a já 

jsem vám psal v té mé odpovědi, že existuje Jednací řád ZM a Jednací řád ZM říká, že zastupitel 

předloží cokoliv a na začátku zastupitelstva o tom rozhoduje zastupitelstvo, omlouvám se, 

na začátku jsem tady nebyl, byl takový nějaký návrh na projednání předložen? Jestli nebyl, tak 

tady ztrácíme čas.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Další do rozpravy?“  

 

Poznámka: V čase 17:37 hod. se na jednání ZM dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. 

Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů celkem 17. 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Také se přikloním k tomu, co tady říkal kolega, protože jsem tu od začátku byl a vlastně, pane 

kolego, vy jste nepředložil žádný návrh. Kdokoliv z nás. Minule jsme tady měnili program, 

který byl navržen kvůli Ukrajině. Já jsem se k tomu vyjádřil kriticky, nicméně byl jsem 

přehlasován, je to demokratickou volbou… Prohrál jsem to hlasování a vyjadřoval jsem se pak 

k tomuto. Tu samou možnost jste měl vy, já nevím, na co jste čekal? V RM jste předložil návrh, 

je vás tam sedm. Šest členů RM bylo proti, rada jako orgán nepředložila do programu k tomuto 

bodu tuto problematiku, tedy to, co jste vy chtěl; nic vám nebránilo, abyste na začátku zvedl 

ruku. Pan starosta se tady ptal: „Kdo má návrh na doplnění návrhu Programu?“ Nic jste neměl. 

Takže v tuto chvíli opravdu nerozumím tomu, proč si stěžujete, že vám nebylo dáno právo 

předložit do programu cokoliv. Každý z nás má to právo. A co se týká toho auditu, tak také 

nesouhlasím, abychom šli cestou krajského úřadu. Ano ušetříme 70 000,00 Kč za rok. 

70 000,00 Kč, také jsem kritický, také chci hledat peníze, ale skutečně si myslím, že externí 

audit bude proveden s péčí mnohonásobně vyšší než jakéhokoliv úředníka, který je placen 

prostě každoměsíčně. To za prvé a za druhé zvažuji to, co tady říkal pan starosta, což je také 

legitimní argument; myslím si, že během roku mít možnost se poradit a řešit některé otázky, 

které prostě sami nejsme schopni s naším personálním obsazením vyřešit, tak si myslím, že je 

taky fajn, mít možnost, na koho se během toho roku obrátit o radu, telefon…, nezlobte se, 

ten auditor, jak si myslím, si velice dobře radu rozmyslí, protože si taky váží toho, že je vlastně 

auditorem města, takže poradí a případně si to naúčtuje nebo nějakým způsobem v dalším 

auditním kroku… Opravdu si myslím, že toto je lepší řešení, ano, takže tomu vašemu příspěvku 

nerozumím. Rada města Sedlčany rozhodla v poměru 6:1, rozhodla 6:1, no prostě je vás tam 

v RM celkem 7, někdy můžete být na všechno stejný názor, ale někdy to může být v poměru 4 

hlasy : 3 hlasům, prostě takto funguje demokracie, takže asi tak.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji, další se do rozpravy hlásí pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ještě mám technickou připomínku k dříve uvedenému. Jednak ta poznámka pana kolegy 

Ing. Josefa Soukupa o tom, že si zastupitelstvo může tuto záležitost vyhradit, tak si myslím, 

že stoprocentně je pravdivá. Ano, je to pravda, ale potom to navrhněte, až bude ustaveno příští 

zastupitelstvo, protože toto zastupitelstvo, podle mého názoru, by nemělo tomu příštímu 

zastupitelstvu přinášet takovéto názorové záležitosti. Bude od podzimka nové zastupitelstvo, 

pokud budete v zastupitelstvu, je to legitimní, ať se zastupitelstvo rozhodne, jak chce. S tím 

stoprocentně souhlasím, že si zastupitelstvo tuto kompetenci může vymínit. To, že si ji 
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nevymínilo v minulosti, je důkaz jenom toho, že to pro nikoho z nás, a tudíž tedy i pro mě, 

nebylo téma, které bych jako opoziční zastupitel chtěl zdvihat, ale už jsem se k tomu vyjádřil.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji. Jenom ještě jednu poznámku. Na stávající auditorku paní Ing. Jitkou Licinbergovou, 

která v současné době nám vykonává tu auditorskou činnost, tak jsem se na ni obracel jako 

starosta, když jsem potřeboval konzultovat záležitost, kterou jsme tady řešili už před víc než 

rokem, pak jsme se k tomu vraceli v loňském roce, a to byl ten záměr provozovatele Nemocnice 

Sedlčany o té vestavbě a nadstavbě a ono se to finančně šplhalo do řádů desítek milionů korun 

a nyní bylo potřeba znát a zajistit způsob financování a s tím související daňové záležitosti. 

Problematiku jsme jednak projednávali s právním zástupcem města, ale některé věci i právník, 

říká, tohle je potřeba probrat ještě s daňovým poradcem, takže ono to opravdu není nikterak 

jednoduché, a když se potom nemáte na koho obrátit, tak je to složité, ale to už jsem říkal. Takže 

do rozpravy, kdo se další hlásí?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Pan Ing. Josef Soukup.“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Takže, dovolte mi reagovat. Já v žádném případě nezpochybňuji práci a dosavadního auditora 

v žádném případě. Musím reagovat na to, že to je populismus a že jsem si na to vzpomněl 

na konci volebního období. Můžete si ověřit, že s tímto návrhem nebo o této záležitosti jsem 

hovořil již 17. dubna 2019, takže krátce poté, co jsem byl nováčkem, jak v zastupitelstvu, 

tak v radě města, což je uvedeno v Zápise z jednání Rady města Sedlčany ze 17. dubna 2019. 

Já jsem dokonce akceptoval a uvedl jsem to tady, že uznávám celou řadu racionálních 

argumentů, které na debatě na poslední schůzi RM byly vysloveny, proto jsem taky 

nepředkládal nyní návrh, aby se to projednávalo na zastupitelstvu. Nicméně můj názor je ten 

vyslovený, a proto jsem reagoval na dopis pana starosty, protože já jsem tento návrh předkládal 

ještě před jednáním poslední rady města a předkládal jsem to tak, že to je návrh zastupitele 

k projednání na následujícím zastupitelstvu a očekával jsem, že tento můj návrh se objeví 

v materiálech pro jednání zastupitelstva jako návrh zastupitele. Když se tam neobjevil, tak jsem 

reagoval, jak jsem reagoval, nic víc, nic míň. A potom ještě k té debatě, že města naší velikosti 

si dávají dělat přezkoumání hospodaření u nezávislých auditorů. Úplně to nemusí být pravda, 

respektive nemusí to tak korespondovat, protože mezi městy s počtem obyvatel 5 000 - 20 000, 

tak z celkem 228 měst je 103, kteří se nechávají dělat audit nebo respektive přezkoumání 

u krajského úřadu a 125 u auditora, takže není to jednoznačné, že by všichni, anebo naprostá 

většina si nechávala dělat přezkoumání u krajského úřadu. Když máme 6 799 obyvatel, tak se 

pohybujeme při té nižší mezi.“  

 

Poznámka: V čase 17:44 hod. se na jednání ZM dostavila dříve omluvená paní MUDr. Andrea 

Chromcová. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů celkem 18.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji. Další se do rozpravy hlásí pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Nechci, aby to tady byl náš ping pong. Našel jsem ten Zápis z RM. V radě z roku 2019 je 

poznámka v diskusi: „Pan Ing. Josef Soukup – výdaje s auditem spojené“; nic víc, nic míň. 

Takže z toho Zápisu z RM nepoznám, že jste protestoval, tak buď jste měl protestovat, aby to 

v tom Zápisu z RM bylo důkladněji poznamenáno, protože když si ho jako takto přečtu, tak tam 
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fakt nic nevidím, to za prvé. Za druhé to, co jste říkal, omlouvám se, pane kolego, vy jako člen 

rady byste měl daleko lépe znát, než kdokoliv jiný Jednací řád ZM. To, že rada schvaluje návrh 

programu, je výsostné právo rady. A pokud vy jako zastupitel, tak máte přijít s návrhem přesně 

podle jednacího řádu a ten postup, nezlobte se na mě, jste podle Jednacího řádu ZM nezvolil. 

Takže v tuto chvíli brečet nad tím, že jste si myslel, že RM dá nějaký váš návrh do 

zastupitelstva, není v souladu s Jednacím řádem ZM. Omlouvám se, členové rady by měli být 

v tomto směru daleko znalejší, oproti ostatním zastupitelům. Jak mám věřit radě, když rada 

a členové rady ani neví, co je v Jednacím řádu? Omlouvám se, vážení kolegové. To je celý 

problém vás RM jako takový. To si ale vyřešte na RM. To já tady jako opoziční zastupitel 

nebudu řešit, jestli se vzájemně přehlasováváte nebo ne. Omlouvám se, tento bod sem nepatří. 

Buď měl být vznesen návrh, anebo tady fakt ztrácíme čas.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Do rozpravy se hlásí ještě někdo?“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Já nechci opravdu zdržovat, ale Jednací řád ZM je jenom usnesení, samozřejmě, podle kterého 

se řídíme, usnesení zastupitelstva a nad ním musí stát zákon o obcích a ten je jednoznačný. 

Jestli vy to podle jednacího řádu chápete tak, že musí návrh zastupitele schvalovat rada 

tak…promiňte….“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Návrh zastupitele předkládá zastupitel.“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Ano.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Návrh zastupitele nepředkládá RM, může, ale musí si ho teda osvojit, to je o tom, že Program 

ZM sestaví RM a je místo na zapracování návrhů a na hlasování RM o tom, co se do Programu 

zařadí a co se naopak do návrhu Programu nezařadí. To tady přece vy znáte!“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Pane inženýre, tak bych příště žádal mluvit na mikrofon, aby si tuto rozpravu užili i posluchači. 

A nicméně zaznívá tady opakovaně… Možná se v té rozpravě točíme v kruhu. Zaznívá tady 

nějaký protinávrh k předloženému usnesení? Pokud ne, a pokud se do rozpravy nehlásí nikdo 

další, tak mi dovolte přednést návrhy usnesení k závěrečnému účtu hospodaření města za rok 

2021.“ 

  

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru i ze strany 

veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Následně byl přednesen soubor samostatných výroků usnesení. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany přijímá a schvaluje dokument „Závěrečný účet – výsledky 

hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-7 za rok 2021, a to tak, že rozpočtové 

příjmy k rozhodnému datu účetního období, dne 31. prosince 2021, jsou ve výši 

211.678,38 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což představuje 100,82 % schváleného předpokladu 
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RO č. 7 / 2021) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2021 jsou ve výši 182.521,15 tis. Kč 

(což představuje 94,13 % schváleného předpokladu RO č. 7 / 2021). Přebytek po zapojení 

rezerv činí 29.157,23 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 296/2018-2022. 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Mám jenom procesní poznámku. Dále v té následné části schvalujeme dva výroky, případně 

dvě samostatná usnesení? Nebo část „a) a část „b)“ jednoho usnesení?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ano. Takže technická připomínka přijata. Navrhuji druhé usnesení rozdělit, resp. označit 

na část a) a část b) první věta bude znít: „Svaluje zprávu nezávislého auditora…“; a druhá věta 

bude znít: „Schvaluje účetní závěrku…“. Takže prosím to takto technicky upravit v Zápise a pro 

návrhovou komisi.“ 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje „Zprávu nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021“. 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 297 a/2018-2022 (pro první větu výroku) a 297 b/2018-2022 (pro druhou část výroku). 

Hlasováno bylo společně pro obě části. 

 

Za účelem plnění funkce zpravodaje pro další soubor projednávané problematiky 

„Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany“, pan starosta z pozice předsedajícího, předal slovo 

panu místostarostovi.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„A přejdeme k dalšímu bodu Programu, což jsou „majetkové“ a „majetkoprávní“ záležitosti 

města. Předám slovo panu místostarostovi.“ 

 

 

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM jsou majetkové záležitosti města Sedlčany. Městský 

úřad Sedlčany, Odbor majetku, připravil a Rada města Sedlčany předkládá do Programu 

pro dnešní jednání ZM celkem devět bodů k projednání a přijetí konečného rozhodnutí.“ 

 

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

obec Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Prvním bodem této problematiky je prodej pozemků parc. č. 226/2 o výměře 111 m² 

a parc. č. 334 o výměře 79 m². Pozemky se nacházejí v lokalitě Sedlčany, Na Chalupách. 
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Realizace pozemků přímým prodejem do vlastnictví žadatelky, a to za jednotkovou cenu je 

75,00 Kč/m2, celková kupní cena 14 250,00 Kč.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemků parc. č. 226/2, druhem pozemku 

trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 111 m2 a parc. č. 334, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, za jednotkovou cenu 

75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 14.250,00 Kč. 

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 298/2018-2022. 

 

5.2 Realizace pozemků přímým prodejem společnosti 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) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„V tomto případě se jedná o prodej pozemků parc. č. 1175/2 o výměře 6 m² a parc. č. 1175/3 

o výměře 16 m², a to společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Jednotková cena je 500,00 Kč/m2, 

celková kupní cena je 11 000,00 Kč. Pozemek se nachází v lokalitě Sedlčany, ulice Švermova, 
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v místě před objektem, ve kterém sídlí Obvodní oddělení Policie ČR. Jedná se o sjednocení 

vlastnictví stavby a pozemku (vybudování trafostanice).“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemků parc. č. 1175/2, druhem pozemku 

zastavěná plocha, o výměře 6 m2 a parc. č. 1175/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití jiná plocha, o výměře 16 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2864-

323/2022), které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to do vlastnictví společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou 

cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 11.000,00 Kč.  

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 299/2018-2022. 

 

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  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Jedná se o prodej pozemku parc. č. 1345/7, výměra pozemku je 71 m², a to žadatelce. Pozemek 

se nachází v lokalitě na Novoměstském náměstí, Sedlčany; jednotková cena 200,00 Kč/m2, 

celkové nákupní cena je 14 200,00 Kč.“ 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 1345/7, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 71 m2, který byl oddělen 

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

ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (podle geometrického plán č. 2863-40/2022), 

který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, trvale bytem Praha, za jednotkovou cenu 

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

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 300/2018-2022. 

 

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 společnosti STROS-PEGA LIFT – F, 

s. r. o.   

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další bod je prodej pozemku parc. č. 2485/2; výměra toho pozemku je 309 m², 

a to do vlastnictví obchodní společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o. Jednotková cena je 

250,00 Kč/m2, celková kupní cena je 77 250,00 Kč. Pro tento případ byla cena stanovena dle 

znaleckého posudku.“ 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2485/2, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 309 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 2485, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (podle geometrického plánu č. 2860-41/2022), který je 

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

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

podle znaleckého posudku č. 4758-33/2022, tj. za celkovou kupní cenu 77.250,00 Kč. 

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 301/2018-2022. 

 

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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„V tomto případě se jedná o návrh prodeje pozemku parc. č. 321/9, o výměře 120 m², 

manželům do SJM za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, celková kupní cena je 9 000,00 Kč 

a tento pozemek se nachází v Libíni.“ 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 321/9, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 120 m2, který byl oddělen 

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

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

ve vlastnictví města Sedlčany, a to manželům do SJM, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. 

za celkovou kupní cenu 9.000,00 Kč.  

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 302/2018-2022. 

  

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

obec Sedlčany, přímým prodejem žadatelům do SJM  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Šestý bod je obdobný. Je to prodej pozemku parcela číslo 321/8, výměra pozemku je 12 m2, 

a to do SJM manželům. Pozemek je rovněž v osadě Libíň; navazuje na ten předchozí pozemek. 

Jednotková cena 75,00 Kč/m2. Celková kupní cena 900,00 Kč.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 12 m2, který byl oddělen 

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

komunikace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (podle geometrického plánu č. 165-37/2022), 

který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to manželům do SJM, za jednotkovou cenu 

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

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 303/2018-2022. 

  

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  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Sedmý bod je prodej pozemků parc. č. 334 o výměře 1469 m², součástí tohoto pozemku je 

stavba občanské vybavenosti bez čísla popisného. Jedná se o bývalou Úpravnu vody v Kosově 

Hoře, a to do vlastnictví obce Kosova Hora. Obec Kosova Hora podala nejvyšší nabídku, resp. 

nabídnutou cenou, a to ve výši 1 528 300,00 Kč.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1469 m 2 , jehož součástí je stavba – budova bez 

č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti („Úpravna vody Kosova Hora“), v k. ú. a obci Kosova 

Hora, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to do vlastnictví obce Kosova Hora, se sídlem 

Kosova Hora č. p. 45, 262 91 Kosova Hora, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu tj. 

za 1.528.300,00 Kč. 

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 304/2018-2022. 

    

5.8 Pojmenování ulice v nové zástavbě Sedlčany, lokalita U Roudného  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Osmým bodem Programu je pojmenování nové slepé ulice v lokalitě u Roudného, tady RM 

navrhuje ulici pojmenovat názvem „Jasanová“. Už v minulosti jsme pojmenovávali tu vedlejší 

ulici jako „Ořechová“.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 
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Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník:  

„A rostou tam jasany?“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Ano. Takže souhlas s Jasanovou? Do rozpravy se dále hlásí pan Ing. Josef Soukup.“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup:  

„Pokud dovolíte, protože jsem o tom mluvil s panem JUDr. Filipem Růzhou a on tady není. 

Tak možná si dovolím přednést návrh, který mi říkal. On navrhuje název „Nad Kotlinou“. 

Takže bych to dal jaksi jako protinávrh.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak samozřejmě můžeme nechat hlasovat jako protinávrh pro název nové ulice 

„Nad Kotlinou“. Stejný návrh zazněl už před časem u té ulice, která byla nakonec pojmenována 

jako „Ořechová“. Argumentace tenkráte zazněla, že z té silnice označené č. 105 ve směru 

Sedlčany – Roudný, což je zároveň i obslužná komunikace pro tuto lokalitu, která zajišťuje 

jediný přístup, to pojmenování „Nad Kotlinou“ může být trochu matoucí, protože lidé si spojují 

Kotlinu spíše s přístupovou komunikací ulice Zberazská, ale samozřejmě je to legitimní 

protinávrh.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy již nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu protinávrh na pojmenování ulice.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, 

která bude označena názvem „Nad Kotlinou“. Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice 

označené II/105, která vede směrem od městské zástavby Sedlčany na Osečany. Nová ulice 

se nachází na pozemcích parc. č. 3020/43, parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany (lokalita U Roudného – po pravé straně, vedle ulice Ořechová).“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 0; proti 17; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato. 
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Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, 

která bude označena názvem „Jasanová“. Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice 

označené II/105, která vede směrem od městské zástavby Sedlčany na Osečany. Nová ulice 

se nachází na pozemcích parc. č. 3020/43, parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany (lokalita U Roudného – po pravé straně, vedle ulice Ořechová).“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 305/2018-2022. 

    

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)  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„A poslední majetkový bod je prodej spoluvlastnického podílu. Jedná se o realizaci podílu 

ideální ¼ pozemku parc. č. 74 o výměře 488 m²; součástí pozemku je stavba Sedlčany č. p. 4 

a prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 75 o výměře 160 m². Vše v podílovém spoluvlastnictví 

společnosti KOVOTHERM, spol. s r. o., která projevila o výkup zájem, a to za cenu, jenž je 

stanovena znaleckým posudkem, činící 689 340,00 Kč.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 
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Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků 

parc. č. 74, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m2, jehož součástí je 

stavba Sedlčany č. p. 4, objekt k bydlení a 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 spoluvlastnictví města Sedlčany, a to společnosti KOVOTHERM, spol. s r. o., 

se sídlem Sedlčany, Kodicillova č. p. 3, 264 01 Sedlčany, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 689.340,00 Kč. 

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

uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 306/2018-2022. 

  

  

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dalším bodem dnešního Programu ZM je návrh „Rozpočtového opatření č. 4/2022“. V tzv. 

Důvodové zprávě je uvedeno, že v příjmové části navrhujeme rozpočet navýšit 

o 2 226 000,00 Kč, a to jsou právě před chvilkou odsouhlasené prodeje nemovitého majetku. 

Jednak bývalá Úpravna vody v Kosově Hoře za 1 528 000,00 Kč a dále vlastnický podíl ¼ 

objektu Sedlčany č. p. 4, včetně tedy pozemků za cenu 698 000,00 Kč. Uvedené částky dávají 

dohromady zmíněné 2 226 000,00 Kč.  

A ve výdajové části rozpočtu zároveň navrhujeme v kapitole označené „Všeobecná veřejná 

správa“ navýšit výdaje o částku 1 200 000,00 Kč, což je předpoklad navýšení úroků z úvěrů 

a půjček. Bohužel všichni vnímáme, jaká je stávající realita, čili příjmy, včetně rozpočtového 

opatření by dosáhly 212 990 000,00 Kč a výdaje 211 870 000,00 Kč. Přebytek hospodaření 

zůstává ve výši 1 120 000,00 Kč. Máte v materiálech i tabulkový přehled příjmů a výdajů plnění 

rozpočtu, včetně tedy předchozích rozpočtových opatření, jedno proběhlo a bylo přijato v ZM, 

dvě RO byla přijata RM. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu; hlásí se pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Jenom bych se chtěl zeptat k té kalkulaci navýšit výdaje o částku 1 200 000,00 Kč, což je 

předpoklad navýšení úroků z úvěrů a půjček, jestli je to reálná částka? Nebo ještě, s jakou 

úrokovou sazbou počítáte? Sdělte, prosím, něco kolem toho, co se k tomu dá říci v tuto chvíli.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Požádám o sdělení odpovědi paní ekonomku, která se tomu věnovala.“ 

 

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

„Obecně při schvalování rozpočtu jsme vycházeli z predikcí České národní banky a údajů, 

které jsou zveřejňovány, nad kterými se dále vede rozvaha. Protože, když se tedy dostaneme 

na stránky České národní banky, tak pochopitelně nějaké prognózy nalezneme. Lze porovnat 

i údaje z historie úrokových sazeb PRIBOR 1M. Ta byla základní, případně se dlouho 

pohybovala v intervalu od 1,9, přes 2,1 až do 2,3 %. Odchylka v těch obou našich úvěrových 

smlouvách je + 0,2 %, o čemž svědčí tedy historie od nějakého období měsíce října. Takže 

z těchto údajů jsme vycházeli pro nějaký ten propočet. V podstatě k té cifře se dostaneme 

v nějakém, tedy pomocném výpočtu, např. přes excelovou tabulku. Pro zůstatek úvěru splátky 

je sjednána 30 denní lhůta splácení; po 30 dnů se tedy snižuje zase ta jistina úvěru. A z toho je 
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teda vypočítán ten úrok. Říkám, jedná se o takový odhad, protože nikdy se na ty cifry banky 

úplně přesně nedostaneme. Jenom od té doby, rozumí se od toho října do teď, asi tak do toho 

dubna, tak v podstatě jsou ty sazby kolem už 4,5 %, někdy přes 5 %. Takže dosazením nějakých 

těch odhadovaných nebo v premisách uváděných údajích dostáváme cca žádanou částku. 

Nevíme nikdo, jak se budou úrokové sazby vyvíjet. Myslím si, že spíš tedy směrem vzhůru, 

než že by klesaly. Tak jsme v podstatě přistoupili k té částce, původně jsme si mysleli, nebo já 

jsem se domnívala, že bude stačit navýšení o 800 000,00 Kč. Potom, když jsem se tedy podívala 

do té historie sazeb, resp. toho vývoje, tak jsem navrhla částku upravit na 1 200 000,00 Kč. 

Už i jen s ohledem na to, že teď za ty 4 uplynulé měsíce máme ze schváleného rozpočtu na tyto 

výdaje spotřebováno asi 60 % nebo necelých 62 % (vyčerpáno na těch úrocích). Takže takto, 

jedná se o takový hrubý odhad úroků, uvidíme v průběhu roku, jak se budou sazby dále vyvíjet. 

Jak říkám, myslím si, že tedy to bude spíše ještě směrem nahoru, než, že by se úroky nějak 

snižovaly, případně významně stagnovaly, což si taky nemyslím; takže nyní navrhujeme 

uvedenou částku. Pochopitelně budeme sledovat vývoj a může se stát, že ještě i k nějaké úpravě 

dojde. Přesnou částku nám nedokážou sdělit ani bankéři. Tito nám poskytnou pouze vodítko, 

abychom se obrátili nebo hledali na stránkách České národní banky a tam tedy jsou tyto 

historické údaje. Údaje jsou dostupné několik let zpátky, ale to nemá cenu se jimi v dnešní 

situaci zabývat, nemají určující a vypovídací hodnotu pro dnešní rozhodování. Takže významné 

období pro předkládaný návrh bylo uvedené od října 2021 do současné doby.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Jestli mohu, já to považuji za rozumný. Vzniká jenom otázka, jestli je tam nějaká rezerva, 

protože teoreticky ještě je tam přebytek. Čili vzniká otázka, jestli prostě, abychom to nemuseli 

znovu předkládat, u těch úroků není přece vůbec žádný problém. Tady je to otázka, 

kterou vykalkuluje banka, pokud nám tam něco zbyde jedině dobře. Ale opatrnost říká v tuto 

chvíli, jestli… Ale to musí paní Jitka Kadlecová vidět, jestli jste si tam nechala nějakou rezervu 

v tom návrhu částky 1 200 000,00 Kč, nebo jestli prostě je to tzv. na krev a dá se předpokládat, 

že to tady budeme někdy zase řešit, případně pak nově zvolené zastupitelstvo potom ke konci 

roku 2022, jakoby přeschvalovat. Pokud by tam byla napočítána nějaká rezerva v řádu několika 

stovek tisíc, tak mně osobně by to vůbec nevadilo.“ 

 

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

„Řekla bych, že je tam asi tak rezerva 150 000,00 Kč. Ale jak říkám, možná, že někdy koncem 

července, srpna 2022 už i tato rezerva nebude rezervou. Nebo jestli tedy je návrh...“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Pak vzniká otázka, jestli bych si teda neměl osvojit protinávrh a dát jej ve výši 

1 500 000,00 Kč, ať je tam rezerva. A znovu říkám, tady si myslím, že by nám to jako 

zastupitelům vůbec nemuselo vadit, protože to je zúčtovatelná položka. A ta doba je natolik 

turbulentní, že pokud tady zrovna bude nějaká rezerva, tak bude vždycky příjemnější snižovat 

a mít jakoby přebytek tady v této položce, než potom hledat nějaké zdrojové krytí. Čili pokud 

rozumím tomu, co říkáte, tak klidně bych si osvojil protinávrh 1,5 milionu Kč. A říkám, vůbec 

by mi to nevadilo.“ 

 

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

„No, tak většinou v těch minulých letech tomu tak bylo, že jsme tedy, kdy ty úroky šly spíše 

směrem dolů, myslím např. v té době covidové, která kupodivu teda přála sníženým sazbám, 

oproti této době nebo těmto sazbám, které jsou dnes. Tak tam víte, že jsme třeba i o půl milionu 

nakonec rozpočet upravovali.“ 
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Víte co, já ten protinávrh dám, protože si myslím, že ta doba je natolik turbulentní, že pokud 

tam zbude nějaká rezerva ke konci roku, tak to bude příjemnější, než aby se dělalo nějaké další 

rozpočtové opatření díky navýšení těchto úroků. A jenom si řekněte, jestli 1 400 000,00 Kč 

nebo 1 500 000,00 Kč, jak vy to cítíte paní J. Kadlecová... No ne, vy víte ty sazby.“ 

 

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

„Vycházeje ze zkušeností z minulosti, i když tady s sebou nemám ten materiál, tak podle 

historie, za období leden, únor, březen 2022 šly úrokové sazby rapidně nahoru. Než třeba tomu 

bylo v dubnu a květnu. Ale jestli se bude červen, červenec opakovat jako ta záležitost na začátku 

roku, nevím… Je pravda, že asi ten váš protinávrh nebude od věci. Přebytek je zatím 

dostatečný.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Podávám tedy protinávrh usnesení, navýšit výdajovou položku na úroky na částku 

1,5 milionu Kč.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Do rozpravy se hlásí se pan Ing. Jiří Burian, ale ještě předtím se hlásil pan 

JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka:  

„Chtěl jsem se zeptat na ty úroky, pak v diskusi, ale když už jsme to otevřeli. Nechci být generál 

potom, co se vlastně stalo v naší zemi a co se děje s inflací a se všemi úrokovými sazbami, 

ale pamatuji si jednání zastupitelstva, které jsme měli v minulém volebním období. Bylo jedno 

jediné, které bylo v Červeném salonku. A řešili jsme úvěry, které jsme navazovali na sazbu 

PRIBOR 1M. Tehdy jsem říkal, nedělejme to, nevíme, co to udělá. Může se stát, že přijde recese 

a navazovat úvěry prostě na PRIBOR 1M není dobrá varianta. Takže v této situaci bych chtěl 

říci, aby se příští zastupitelstvo, ve kterém již nebudu, aby se zkusilo zamyslet, jestli nevyjednat 

ty úvěry na nějakou fixní sazbu, která není vázána na sazbu PRIBOR 1M. Byť by se v té prvotní 

fázi mohlo tvářit, že to je o něco nevýhodnější, ano. Samozřejmě, jak říkám, dneska se to říká 

ze zpětného pohledu…, říká se to snadno, ale pamatuji si tu situaci… Je to uvedeno i v Zápise 

v minulém volebním období zastupitelstva, je tam uvedeno mé upozornění, a sice že se obávám, 

že se to stane a vázat úvěr (výši úroků) na tuto sazbu PRIBOR 1M, že se to jeví jako nedobrá 

varianta. Vím, tenkrát mi pan starosta Ing. Jiří Burian říkal, že stejně nám banky nic jiného ani 

nechtěly nabídnout, že prostě to stejně primárně fixují na tuto sazbu. Ale kdybychom s nimi 

zkusili vyjednávat, jak jsem také říkal, neboť šlo oslovit i jiné banky, byla by ta sazba vyšší, 

ale byla by to fixní úroková sazba jako běžného úvěru nenavázaná na uvedenou sazbu… Tak 

to jenom taková poznámka k řešenému problému. Jestli příště, vím, rozhoduje se to těžko, ano, 

teď se mi to samozřejmě lehce říká, že jsem to říkal již předtím v tom minulém období, jako, 

že se to stane a ono se to stát nemuselo a nemusel jsem mít pravdu, ano. Bohužel se nám to 

stalo a teď to musíme řešit. Souhlasím s tím, co říká kolega Ing. Pavel Švagr, CSc., zvednout 

navrhovanou částku na ten 1,5 milionu Kč. Bude to příjemnější a nemá cenu prostě si pak hrát 

za 3 měsíce, znovu částku měnit nějakým rozpočtovým opatřením. Peníze tam máme, tak těch 

300 000 Kč navíc nás určitě nezabije. A zamyslet se musí příští zastupitelstvo nad něčím 

takovýmto.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ano, děkuji, do rozpravy se hlásí pan Ing. Jiří Burian.“ 
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Pan Ing. Jiří Burian:  

„S dovolením bych zareagoval. V první řadě nejsem ekonom, takže to říkám dopředu, 

ale nicméně k panu zastupiteli JUDr. Mgr. R. Hefkovi. V roce 2014, když jsme tady o tomto 

hovořili v rámci úvěru na Přivaděč, tehdy byla zcela jiná situace, takže já si to taky moc dobře 

pamatuji, že jste uvedené prosazoval. Ale ty banky nám v té době nabízely nejlepší možnosti 

pro to období splácení této investice. Že je doba dneska zcela nebo úplně jiná, to nikdo 

nepředpokládal ani před rokem a půl. Tak jenom reaguji za sebe na to, proč jsem to tehdy 

odůvodňoval. A k tomu navýšení, přece není vůbec žádný problém tak učinit, vždyť ještě 

zastupitelstvo bude. Jenom reaguji na uvedené. Dále sděluji, že důvěřuji propočtům hlavní 

ekonomky, ta vždycky byla u starosty, ať už dřívějšího nebo současného pravou rukou, bez 

toho se radnice neobejde. A je kvalitní. Takže bych souhlasil s tím, že pokud by se cokoliv 

změnilo, ať k lepšímu nebo horšímu, tak se to dá ještě řešit na tom dalším zastupitelstvu, 

ale chtěl jsem k tomu jenom říct, že tuším, že to bylo zrovna dnešní prohlášení guvernéra České 

národní banky nebo včera, pardon. Podle obsahu prohlášení bankéře nás nečeká nic nového 

(myslím k lepšímu). Nově jmenovaný guvernér, který bude nastupovat, tak ten chce všechno 

zmrazit, ale do jaké míry, těžko říci. Takže osobně v tuto chvíli dávám větší důvěru propočtu 

ekonomky a jejímu vysvětlení. Vždyť není opravdu problém, aby se tyto věci řešily na příštím 

zastupitelstvu. A není potřeba, aby bylo za 3 měsíce třeba, že ano. Okolnosti se ukáží, takže to 

je moje poznámka.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Chtěl jsem jenom říci na kolegu pan JUDr. Mgr. R. Hefku. Ono to období se fakt zásadně 

změnilo. V roce 2014 ten bankovní sektor měl úplně jiné představy a pohyby než dneska. 

Ale právě proto, že dneska a minimálně do konce letošního roku, ještě dojde k jedné změně 

u ČNB, tak je evidentní, že ty úroky i na ty naše městské úvěry porostou. Proto ta debata a není 

to nic ani politického, myslím si, že toto je zrovna položka, kde se nám ty peníze neztratí a může 

město nad ostatními přebytky, které má, v klidu uvažovat, dejme tomu, o jejich využití na další 

investiční akce. Přijdou určitě možná další nějaké požadavky na navýšení těch jednotlivých 

akcí, tak z hlediska čistoty toho rozpočtu si myslím, že teoreticky je lepší, pokud tady tu položku 

navýšíme teď. Je to o debatě, že ano, ale nicméně já už jsem řekl, že ten návrh dávám, tak to 

nějak dopadne hlasováním.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Návrh, respektive protinávrh byl předložen. Upřímně řečeno, já s tím taky nemám problém, 

protože ty peníze z toho rozpočtu neutečou a jestli zůstávají v tuto chvíli v přebytku hospodaření 

nebo část toho už je teda vázána s nějakou nižší jistotou. Abychom pak na poslední chvíli 

nemuseli, lidově řečeno, vyškrabávat nějaké peníze někde jinde, tak osobně protinávrh 

podpořím. A ještě má k tomu někdo, co dodat?“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka:  

„Musíme si uvědomit, že bude nové zastupitelstvo, bude určitě pracovat klidněji, když bude 

vědět, že ty prostředky má na to připraveny. Než se svolá, než se schválí rozpočtové opatření, 

takže i z tohoto pohledu si myslím, že i jemu se bude pracovat o něco lépe, když bude vědět, 

že ty peníze má a nemusí hned řešit nějaký takovýto problém, který by muselo lepit na prvním 

ustanovujícím zasedání. Takže si myslím i z tohoto pohledu je prostě lepší, když to tam bude 

mít a nebude nás hanit, že jsme mu připravili nehezkou půdu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dobře, děkuji za stanovisko. Ještě k tomu jednu poznámku. Jsem velmi rád, že zastupitelé 

takto bezproblémově schválili majetkové záležitosti a prodeje těch nemovitostí, protože 
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samozřejmě to nám umožňuje tuto debatu. Bez problémů se bavit, kolik tam teda můžeme ještě 

navýšit, jestli 1 200 000,00 Kč nebo 1 500 000,00 Kč. Tak ještě se někdo hlásí do rozpravy? 

Pokud ne, tak přednesu nejdříve protinávrh usnesení. Doufám, že jsem si to tady poznamenal 

správně.“ 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl následný protinávrh usnesení. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 / 2022, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je 

zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku 2 226,0 tis. Kč a zvýšení výdajů 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku 1 500,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí 

celkem 212 990,0 tis. Kč. Výdaje činí celkem 212 170,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření, do již dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, je přebytkový částkou 

+ 820,0 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 19. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 307/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Nyní přistoupíme k dalšímu bodu dnešního Programu, a to jsou veřejnoprávní smlouvy 

na podporu spolkové činnosti.“ 

 

 

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

veřejnoprávní smlouvy  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Dalším bodem dnešního Programu ZM je poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

spolkům na stávající rok 2022, a to s využitím institutu veřejnoprávní smlouvy. Veškeré žádosti 

byly projednány v poradních orgánech RM (Komise sportu a tělovýchovy; Komise sociální 

a zdravotní). Finanční výbor ZM je projednal, prostudoval a RM navrhuje rozdělit peníze tímto 

způsobem:  

▫ TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.   643 000 Kč,  

▫ Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s.    80 000 Kč,  

▫ Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.    60 000 Kč,  

▫ Alena Novotná, z. s.       85 000 Kč,  

▫ Rugby Club Sedlčany z. s.      40 000 Kč,  

▫ SK ZLOBR Sedlčany      44 000 Kč,  

▫ Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s.     25 000 Kč,  

▫ Diakonie Apoštolské církve  

(středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany)    80 000 Kč,  

▫ Mela, o. p. s.        25 000 Kč, 

▫  Charita Starý Knín        25 000 Kč.  

Rád bych zahájil rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Jako první se do otevřené rozpravy hlásí pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Musím se přihlásit, protože jde o můj evergreen. Každoročně upozorňuji na to, že navrhuji, 

aby se ty veřejnoprávní smlouvy upravily, aby byly podrobnější a fixovaly pro obě dvě strany 

nějaké větší jistoty. Konstatuji, že opět k tomu nedošlo, čili není to nic proti žádnému subjektu 

z těch, kdo vyžaduje dotaci, vzniká spíše otázka, jestli pro některé z nich by nebyla lepší forma 

darovací smlouvy. Protože, jinak vydáváme stejně bianco šek, kde z hlediska toho vyúčtování 

je to komplikované, konkrétně třeba ty Diakonie, MELA, Charity. Prostě darovací smlouva 

by v tuto chvíli možná byla lepší. Veřejnoprávní smlouva je prostě veřejnoprávní smlouva 

z hlediska svého charakteru má nějaký účel. Ten účel, ale je tady a já to každý rok říkám, že je 

definován velmi obecně, opět nedošlo ke zpřesnění, takže samozřejmě opět třeba u té Diakonie 

máme „Sedlčany a blízké okolí“. Já nevím, co to je „blízké okolí“, to může být 100, 50, 200, 

300 km. Znovu říkám, vůbec nezpochybňuji finanční částky, ale pravidelně každoročně 

zpochybňuji propracovanost té veřejnoprávní smlouvy a z toho důvodu se zdržím hlasování. 

Prostě, protože si myslím, že ty veřejnoprávní smlouvy nejsou propracovány.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Jenom poznámku. Využití institutu veřejnoprávní smlouvy, nám určuje zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních celků, přičemž se snažíme smlouvu udělat tak, aby to pro 

ty spolky bylo co nejjednodušší.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Pro ty spolky co nejjednodušší, tak to by odpovídala ta dotace, ta je nejjednodušší, protože 

u dotace nemusím zkoumat vůbec nic, tam se rozhodnu, odhlasuje ji zastupitelstvo jako dar a je 

to. Tady pořád je účel smlouvy a ten účel smlouvy mimo těch 10 000 Kč je zúčtovatelný a pak 

je tam otázka té zúčtovatelnosti, takže já prostě jenom sděluji mé osobní pochybnosti, říkám to 

tady už kolikátým rokem a stále se nic neděje. Smlouvy jsou stejné, tak já opět stejně jako 

v loňském roce se prostě zdržím hlasování, protože si prostě myslím, že ta formulace není 

natolik pregnantní, jak by měla být. A možná…, ale fakt bych dával v úvahu třeba RM, aby se 

RM podívala, jestli v některých případech místo té veřejnoprávní smlouvy by nestála za to 

forma dotace. Ano, ale to je o nějaké – možná strategické úvaze. Nechci to tady teď 

komplikovat. Tím by se totiž zjednodušila řada věcí.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Možná jenom pro první případ. S novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních celků, jsou poskytovány dotace na základě veřejnoprávní smlouvy.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Omlouvám se, pokud jsem řekl dotace. Dar by byl jednodušší z hlediska účelu třeba pro ty 

Diakonie, pro tu MELU. Protože tam se rozhodneme, mají to na činnost jednoznačně 

a nezkoumalo by se nic. Ty částky nejsou natolik významné.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dobře, myslím si, že by to nové zastupitelstvo tedy mělo zvážit a rozhodnout, jakou formou 

postupovat. Pokud bychom to začali řešit. V tuto chvíli, když bychom předkládané smlouvy 

neodsouhlasili, tak v podstatě žadatelé nedostanou další dlouhou dobu finanční podporu, a to si 

myslím, že by asi nebylo úplně dobře. Tak ještě do rozpravy se hlásí paní Ing. Blanka Vilasová.“ 
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Paní Ing. Blanka Vilasová:  

„Já bych se chtěla zeptat, jestli od těch jednotlivých spolků máme nějaké vyúčtování 

ke kontrole. Případně jestli tu kontrolu provádí RM, protože mám pocit, že jsem se na to pana 

Ing. Josefa Soukupa ptala a myslím, že mi říkal, že ne a vím, že jsem se na to ptala už 

v dřívějších obdobích. Chtěla jsem, aby mi bylo zasláno nějaké vyúčtování a dodneška mi nic 

nepřišlo, takže jsem chtěla požádat současně, jestli by mi ta vyúčtování mohla přijít e-mailem.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: „Vyúčtování se provádí ke konci 

roku a tuto agendu provádí Odbor ekonomický, který má k dispozici potřebné dokumenty.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová:  

„Ale jestli můžeme poprosit?“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„To asi není problém.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová:  

„Dobře, děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Další se hlásí do rozpravy, pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, prosím, máte slovo.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka:   

„Jenom jsem se chtěl ještě zeptat, zda máme k dispozici nějakou analýzu, ohledně počtu např. 

sportujících, pokud se týká poměrnosti, kolika disponují aktivními sportovci vůči tomu, kolik 

dostávají prostředků, protože tam bylo 643, 80, 40 tis. Kč. Zda to odpovídá přiměřenosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Klíčem k rozdělení prostředků jsou závazné údaje, které jsou zaneseny do pracovního 

prostředí (tabulky). Údaje jsou sestaveny a zpracovávány na základě schváleného „Plánu 

rozvoje sportu“, který jsme tady dříve projednávali a přijali jako závazný dokument před čtyřmi 

roky, který je základním stavebním kamenem vytvářeného systému, který vychází z počtu dětí 

a mládeže. Takže prostředky jsou nastaveny (rozdělovány) na základě počtu sportovců a z nich 

hlavně dětí a mládeže.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Tak ještě se někdo hlásí do rozpravy?“ 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Soubor samostatných usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpora sportovní činnosti spolku TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.“, a to subjektu 

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

IČO 00663468, zastoupený Ing. Martinem Havlem, předsedou spolku, ve výši 643.000,00 Kč 

a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“  

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 a/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účely „Zajištění sportovní činnosti a provozu areálu TJ Sokol Sedlčany“, a to pro subjekt 

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

Sedlčany, IČO 61101052, zastoupený panem Jiřím Doubravou, starostou Sokola Sedlčany, 

ve výši 80.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem 

Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 b/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účely „Činnost spolku, rozvoje a prezentace sportu v regionu, práce s mládeží“, a to 

pro subjekt Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 

264 01 Sedlčany, IČO 61903779, zastoupený Ing. Tomášem Langerem, prezidentem 

sportovního klubu, ve výši 60.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu 

města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 c/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpora sportujících dětí a mládeže v oblasti rekreačního a závodního aerobiku“, a to 

pro subjekt Alena Novotná, z. s. se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, 

IČO 02166437, zastoupený Mgr. Alenou Novotnou, předsedkyní spolku, ve výši 85.000,00 Kč 

a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 d/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpora činnosti RC Sedlčany z. s.“, a to pro subjekt Rugby Club Sedlčany z. s.“ se 

sídlem Sedlčany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, IČO 27027678, zastoupený panem 

Milošem Vodrážkou, předsedou klubu, ve výši 40.000,00 Kč a pověřuje pana Ing. Miroslava 

Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 e/2018-2022. 

  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpora činnosti mládeže v SK ZLOBR Sedlčany“, a to pro subjekt Sportovní klub 

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

IČO 22864814, zastoupený Ing. Jiřím Práškem, předsedou klubu, ve výši 44.000,00 Kč 

a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 
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Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 f/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Výchova mladých šachistů, činnost šachového kroužku“, a to pro subjekt Šachový 

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

IČO 48955566, zastoupený panem Petrem Havelkou, předsedou klubu, ve výši 25.000,00 Kč 

a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 g/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Podpora domácí paliativní péče v Sedlčanech a blízkém okolí“, a to pro subjekt 

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

č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, kontaktní pracoviště náměstí T. G. Masaryka č. p. 28, 264 

01 Sedlčany, IČO 26521385, zastoupen paní Bc. Pavlínou Oubrechtovou, ve výši 80.000,00 Kč 

a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 h/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účely „Denní stacionář MELA, o. p. s. v Sedlčanech“, a to pro subjekt Mela, o. p. s., 

se sídlem Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, IČO 28376196, zastoupen Ing. Milanem 

Kratinou, ředitelem obecně prospěšné společnosti, ve výši 25.000,00 Kč a pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 i/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účel „Pomoc sociálně znevýhodněným rodinám v ORP Sedlčany“, a to pro subjekt Charita 

Starý Knín, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový Knín, IČO 47068531, 

zastoupen panem RNDr. Stanislavem Žákem, CSc., ředitelem subjektu, ve výši 25.000,00 Kč 

a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 308 j/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Děkuji všem za schválení dotací.“ 
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8. Schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Rovnou budu pokračovat k dalšímu bodu jednání, tedy k návrhu na schválení pořízení Změny 

číslo 2 územního plánu města Sedlčany. Předal bych slovo slečně Ing. Stiborové a poprosil ji 

o krátký, stručný komentář k tomuto bodu.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad 

Sedlčany: 

„Obsahem Změny číslo 2 územního plánu Sedlčany je redukce stávajících zastavitelných ploch 

vymezených v platném územním plánu města Sedlčany. Výměra těchto redukovaných ploch je 

17,6 ha. Redukci stávajících zastavitelných ploch schválilo dne 7. března 2022 pod usnesením 

číslo 284 Zastupitelstvo města Sedlčany. Dále je obsahem změny vymezení nových 

zastavitelných ploch, případně změna funkčního využití u stávajících ploch. Zařazení nových 

zastavitelných ploch schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany dne 4. října 2021 pod usnesením 

číslo 251.  

 

U lokality P37 dojde pouze ke změně využití území v souladu s platným zákonem, zákonem 

o vodách a o změně některých zákonů, a ta změna se týká omezení výstavby pouze na oblast 

aktivní zóny záplavového území, místo současné hranice stoleté vody. Dále bude předmětem 

Změny číslo 2 prověření aktuálnosti vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně 

prospěšných opatření. U stávající zastavitelné plochy v platném územním plánu číslo 28 

proběhne aktualizace stávajícího využití na plochy zeleně ve veřejných prostranstvích. Dále 

se řeší plocha lokálního biocentra LBC4, které se nachází ve Sportovním areálu Luční. 

Biocentrum je zakresleno v rozsahu, který dlouhodobě neodpovídá skutečnému stavu v území 

a dojde k jeho novému navržení. V současné době na tomto novém vymezení území 

je zpracováván odborný posudek a návrh nového umístění. Toto zpracovává společnost 

Ekoservis, výzkumné středisko krajinné ekologie. 

 

Dále Změna číslo 2 prověří navýšení minimálních parametrů uličního prostoru šíře 8 m 

na 10 m. V rámci stávajících i nově navržených rozvojových ploch bude stanoven požadavek 

na etapizaci výstavby z důvodu potřeby koncepčního vytváření zástavby v přímé návaznosti 

na stávající zastavěné plochy. Dojde i k prověření ve stávajících regulativech, jako je například 

minimální výměra pozemků, zastavěnost. 

 

V rámci Změny číslo 2 dojde i k úpravě nesouladu v území se skutečným stavem v území. 

Nebudu zde říkat přesné detaily, posílala jsem to v příloze. Najdete tam toho spoustu. K tomuto 

návrhu vydával úřad územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona stanovisko. 

Úřad územního plánování nedoporučuje z tohoto obsahu zařazení plochy P1 a P36. Už jsem 

to zde odůvodňovala, když se řešily jednotlivé plochy. 

 

Jedná se tedy o plochu P1, a to z toho důvodu, že tato plocha představuje výběžek 

do zemědělsky obhospodařované krajiny a narušuje zde organizaci zemědělského půdního 

fondu. Lokalita v současné době není ani napojena na veřejný vodovod a kanalizaci, takže lze 

předpokládat problém se zabezpečením technické infrastruktury a vzhledem k velikosti 

pozemků a umístění domovní čistírny odpadních vod na každém z nich, může dojít ke snížení 

kvality a znečištění podzemních vod. 

 

Poté plocha P36. Plocha se nachází ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území sídel. 
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Plocha také představuje výběžek do zemědělské obhospodařované krajiny a tyto nové 

zastavitelné plochy by měly spíše co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního 

fondu. K ostatním bodům úřad územního plánování nemá námitek. Dále ještě k tomuto obsahu 

vydával stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, a z jeho stanoviska vyšel požadavek 

na zpracování SEI.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu, pan JUDr. Filip Růzha, prosím.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Děkuji za slovo.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Jako první bych chtěl poděkovat paní Ing. Veronice Stiborové za podklad, protože ho považuji 

za velmi kvalitně zpracovaný, přehledný, nevyžadoval za mě ani žádnou dodatečnou rešerši, 

například v katastrálních mapách, takže toho si opravdu cením. Byl bych rád, kdyby všechny 

podklady byly takto dobře připravené, a ještě jednou chválím. Druhá věc. Dovolil bych si zde 

mít několik návrhů, tři samostatné návrhy. Pokud bychom se rozhodli, že by některý z nich byl 

hlasovatelný nějakým všeobecným konsensem, právě proto bych je nepředkládal dohromady. 

První z těchto návrhů je návrh, který zní: „Navrhuje se doplnit návrh obsahu Změny číslo 2 

územního plánu města Sedlčany následujícím způsobem, a sice odstranit ze seznamu lokalit 

navržených k vymezení nových zastavitelných ploch, plochu označenou jako P20.“ Je to 

lokalita Vítěž jih, přičemž odůvodnění uvidíte brzy, tedy na snímku. Odůvodnění je primárně 

takové, že samozřejmě převážná část P20, je zde vidět nově navržená v rámci Změny číslo 2. 

Převážná část navržené plochy se nachází za prvé v ochranném pásmu lesa, za druhé se jedná 

o další rozšíření zastavitelné plochy, která je zde vidět severně, která byla zařazena do Změny 

číslo 1, která doposud není zcela, respektive vůbec využita. Tento návrh je veden v podstatě 

způsobem vedoucím k faktickému spojení sídel, což je Vítěž a lokalita Na Skalách. Přičemž 

takovéto spojování sídel je nadřazenou územně plánovací dokumentací, tedy Zásadami 

územního rozvoje Středočeského kraje, principiálně označeno za nežádoucí. Současně 

doplňuji, že tento návrh i v souladu se zájmy všech stálých obyvatel lokality, tedy Vítěže, 

které byly deklarovány v rámci oficiální komunikace a v rámci řady jednání, která podle mých 

informací byla v této věci vedena. Součástí tohoto prvního návrhu, tedy shrnu, je odstranit 

lokalitu P20, a dále ještě doplnění regulativu stanovujícího jižní hranici zastavitelných ploch 

v této lokalitě Vítěž, a to v mezích zastavitelných ploch vymezených územním plánem ve znění 

Změny číslo 1. To znamená, tak jak je to teď směrem na jih, kde je zemědělský areál a nově 

vymezená zastavitelná plocha. Zde by byl stanoven regulativ, že se na jih nebude Vítěž dál 

rozšiřovat. A současně stanovení regulativu zakotvujícího severní hranici zastavitelných ploch 

v lokalitě Na Skalách. Zde bez bližší definice, řekněme ke zvážení, v rámci toho procesu 

územního plánování. Toto je tedy návrh číslo 1.  

Druhý návrh, zde bych požádal o přeskočení na stranu číslo 13 této prezentace. Za mě je to 

číslo 13 v tom návrhu, ale my tady máme jiný podklad. Proto bych požádal snímek, kde je 

plocha P9. Je to tam, kde jsou různé supermarkety, Penny, Billa. Ano, perfektní, to je ono, 

děkuji moc. Tento druhý nezávislý návrh, který tady předkládám sám za sebe, je návrhem 

koncepčním. Navrhuje se prověřit změnu funkčního využití pozemků, parcelní čísla, potom 

bych toto případně do usnesení zabudoval. Je to ta plocha SK, světle fialová, řekněme, doprava 

od té předělující cesty a na jih od té horní tmavě fialové plochy. Cílem je prověřit možnost 

změny funkčního využití těchto pozemků nebo jejich části na plochu s preferencí užití 

k obytným účelům. V tuto chvíli je to plocha SK smíšená komerční, samozřejmě je to dáno 

nějakým způsobem historicky. Směrem od silnice číslo 1/18 je tato plocha oddělena 
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připravovaným pásem, kde už jsou nebo budou, různé stavby pro obchod nebo jiné stavby 

tohoto typu. To znamená, že akustická zátěž zde už bude poměrně nižší a z mé zkušenosti, je 

tato lokalita velmi exkluzivní a velmi pěkná, možná až příliš pěkná na to, aby nebyla zařazena 

nebo aspoň zčásti do funkčního využití k bydlení nebo respektive s převažujícími obytnými 

účely.  

A potom třetí samostatný návrh. Přiznám se, že jsem k němu došel až teď ve chvíli, kdy jsem 

se tady díval na podklady. Je to plocha P10, která je zde také vidět. Je to plocha, 

která bezprostředně navazuje nebo relativně bezprostředně navazuje na plochu hnědou, což je 

areál zemědělské společnosti Sedlčany. Zde jen předkládám ke zvážení. Vím, že já sám jsem 

byl pro nebo lépe řečeno, jsem v podstatě podporoval zařazení P10 do Změny číslo 2. Nicméně 

získal jsem zpětnou vazbu od této zemědělské společnosti, kde se paní jednatelka obává toho, 

aby se město nepřibližovalo k provozu, který je problematický hlukem, emisemi, různými 

zápachy atd. Aby toto prostě nevyvolávalo nějaká pnutí. Tak ponechávám ke zvážení, 

zda skutečně tuto plochu v této fázi, kdy zadáváme pořízení změny, nevyřadit. 

To je za mě vše, děkuji.“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Ještě se vyjádřím k Vám, ke dvou bodům. Plocha SK, funkční využití dneska umožňuje 

výstavbu rodinných domů. Tedy si myslím, že není nutné to měnit. Není to tedy v hlavním 

využití, ale je to v přípustném využití. A tato plocha umožňuje výstavbu rodinných domů plus 

třeba nějakých služeb nebo menších provozoven. Potom, jak jste mluvil u té Vítěži, o tom 

stanovení toho regulativu, že se nesmí stavět, tak to je z hlediska pořízení územního plánu 

a uvedení to do závazné části nezákonný postup. Toto tam být nesmí. Vy se můžete například 

usnést, že nebudete schvalovat žádosti, ale do závazné části toho územního plánu tento 

požadavek být nemůže.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Děkuji, děkuji za doplnění. Já si tím taky jist nejsem, nicméně vnímám tento deklaratorní 

charakter vůbec toho, protože samozřejmě, i když zde regulativ teď dáme, tak to nic nemění 

na tom, že při příští změně se zase může změnit. A proto toto doplnění stahuji a součástí toho 

prvního návrhu je tedy v tuto chvíli pouze odstranění plochy P20 z vymezení nových 

zastavitelných ploch v rámci Změny číslo 2 ÚP města Sedlčany. Po ukončení rozpravy shrnu 

jednotlivé návrhy, aby se o nich případně mohlo hlasovat.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji, poprosím dalšího do rozpravy.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„FO 1.“  

 

FO 1, vlastník nemovitostí na území města Sedlčany: 

„Dobrý den, takže už jsem byl představen. Minule jsem byl napaden, že bydlím 

v Nedrahovicích a rozhoduji o Vítěži. Byl tady odveden kus práce na tom, co odvedla rodina 

FO 2. Ale předem chci předeslat, že pánové (FO 2 a FO 3) mě kontaktovali ohledně prodeje 

statku. My jsme se nedomluvili. Tento problém už běží možná nějakých 8 let, protože poprvé 

za mnou přišel projektant, když zpracovával přístupovou komunikaci Na Skalách k parcelám 

dalších osob. Když byla zavrhnuta jedna z variant zřízení komunikace za Vítěží, tak přišli 

za mnou s požadavkem, že by potřebovali udělat přístupovou komunikaci s tím, že by se 

bouraly od statku chlívy a kus stodoly. Proti tomu jsem byl tenkrát rezolutně, protože jsem říkal, 



 44 

proč budeme dělat za Vítěží 8 m širokou komunikaci, když tak široká není ani komunikace 

ze Sedlčan do Vítěže. Na nějakou dobu to utichlo. 

Běžela nějaká doba. Já jsem si mezitím podal žádost na zařazení těchto zmiňovaných pozemků 

do územního plánu ke stavění, jelikož mám zájemce. V návaznosti na to, jsem byl osloven 

městem, když pan Jakoubek odmítl na zamýšlenou komunikaci prodat pozemek svého pole. 

Tak jsem byl osloven městem, jestli bych byl ochoten povolit a prodat kus pozemků na tuto 

komunikaci. Zvedla se velká nevole. Ale myslím si, a už to tady bylo i zmíněno, že se Sedlčany 

vylidňují. Momentálně je zde naplánovaných nebo je připravený návrh na dělení parcel. Tedy 

je zde 9 pozemků z toho 1 pozemek, a to jsme i psali ve vyjádření k zamítnutému stanovisku, 

je počítaný na dětské hřiště nebo na venkovní komunitní centrum, protože když přijedete 

do Vítěže, tak tam nemáte na návsi žádné místo, kde by se lidé sešli a dali si pivo. 

Akorát, prostě někoho chytila závist, že by se zde dělaly parcely. 

To je asi tak vše k tomu, zatím se k tomu nebudu vyjadřovat. Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka se hlásil.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ano, hlásil jsem se. Chtěl jsem reagovat na JUDr. Růzhu. K tomu prvnímu myslím, že bychom 

se měli vyjádřit eventuálně sami. Ještě nevím, jak se pan starosta domluvil s obyvateli, nebo 

jestli tam byl nějaký finální závěr. Ten, pokud je, tak se ke mně ještě nedostal.  

Chtěl bych se vyjádřit k tomu druhému bodu – návrhu. Zde bych věřil asi paní inženýrce 

a nechal bych to, tak, jak je to nastaveno. Primárně to nevadí těm rodinným domkům. Úplně 

bych to neměnil a myslím si, že to bude případně na někom, kdo by si tam postavit. Chápu, 

že to je hezký výhled, asi ano, jestli je to, co myslel JUDr. Růzha, tak asi je. Ale jestli primárně 

by tam někdo chtěl bydlet u supermarketů, jestli bych si tam postavil svůj rodinný dům. Já bych 

si ho tady asi nepostavil. A proto bych to neměnil.  

Ke třetímu. Tady už je to asi jasné, takže tam taky ano. Jestli čekáte, když si postavíte vedle 

s prominutím nějakého „kravína“ nebo něčeho podobného, že vám nebude páchnout, tak to jste 

naivní. Ano, to prostě páchnout bude, protože nějaké zemědělství vedle vás pracuje, tak to 

prostě funguje. Ano, s tím případný zájemce musí počítat. Takže asi tak k tomuto a o prvním 

bodu bychom eventuálně mohli nějakým způsobem vést rozpravu. Zatím se tedy k tomuto 

nevyjadřuji, počkám.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji. Když to vezmu od konce k té P10. A také samozřejmě k té zemědělské společnosti. 

Také nejsem příznivcem nějaké přeregulovanosti, což je ostatně důvodem, proč jsem na začátku 

tuto myšlenku podporoval. Prostě, kdo nechce být u „kravína“, tak si tam nekoupí pozemek 

a nepostaví. Na druhou stranu, potom rozhovoru s paní jednatelkou a obecně, když jsem se 

nad tím zamyslel, řekněme hlouběji, tak si umím představit i případ opačný. Někdo si postaví 

dům u letiště a pak potřebuje změnu letových koridorů a protestuje proti tomu. Možná v rámci 

nějaké prevence a respektive preventivního zajištění dobrých sousedských vztahů, by nebylo 

špatné zvážit toto odnětí. Dávám to zde ke zvážení, případně k hlasování. Já budu v tuto chvíli 

pro, ostatně jsem to navrhl. Ale myslím si, že oboje je legitimní, souhlasím s tím.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Pan ředitel FO 2 se hlásil.“ 
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Pan FO 2, občan města Sedlčany: 

„Dobrý den. Já jen, když jsem tady byl jmenovaný, že jsem s panem FO 1 v nějakém špatném 

vztahu. Já jsem se ho pouze zeptal na to, jestli dům nechce prodávat, protože je takový 

na spadnutí. Tak jsem se zeptal, jestli to nechce prodat, to bylo vše, co z mé strany bylo. A jinak 

k vyjádření k zastavěnosti nebo tedy ke zmiňovaným parcelám. Vítěž je vesnice, je to vlastně 

6 nebo 5 statků a k tomu pár domů. Probíhá zde normálně zemědělská výroba. Věřím tomu, 

že ve chvíli, kdy tady pan FO 1 prodá parcely, že nastane velký problém, stejně tak jak je to 

u té zemědělské společnosti. Nastane to i ve Vítěži. Začnou jim vadit mouchy, řev ovcí, ráno 

tady řve kohout, v poledne řve býk nebo hovězí skot, večer zde bude řvát vepřové, tedy prasata. 

Proto si myslím, že je to úplně stejný případ jako s touto zemědělskou společností. Ano, sice je 

pravda, kdo si postaví tak ví, co je vedle, ale většinou tento problém nastává až po delší době. 

A co se týká cesty propojení Vítěž s Hrádkem, stále s tím nesouhlasíme. Myslím si, že to není 

důležité přidávat tady další parcely v této oblasti u toho „kravína“. Myslím, že je nesmysl. 

Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Já k tomu v rychlosti doplním. Já jenom vidím to, co je na mapě. Samozřejmě to tam znám. 

Když jsem si to tady v rychlosti orientačně znázornil, myslím, že to bylo i v těch podkladech 

ke Změně číslo 1, tak ta plocha, před případným přidáním té plochy P20, ta, která teď je 

vyznačena jako zastavitelná individuální zástavbou, tak tuším, že má rozlohu, je zatím 

nevyužita za prvé a za druhé, má rozlohu blížící se tuším jednomu hektaru nějakých 8000 m, 

0,8 ha, tuším, že to bylo. Tedy, ta už tam je, to se nemění. Anebo samozřejmě, to už je prostě 

ve znění Změny číslo 1, na tom se nemá nic měnit. Můj návrh směřuje k odstranění tohoto 

navrhovaného rozvoje směrem na jih, což je plocha označená P20.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže pan FO 3.“ 

 

FO 3: 

„Dámy a pánové, dobrý večer. Byl jsem jmenován, tak si dovolím ještě krátce vstoupit. Byl 

jsem požádán obyvateli Vítěže, abych k tomu také něco řekl. Jak víte, tato záležitost je 

komplikovaná, řešilo se to na podzim. Někteří z vás se byli ve Vítěži i podívat, jak ty věci stojí, 

jak to vlastně s tou cestou je, co a proč se chystá. Proběhla kolem toho ještě celá řada dalších 

jednání, nejenom se zastupiteli, ale jednak tedy se všemi obyvateli Víteže. My jsme se tady 

společnými silami snažili ten problém komplexně řešit. Rozhodně by to nemělo vypadat tak, 

že se tady jedná o nějakou sousedskou nenávist nebo zášť. Můžeme říci, že je tady sousedský 

spor, protože jsou tady dva návrhy. FO 1 navrhuje zařazení této plochy a všichni ti, co ve Vítěži 

žijí, naopak navrhují, aby ta plocha zařazována nebyla. Ty hlavní důvody kromě těch, které tady 

zazněly, to znamená spojování sídel, propojování se Skalami, naddimenzovaná zástavba, 

když ve Vítěži je 10 domů, aby tady vyrostlo dalších 10, byl by to stoprocentní nárůst, nebylo 

by to přiměřené. Tyto věci jsou obsaženy ostatně i v zásadách územního rozvoje Středočeského 

kraje a v republikových prioritách. Mám tady v ruce text, který byl ve Vítěži sepsán koncem 

loňského roku. Tady to všechno je sepsáno i s odvoláním se na příslušné zákony a ustanovení. 

Netýká se to rozhodně jenom toho, že by se tam žádalo pouze o vyřazení té plochy. Tady byla 

navrhována řada úprav, oprav územním plánu, slečna Ing. Stiborová to ví, zapracovala je, my 

jí za to děkujeme, ale kromě těchto věcí je tady ještě jedna záležitost. Totiž, celá tato věc 
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s těmito návrhy putovala už jednou na krajský úřad. Jak víte, a v podkladech k tomuto jednání 

jste dostali odpověď krajského úřadu. Krajský úřad na podzim vyloučil celkem jedenáct ploch 

a vyjádřil se tak, že se jedná o narušení krajinného rázu atd. Oni tam hovoří ovšem také o ploše 

P20 dvojnásobně. Nejenom, že se zmiňuje narušení krajinného rázu, ale právě také zmiňují i to 

propojování sídel jako nežádoucí. Tedy i krajský úřad už na to jednou upozornil. To je jedna 

věc. A druhá věc je taková, že já jsem se přímo ptal těchto úředníků na krajském úřadě, 

co znamená narušení krajinného rázu a v podstatě mi bylo odpovězeno, že víceméně museli 

něčím argumentovat, ale že ten hlavní důvod je, že Sedlčany mají příliš mnoho zanesených 

zastavitelných a nevyužitých ploch. To je ostatně známá věc. Už při Změně číslo 1 s tím 

úředníci měli problém, aby nám tady tyto nové plochy zařazovali. Teď to vlastně dopadlo tak, 

že v této žádosti krajský úřad shodil nejenom tu plochu, kterou tady vidíme jako P20, ale shodil 

plochu, která je tam jako P19, plochu P15, která je jižněji, není vidět. To jsou plochy žadatelů, 

kteří tady v těchto místech bydlí a jsou to právě taky lidé, kteří by tady rádi bydleli a zakládali 

rodiny. Takže pokud FO 1 říká, že Sedlčany se vylidňují, na druhé straně jsou tady lidé, 

kteří tady žijí a nemohou stavět, protože krajský úřad už nechce schvalovat další plochy. 

I z tohoto důvodu tady docházelo k tomuto dost složitému jednání a taky k redukcím. I některé 

ty redukce, když se pak podíváte, jsou navrženy právě v okolí Vítěže a kromě toho tam došlo 

k překategorizování, respektive teď je to v návrhu toho objektu bývalého „kravína“, aby nebyl 

definován jako zastavitelná plocha, ale oblast jiná, odpovídající tomu, co se tam skutečně děje 

atd. atd. Mohl bych pokračovat. Když to zkrátím, v podstatě teď bude na vás, abyste rozhodli, 

komu dát hlasy v této žádosti, protože nelze vyhovět oběma stranám. Na jedné straně, je to tedy 

žádost pana Lomoze, který je jeden a na druhé straně jsou to lidé z Vítěže. Když se podíváte 

tady do toho dokumentu, který byl adresován panu místostarostovi v prosinci, tak vidíte, že tam 

jsou tedy podpisy 19 lidí v místě žijících. Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Ještě se hlásil pan FO 1.“ 

 

FO 1, vlastník nemovitostí na území města Sedlčany: 

„Já jsem jednak jednal v zájmu toho, protože dvě parcely mám pro svoje děti. Já, když jsem 

chtěl stavět jako rodilý občan v Sedlčanech, tak parcely nebyly. Proto jsem odešel mimo 

Sedlčany a chtěl jsem svým způsobem přispět k rozvoji Sedlčan. Jsou tam navrženy velké 

pozemky. Rozlohy jsou od 1400 do 2200 m s tím, že ten, kdo půjde bydlet na vesnici, bude mít 

velký pozemek a musí počítat s tím, že tam budou ovce, že tam bude kohout, a že tam bude 

slyšet bučení krávy. Žádná intenzivní zemědělská výroba tam neprobíhá. Bývalý „prasečák“ 

používají FO 2 jako sklad. Majitel pozemků je jeden člověk, majitel budov je druhý člověk, 

takže tady je patová situace. Nikdo se nikdy nedomluví a nepovolí. To je asi tak všechno. Děkuji 

vám.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě pan Ing. Jiří Burian.“  

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Nechci vůbec zasahovat do nějakých vztahů. To, co tady slyšíme z jedné a druhé strany 

od občanů Vítěže nebo některých, já spíše zareaguji na ty tři případy. Avšak ono se to toho 

týká, protože Vítěž představuje ta plocha P20, o které hovořil pan JUDr. F. Růzha.  

Můj návrh je v podstatě u této lokality takový, že když jsme schvalovali svého času tuto 

rozvojovou plochu pod tím, která už je vyšrafována (zařazena), tak ve Změně č. 1, tehdy se tam 

vynechával odstup od toho lesa jako mimo ochranné pásmo lesní půdy. Tady to pokračuje svým 

způsobem až do nějaké vzdálenosti a pak se to přimyká. Nicméně takové, podle mě normální 
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řešení, je dokončit tu rozvojovou plochu k tomu lomu a tak se srovná linie zástavby. Teď 

nemluvím ani za FO 1 ani za FO 2, jenom urbanisticky se srovná ta plocha s tím, co je schváleno 

na z našeho pohledu levé straně. Tak to je ke zvážení a druhá věc. My jsme měli svého času 

na radnici, byl jsem toho přítomen, jednání ohledně toho připojení Na Skalách – rozvojové zóny 

přes Vítěž. Já si myslím, že se nebudu opakovat, ale už jsem to tu říkal, zkoušelo se a byl 

tu zmiňován projektant, zkoušely se asi celkem 3 nebo 4 varianty toho možného připojení. 

Takže toto připojení přes Vítěž osobně považuji za velmi komplikované, protože se to dostává 

do toho uzlu právě u statku FO 2 versus další osoby naproti, že ano, atd. Navrhoval jsem, že je 

potřeba se vrátit k těm předchozím variantám, které jsou ve studijních podkladech na Odboru 

investic, anebo na stavebním úřadě a pokoušet se připojit Červený Hrádek jiným způsobem než 

tady touto komplikovanou cestou. Tedy to je moje stanovisko nebo návrh, nikoli stanovisko 

k Vítěži. Pokud se týká té třináctky (P13) změnit ji na bydlení, tak tam bych souhlasil s tím, 

co tady slečna vysvětlovala. Je tam možnost skutečně toho bydlení, to se týká tedy v Sedlčanech 

a čas od času se vyskytovaly a vyskytují možná požadavky a potřeby na rodinnou výstavbu 

s drobným podnikáním. Může se jednat, a teď si vymyslím např. o kadeřnictví nebo poradenství 

nebo něco takového, co není vyloženě nějaký další obchodní řetězec atd. A co se týká plochy 

P10, v tomto případě se k této ploše zdržím hlasování, protože umím pochopit to, že se to víc 

přimyká k té zemědělské společnosti, a že to tam může být potom na potíž. Avšak s tím musí ti 

lidé počítat od samého začátku, pokud tam někdo bude stavět. Takže tady mám prostě problém 

s tím návrhem. Nejsem ani pro ani proti a zdržím se v tomto případě. Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Chtěl bych poprosit, paní inženýrku, jestli by mohla výslovně okomentovat stanovisko 

krajského úřadu a konkrétně bod po bodu, které ty body krajského úřadu jsou akceptovány, 

které nejsou akceptovány, nebo jestli to celý bylo akceptováno. Trošku podrobněji, protože té 

dokumentace je hodně, já jsem se v tom trochu ztratil.“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„V tomto stanovisku některé plochy nebyly akceptovány, ale není to náležitostí tohoto 

stanoviska. V současné době má krajský úřad pouze říci, jestli lze nebo nelze vyloučit 

významný vliv. Řekl, že lze a potom, jestli požaduje nebo nepožaduje vypracovat dokument 

SEU, což řekl, že dokument SEU potřebuje. Navíc je tam to, co je uvedeno dál, tak to už je 

navíc a nepatří to do této fáze projednání. Konzultovala jsem to i s úředníky z krajského úřadu, 

kteří nám kontrolují postupy pořizování, a i ta mi řekla, že v současné době máme toto 

stanovisko krajského úřadu ignorovat a postupovat dál. Co se týče zmíněných, hodně 

zastavitelných ploch, tak na to jsme reagovali v předchozím kroku, kde se tyto stávající 

zastavitelné plochy redukovali a zredukovalo se ještě více, než je nově vymezováno.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jestli ještě mohu, co se týká té SEI, tak tam je to na celé, na všechny změny nebo na co to chce 

krajský úřad?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Na všechny ty nové lokality a ta SEA má podrobně vyhodnotit, jestli to bude mít vliv na ten 

krajinný ráz, jestli to zapadne do krajiny, případně tam třeba stanoví konkrétnější regulativy 

pro ty jednotlivé lokality.“  
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A teď, v jakém stavu je tedy příprava té SEI?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Zatím není. To bude potom zpracovávat zpracovatel toho územního plánu, to se zpracovává 

zároveň.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Takže, my to máme schválit a pak teprve dělat SEU?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Ta se asi dělá s tím současně a může se stát, že i několik lokalit po tomto schválení v průběhu 

vypadne. Toto není určitě finální návrh těchto ploch, je to něco jako prověření ploch. Není to, 

že všechny tyto plochy se do další fáze tohoto projednání dostanou.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže ještě FO 3.“ 

 

FO 3: 

„Už jen krátce dámy a pánové, aby se nám ta věc moc nenatahovala. Jenom k tomu, co říkal 

pan Ing. Jiří Burian, co tady ještě zaznělo. Rozumím snaze udělat třeba nějaký kompromis. 

Politika je jistě věcí kompromisů. Děkuji za to, co jste řekl k té komplikovanosti cesty, to se 

skutečně ukázalo. Já jsem také jednal s projektanty a s mnoha dalšími lidmi, ale do toho 

nebudeme zabředávat. Jenom bych k tomu chtěl podotknout k té věci kompromisu. Ona ta 

záležitost už nyní se jeví trochu jinak, než ji totiž vidíte na mapě, to souvisí s tím, co jsem říkal, 

před chvílí. Totiž, že tyto plochy na západ od cesty ze Skal na Vítěž, pokud tedy budou 

schváleny tyto úpravy během dnešního večera, tak nebudou dál zaneseny jako zastavitelné 

plochy. Tedy zastavitelná plocha už nebude tak na jih, jaký tam vidíte dneska. Naopak pokud 

by byla schválena plocha k lomu, tak by to vytvořilo výběžek z obce, tak to k nějaké arodační 

kružnici a k tomu, že vesnice by také měly mít nějaký tvar, to je vše řečeno v zásadách 

územního rozvoje. Druhý bod, který bych k tomu chtěl říci, ten se týká právě zmíněných redukcí 

a toho, že někteří lidé by po tomto rádi stavěli. Ti, co tu bydlí a nemohou. Tak jak jsem se o tom 

i radil s těmi lidmi na krajském úřadě, pokud my tam zase zařadíme tuto plochu navíc, tak to 

dopadne tak, jak to dopadlo. Troufám si říci, že to znamená, že krajský úřad to opět všechno 

smete a nebudou moct stavět ani ti lidé v místě žijící, kteří vlastně žádnou zastavitelnou plochu 

nikdy vymezenou tady neměli. To je třeba případ rodiny FO 2, ale jsou to také potom dalších, 

na jihu, kteří zase redukovali. Je to dost složité pardon, ale zkrátka jsem toho názoru, že by se 

mělo postupovat spravedlivě. Pokud FO 1 dostal v rámci Změny číslo 1, 0,8 ha zastavitelných 

ploch, myslím si, že nepotřebuje mít další. Zatím jsou tady jiní, kteří jsou na tom skutečně teď 

existenčně, troufám si říct, do budoucna závislí, aby mohli někde žít a stavět. Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě FO 1 se hlásí do rozpravy. 

 

FO 1, vlastník nemovitostí na území města Sedlčany: 

„Já taky jenom v rychlosti. Jenom bych chtěl vysvětlení od pana Ing. Jiřího Buriana jako 

odborníka. Vy zmiňujete komplikovanost přes Vítěž. Jediná komplikace ve Vítěži je nějakých 

25 m okolo našich chlívů. Nebudu zmiňovat to, že na druhé straně je zahrada, takže kdyby chtěl 

někdo najít cestu schůdnosti, tak by se mohl třeba o 2 m, dejme tomu, zúžit. Ale chápu, nechce, 

nechce tam nikdo, nechce to tam nikdo pouštět. Je vyprojektována komunikace z Červeného 
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Hrádku až k naší stodole v těch parametrech, které silniční zákon a stavební zákon požaduje. 

Jsou zde vytvořeny vlastně míjecí zóny. Ale co nechápu, tak tato komunikace, vy jí svedete 

na Červený Hrádek do černého tunelu. Je to ta polní cesta nebo nějaká zpevněná polní cesta, 

která vede za Skalami. Na jedné straně máte rodinné domky a přírodní svah a na druhé straně 

je propad, sráz k trati. Jak to tam budete řešit. A o pár dalších metrů je stodola, kde ten průjezdný 

profil je ještě užší než okolo chlívů. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Tak já asi zareaguji rovnou, když jsem byl vyzván. Zásadně podporuji k debatě ty tři varianty 

od původního projektanta a nehovořím o studii nebo návrhu novějším. Neříkám, že by se s ním 

nedalo pracovat nebo diskutovat, to netvrdím. A je to ta čtvrtá varianta, když to řeknu. Ale ten 

Hrádek původní projektant řešil hlavně z hlediska té současné přístupové komunikace 

od velkoobchodu a tam rozšiřování je taky komplikované, protože potom na té komunikaci, 

když jedu nahoru, na té pravé straně se dostávám na cizí pozemky, respektive na lesní půdu, 

která patří k zámku. Prověřovala se samostatná část tady v tom ohybu. 

Já tady s tím nechci zdržovat, tam je několik, taky jsme to tady měli svého času na snímku, 

několik vlastníků, velmi takových rozdrobených pozemků. Nedohodnete se nebo zatím se tam 

nenašlo nějaké lepší řešení, a to je rovněž detailně řešeno ještě od projektanta. Prověřovala se 

ta varianta využití obecní cesty směrem ke „Křížku“ sem na Lhotku. To je obecní cesta 

třímetrová, která je nyní využívána, samozřejmě lépe asi, ale narazíte tam, a to všechno 

dokumentace obsahuje, na nesmírné množství asi 45 nebo do 50 vlastníků těchto pozemků, 

pokud by se to mělo rozšiřovat na jednu nebo na druhou stranu. Takže připojení Červeného 

Hrádku je opravdu velmi komplikované. Avšak co jste říkal, tam u vás, že se jedná o pár metrů, 

může to řešit dopravní inženýr typem odstavných nebo propustných pruhů. Projektant 

navrhoval v téhle části v jedné z variant třeba v tomto místě takové dopravní opatření jako 

přednosti v jízdě v pruhu atd. Takže osobně, jsem to tady řekl, zatím bych vedl rozpravu 

nad řešením dopravního připojení, to si stejně čas vyžádá a život na Hrádku. Takže řešil bych 

to úplně samostatně, ale nejsem teď proto, abych tady odhlasoval nebo zvednul ruku 

pro připojení přes Vítěž. Je to tam podstatně komplikovanější než tady z té jižní strany, ale je 

to samostatné řešení. 

To se tady nakonec ani zatím v tomto totiž, promiňte, ještě jenom, abych vysvětlil, to byl i dotaz 

pana Ing. Pavla Švagra, CSc. ve vztahu ke krajskému úřadu. My jsme ve fázi, kdy jsme tady 

za prvé v loňském roce schválili pořízení Změny číslo 2. Už jsme tady o tom diskutovali. Bylo 

to na Programu ZM – pořízení změny nebo zadání bych skoro řekl, pořízení Změny číslo 2 ÚP 

města Sedlčany a na základě toho, co se navrhlo za seznam pozemků, které vyšly z požadavků 

buď vlastníků pozemků, nebo potenciálních investorů, jsme se snažili v té diskusi v první fázi 

zařadit prakticky všechno. 

Dopadlo to tak, že k tomu záměru musí vždycky dávat stanovisko životní prostředí Krajského 

úřadu Středočeského kraje a částečně Odbor výstavby a územního plánování. Avšak hlavně 

životní prostředí, a to nám přišlo v řadě případů negativní. Z toho vyšel úkol, že tu máme vlastně 

mnoho pozemků z dřívějšího nebo schváleného územního plánu, případně Změny číslo 1 ÚP 

města Sedlčany doposud nezastavěných, které jsou léta v územním plánu a nezastavěly se 

do dneška. Proto dostal „územní plán“ za úkol prověřit tu možnost zastavitelnosti a diskutovat 

s krajským úřadem nebo věc projednat, což se stalo. A teď přicházíme dnes do fáze, kdy tady 

po všech těchto projednání, co zatím proběhla, se tu něco navrhuje vyřadit a něco se tu navrhuje 

zařadit. Pokud se týká Vítěže, tak to je ta diskuse kolem toho, to je P20 a pak ty připomínky 

tady ještě co měl pan JUDr. F. Růzha. Nicméně pokud tady dneska dojde k nějakému, ať už 

jakémukoliv návrhu rozhodnutí, já nic ovlivňovat nebudu. Pokud tady dojde k nějakému, bych 

řekl, uzavření toho záměru pořízení územního plánu, tak teprve to je ten první krok, jestli se 

nepletu, první krok k tomu, aby se na předmětu Změny číslo 2 ÚP města Sedlčany začalo 
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pracovat. Včetně té SEI a všech těch dalších postupů.  A to zpracování, to není otázka několika 

měsíců, to bude trvat řadu měsíců a projednávání, ať už veřejné nebo odborné nebo stanoviska 

orgánů státní správy a všech ostatních. K tomu se pak budou vyjadřovat další orgány, a nejen 

doprava, ale všichni ostatní, takže životní prostředí atd. Takže my jsme tu nyní teprve v prvním 

kroku, co zařadit do předmětu Změny číslo 2 ÚP města Sedlčany a potýkáme se tu vlastně 

s těmi třemi návrhy, které tady přinesl zastupitel pan JUDr. F. Růzha. A já už to dále nechci 

zdržovat. Teď tady neřešíme skutečně, a já už jsem to říkal několikrát, dopravní připojení, 

to se musí řešit úplně samostatně a zcela odborně.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Mohu ještě? Nebo jenom malý, krátký dotaz. Opakování matka moudrosti. Děkuji za to 

připomenutí, ale já se chci zeptat, stanovisko Odboru k té P20 je tedy jaké?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Stanovisko nyní myslíte, jakého Odboru?“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Vašeho.“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Našeho. My jsme doporučovali částečnou redukci na snížení k tomu zastavěnému území, 

ale jinak jsme to doporučovali.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A kraj to nedoporučuje?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Kraj to nedoporučuje.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Tak a proč máte rozdílné stanovisko vy a kraj, v čem se odborně lišíte?“ 

 

Hlas z veřejnosti: 

„To já do toho nechci vstupovat za úřad…“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Pardon, pardon, neptal jsem se vás, omlouvám se. Já jsem se ptal Odboru, to jsou 

profesionálové pro mě, omlouvám se.“ 

 

Hlas z veřejnosti: 

„Ne, ne, to je v pořádku. A já jenom, jestli vás mohu doplnit?“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ne, ne, já bych rád stanovisko Odboru, protože oni dělali tu dokumentaci. V čem se lišíte 

odborně, proč to kraj doporučuje, a vy ne, poprosím otevřeně.“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Protože ten krajský úřad má vyšší kvalifikaci k posouzení z hlediska krajinného rázu. Já mám 

hlavně z hlediska urbanismu nikoli z krajinného rázu.“ 
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Výborně, ale kraj to tedy nedoporučuje. A vy přesto říkáte, že to doporučujete, ano? Tu P20.“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Ano, doporučuji to prověřit. Jestli tam ta možnost té výstavby bude. A to finální prověření 

proběhne v rámci té SEI, kde to odborníci opravdu posoudí, jestli to tam má nebo nemá 

co dělat.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A tohle stanovisko máte u všech ploch P15, P16, P17, u všech máte stejné stanovisko, ano?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Tady u těch co…“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„U všech těchto stanovisek, kde kraj říká, P15, P16 nebo kolik, oni tam říkají P17, P18, P19, 

P20. Kde kraj nedoporučuje, tak u všech vy říkáte, že doporučujete?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„U všech ne.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A na základě čeho, u některých ano a některých ne?“ 

 

Paní Ing. Veronika Stiborová, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Sedlčany: 

„Na základě znalostí místního urbanismus a z hlediska hlavně toho dalšího tvořeného 

urbanismu, systému zastavěnosti území a jeho dopravní obsluhy. Kraj to nedoporučoval jenom 

z toho hlediska krajinného rázu.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„OK, děkuji.“ 

 

Neznámá paní: 

„To zamítne.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Prosím mluvte na mikrofon, jestli byste mohla?“  

 

Neznámá paní: 

„To zamítá z toho důvodu, že se ani sem nepřijedou podívat, jak to vypadá a zamítnout to. 

Já už to mám opakovaně podruhé takto. Ani to kraj nevidí, a udělají to od stolu.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Já se ztotožňuji s tím, že teď v tuto chvíli děláme první formální krok v rámci územního 

plánování. Ty veškeré detaily prověřování, jestli je vhodné nebo není, vhodné atd., se budou 

řešit v následujících dvou letech. Přimlouval bych se k tomu, abychom se vrátili k tomu jádru 

rozpravy. To znamená hlasování o tom samotném návrhu s tím, že za sebe konstatuji, že ten 
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druhý návrh, což je tedy změna toho funkčního využití u té plochy SK, tam u té osmnáctky 

stahuji. Beru to tak, že prostě samozřejmě nemám předjednanou podporu a myslím, že je 

zbytečné o tom hlasovat. Z mé strany jsou tady v tuto chvíli tedy dva protinávrhy. První je 

odstranit plochu P20, druhý je odstranit plochu P10. To je ta zemědělská společnost. Všechno 

ostatní, dopravní obslužnost, která plocha je vhodná nebo není vhodná, posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí a všechny další složky, diskuse s krajským úřadem oficiální formou, 

závazné stanovisko a potom vypořádávání, to se bude realizovat v rámci toho navazujícího 

velmi dlouhého procesu, kterého se zastupitelstvo bude nějakým způsobem účastnit 

prostřednictvím pověřeného zastupitele. Takže za sebe bych se přimlouval, abychom se vrátili 

k tomu bodu konkrétnímu a k hlasování o konkrétních návrzích. Děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě poslední do rozpravy FO 1 a pak ještě pan Ing. Pavel Švagr, CSc. a už potom budeme 

hlasovat.“ 

 

FO 1, vlastník nemovitostí na území města Sedlčany: 

„Ještě se k tomu vrátím. Nechme P20…“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„FO 1.“  

 

FO 1, vlastník nemovitostí na území města Sedlčany: 

„Vy jste zmínil posunout ji k našemu lomu, dobře beru. Ale nechme P20 a vysvětlete mi tedy 

tu komunikaci Vítěž – Červený Hrádek. Když vy máte na tuhle cestu zpracovanou projektovou 

dokumentaci. Mám ji tady na papíře, od naší stodoly. Ta je zpracována z důvodu toho, abyste 

se vyhnuli zablokování, zamražení toho projektu, tak jste ji rozdělili na části. To je vlastně 

ta etapa druhá, a tu jste upřednostnili, a tu budete realizovat. A etapu číslo jedna, což je 

od křížku na Vítěž, necháváte na pozdější dobu a vy říkáte, že je to problém, že je to neřešitelné. 

Ale už je na to zpracovaný projekt.“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Jestli mohu reagovat, já o žádném projektu nevím, nevím o projektu, dopravním projektu, 

který by byl na stavební povolení silničního hospodářství nebo Odboru dopravy. O čem jsem 

tady pořád hovořil a hovořím je studie…“ 

 

FO 1, vlastník nemovitostí na území města Sedlčany: 

„Ano, to je, ale pokud to držíte správně, tak je to to prověřování od projektanta.“ 

 

Neznámý: 

„Ne, to není.“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Ale to je úroveň studie.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jenom upřesním, skutečně je zpracována studie na celou tu trasu Vítěž – Červený Hrádek. 

Potom, co se odehrálo, tak jsme zadali zpracování, to říkal FO 1 správně, té druhé etapy, 

to znamená Křížek – Červený Hrádek, a to projektant v těchto chvílích dokončil.“ 

 

Neznámý: 
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„Studie, studie.“  

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Ale je to pořád na úrovni studie.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Toto už by měl být projekt na stavební povolení.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ale, tak já se tedy ani neptám, kolik to stálo, a na základě čeho se to zadalo. Ale, mohu ještě 

jednu malou technickou? Jen tady k tomu, co říkal pan kolega Růzha. 

Jenom, abychom si to ujasnili, vy říkáte vyloučit tu plochu P20. A jestli jsem to pochopil, 

tak v podstatě krajský úřad, říká vyloučit nejenom plochu P20, ale i všechny ostatní plochy P15, 

P16, P17 atd., a paní Ing. V. Stiborová říká, z pohledu urbanismu, máme k těmto jednotlivým 

plochám různý pohled a lišíme se s krajem. Současně tady všichni říkáme, že nyní, když tam 

plocha P20 zůstane, tak se vlastně z hlediska dalšího projednávání nic nestane. Tak teď tedy 

tomu nerozumím, proč u plochy P20 a u plochy P15, P16, to není nic proti Vám, rozumíme si 

ano, ale teoreticky, aby se měřilo všem stejně. Tak jestli, máme tady stanovisko kraje ke všem 

těmto plochám, tak prověřme všechny tyto plochy a v další fázi se řekne, která plocha tam má 

být a nemá být ve vazbě na stanovisko krajského úřadu. Rozumím tomu, že z pohledu 

urbanismu mohou být pohledy různé, ale z pohledu dopadu na životní prostředí 

nebo na krajinný ráz se to v dalším prověří a zrovna zůstane plocha P20, vypadne P15 

nebo vypadne P15 a P20. Jestli si rozumíme, ano. Teď tedy nerozumím tomu, proč pan kolega 

Růzha říká, tuhle jednu konkrétní plochu vylučme. Jestli je to jen z hlediska, v uvozovkách 

smíru ve Vítěži?“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak pan doktor se hlásí.“  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„To je jeho návrh vlastně, pardon.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji, pane inženýre. Já to dám na pravou míru. My tady jsme jako zastupitelstvo, 

schvalujeme pořízení a dáváme pro něj, pro úřad územního plánování a pro zpracovatele, 

dáváme určité závazné pokyny, co považujeme za prioritu, co chceme, aby se změnilo, jakým 

způsobem, aby se to změnilo, nebo aby se to prověřilo v různé míře konkrétností těch našich 

požadavků. Je naprosto legitimní, pokud se k tomu najde vůle většiny konstatovat v tuto chvíli, 

že třeba z pohledu zastupitelstva a vzhledem k řekněme aktivitě velmi dlouhé, velmi 

konstruktivní aktivitě obyvatel Vítěže, se tady usneseme na tom, že plocha P20 už od začátku 

ani do toho prověřování nepůjde. Už z toho důvodu, že je tam to odůvodnění, které jsem uváděl. 

Je tam několik důvodů, proč by podle mého názoru, tam v podstatě vůbec být neměla 

a nemusela. Myslím si, že je naprosto legitimní v tuto chvíli si to takto stanovit, pokud pro to 

najdeme většinu. Pokud se proto většina nenajde, půjde to jako celek do posuzování. Pak 

do toho samozřejmě méně vstupuje zastupitelstvo, více do toho vstupují ti zpracovatelé. 

Nicméně zastupitelstvo je tady také od toho, aby právě ty závazné instrukce těmto odborníkům, 

kteří pak zapracovávají tyto detaily, ty části, tu dopravní obslužnost, inženýrské sítě, technickou 

infrastrukturu, krajinný ráz, aby měli nějaké vstupy. My nevypisujeme úplný bianco šek, jako 

ve smyslu, něco nám tady nakreslete, ať nám to funguje. Ono by to ani fungovat nemohlo, 

protože my jsme tady za místní občany, se znalostí okolí, se znalostí těchto místních poměrů 
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a z tohoto pohledu legitimně můžeme říci, tohle ano, tohle ne. Už v této fázi, si myslím nic 

dalšího zatím není.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka:  

„Myslím, že už jsme právě na konci, a že bychom měli hlasovat o tom, co tady předeslal 

JUDr. F. Růzha. To znamená, tu jedničku, s kterou jestli my budeme souhlasit nebo ne. Ten 

druhý návrh jsem pochopil, že ho tedy stáhnul a budeme hlasovat ještě o P10 jako třetím návrhu. 

A to si myslím, že je celkem legitimní. Takže já bych byl pro to, abychom začali hlasovat, 

protože jinak tady ustrneme.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Souhlasím s tím a poslední tedy ještě FO 3 a pak přejdeme k hlasování.“ 

 

FO 3: 

„Tak děkuji za slovo, potřetí a naposled, pár dovětků. Já myslím, že si tady můžeme trochu nalít 

i čistého vína. FO 1 to sám naťuknul, jak se tam dostala plocha P20, a proč s tím Odbor výstavby 

a územního plánování souhlasí a krajský úřad ne. V podstatě na začátku těch věcí byla právě 

problematika cesty, kdy řekněme, se setkala poptávka s nabídkou. Město hledalo řešení toho 

spojení, FO 1 nabídl pozemky s tím, že ovšem chce, aby ta plocha byla zastavitelná, něco 

za něco. Tak nějak to tady tedy kolovalo, pak to šlo na krajský úřad a pak to šlo zase zpátky. 

Krajský úřad by nám k tomu řekl i mně to ti lidé řekli, nějak se tam domluvte, vy v první řadě, 

dejte si to dohromady, záleží to na vás, jak se tam domluvíte. Takže je to určitě v první řadě 

věc zastupitelů, co odhlasují. Krajský úřad, pak udělá posudek EIA, jak tady zaznělo. A to je 

odpověď tady panu inženýrovi, pokud se nepletu, tak bude prověřovat tyto plochy. Maličkost 

nakonec, FO 1 mě trošičku překvapuje, že tady oroduje za tuto cestu, přestože tam nebydlí. 

Já tam také nebydlím, ale mluvím tady i jménem těch, kteří tady nejsou. Lidé mě požádali, 

když tu nebudou moci být přítomni, abych je zastoupil. To nyní činím. A co se týče toho, 

že tady argumentoval se záležitostí veřejného prostranství, a že ve Vítěži není kde točit pivo 

atd., tak prosím vás, na to pamatuje jistá vyhláška, to by věděli tady právníci, tuším číslo 500, 

která hovoří o tom, že tam, kde se vymezuje nové veřejné prostranství, tedy nová zastavitelná 

plocha, tam musí být veřejné prostranství o výměře, tuším 1000 m, a to tady bude. Bude to na té 

ploše, ten cípek dole co vidíte. To je louka ke „Křížku“. Právě pod „Křížkem“ bude veřejné 

prostranství. Ono to bude ku prospěchu věci, protože když se díváte na ten „Křížek“, je takto 

vysoko nad Červeným Hrádkem. To je další věc, že je to vlastně nad panorama zámku. Tedy 

čím méně bude ta zástavba nahoru, tím lépe pro tyto pohledy a naopak, pokud by se měla 

zastavět ještě tato louka, ta plocha P20, tak to je nejvýše položené místo zdaleka viditelné. 

A navíc, jak tam vidíte, je to v ochranném pásmu lesa, i ty plochy FO 1 ze Změny číslo 1 ÚP 

města Sedlčany, když se podíváte, byly z velké části, více než 50 % v ochranném pásmu lesa. 

Taky to nemuselo být schváleno. Já myslím, že FO 1 může být rád, že to prošlo. Tady v tomto, 

co psal na město v té argumentaci, kterou zde citoval, píše, že část pozemku o rozloze cirka 

900 m, by mohlo být zachováno pro účely veřejné zeleně a umístění městského mobiliáře 

k účelům rekreace, sportu a podobně, které věříme, že povede k dobrým sousedským vztahům. 

Promiňte, mně to přijde trochu potom všem… a pan FO 1 ví, jak se to ve Vítěži dlouho řešilo. 

A byl také oslovován, aby přijel, nepřijel, neradil se s těmi sousedy. Ti ostatní sousedé se 

na něčem usnesli, dost náročně. K dobrým sousedským vztahům byste teď FO 1 přispěl, 

kdybyste upustil od plochy P20. Děkuji.“ 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se hlásí.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Konečně jsem to nyní pochopil. Ano, takže teď jsem to pochopil. Pochopil jsem i to, co říkal 

pan kolega JUDr. F. Růzha. To znamená v principu, že tento konflikt je kolem P20. Pan kolega 

FO 1 před chvílí říkal, že o tu P20 vlastně nejde. Tak, jestli tedy je to věcí náhody, tak asi dobře. 

Tak asi návrh pana kolegy JUDr. F. Růzhy je rozumný a opodstatněný, pokud to má být 

rozumná dohoda.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže bych nechal hlasovat o přijetí protinávrhu. Tak se omlouvám, ještě FO 1.“ 

 

FO 1, vlastník nemovitostí na území města Sedlčany: 

„Tato rozprava se zvrhla vlastně v osočování FO 1 a „Vítěžáci“. O této iniciativě, jak to mají 

kluci perfektně připravené, jsem se dozvěděl v pátek odpoledne. 

V pátek odpoledne jsem se o tom dozvěděl. Takže znovu apeluji na zastupitele, podívejte 

se do sousední Kosovy Hory, co ta dělá pro rozvoj obce. Co tam má stavebních parcel a jaký 

tam má příliv nových obyvatel. Spousta lidí ze Sedlčan bydlí v Kosově Hoře. Takže bych byl 

rád, kdybyste zvážili i toto stanovisko. Děkuji.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji a teď bych nechal hlasovat o protinávrhu pana JUDr. F. Růzhy. Prosím o jeho 

přednesení.“ 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Takže to je první protinávrh, odstranění plochy P20.“ 

 

Usnesení (ke změnovému návrhu č. 1): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje vyřazení plochy s označením P 20 z navrhovaného 

obsahu Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany. Navržený obsah Změny č. 2 Územního 

plánu Sedlčany tvoří nedílnou součást k tomuto usnesení.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 14; proti 1; zdržel se 4; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a bude zahrnuto do závěrečného 

výroku usnesení, resp. je jeho obsahem (vizte níže Usnesení zn. 309/2018-2022.  

Poznámka: Jedná se o pomocné usnesení k celkovému seznamu ploch, z tohoto důvodu není 

jako samostatný výrok zahrnuto do závěrečného souboru výroků usnesení, neboť je toto 

rozhodnutí ZM uvedeno na jiném místě jako součást konečného rozhodnutí.  

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„A druhý protinávrh. To je odstranění plochy P10 u zemědělské společnosti.“ 

 

Usnesení (ke změnovému návrhu č. 2): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje vyřazení plochy s označením P 10 z navrhovaného 

obsahu Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany. Navržený obsah Změny č. 2 Územního 

plánu Sedlčany tvoří nedílnou součást k tomuto usnesení.“ 
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Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 7; proti 7; zdržel se 5; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany příslušné 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“), rozhoduje o pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany zkráceným 

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

v příloze Navrhovaný obsah Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany, s výjimkou plochy 

označené P 20, kterážto příloha 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 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 309/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji a předávám slovo panu starostovi.“ 

 

V čase 19:44 hod. jednání ZM opustil dříve omluvený pan JUDr. Filip Růzha. Od tohoto 

okamžiku byl počet jednajících členů ZM celkem 18.  

 

 

Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který byl předsedajícím zařazen do Programu zasedání 

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

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Protože už uplynula devatenáctá hodina, vyhlašuji přestávku v průběhu jednání na dotazy 

občanů k záležitostem, které nejsou předmětem projednávání Programu dnešního veřejného 

zasedání.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Hlásí se někdo do diskuse?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Do diskuse se nikdo nehlásí.“ 

 

Možnost přihlásit se do diskuse nebyla žádným občanem využita. 

 

  

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Vracím se tedy k dalšímu bodu dnešního zasedání, a to je bod číslo 9 s názvem „Změny 

právních předpisů města Sedlčany“, čili změny obecně závazných vyhlášek. V úvodu bych 

předeslal, že revize stávajících vyhlášek byla nebo je nezbytná z hlediska toho, aby nám 

Ministerstvo vnitra ČR nepozastavilo účinnost některých vyhlášek, a my jsme je pak 

nenapravovali až po tomto kroku ministerstva. Jedná se o to, že právní předpisy územně 
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samosprávných celků se od 1. ledna 2022 v návaznosti na zákon č. 35/2021 Sb., o sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, vyhlašují 

zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů, takže dneska od 1. ledna existuje jakýsi, tedy pomyslně řečeno, registr všech 

vyhlášek všech obcí a měst, a teprve zveřejněním v tomto registru, respektive v této sbírce 

předpisů, nabývá účinnosti, a i číslo vlastně těm předpisům přiřazuje Ministerstvo vnitra ČR. 

My jsme tedy navrhli některé vyhlášky, tak jak je máte v materiálech, zrušit bez náhrady 

a některé s náhradou. Ani u jedné vyhlášky, která je rušena s náhradou, tak v novém znění 

neměníme věcný význam, věcný charakter toho obsahu té vyhlášky, resp. znění přizpůsobujeme 

pouze stávající legislativě, protože v průběhu let došlo k různým novelám, změnám, úpravám, 

a tak abychom měli vyhlášky v souladu s legislativou, nadřazenou legislativou, se zákony, 

je třeba provést tuto revizi. 

Sděluji, že ve stanovisku, které jsme požadovali po Ministerstvu vnitra ČR k novým návrhům, 

nebyl u žádného návrhu, tak jak jsou předloženy, shledán rozpor návrhu obecně závazné 

vyhlášky se zákonem, čili toto znění je v pořádku, je správné, a bude každá tato vyhláška, pokud 

je dneska takto schválíme, zařazena do sbírky právních předpisů obcí.  

Ještě než se budeme bavit o jednotlivých návrzích a usneseních, zahájím k tomuto bodu 

rozpravu, jestli k tomu materiálu má někdo nějaké připomínky, dotazy.  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se hlásí do rozpravy.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Já jsem si zřejmě nestáhl usnesení. Tak jenom se chci zeptat, omlouvám se, je to asi moje 

chyba, budeme hlasovat každou vyhlášku zvlášť, nebo jak to bude?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Budeme hlasovat každou vyhlášku zvlášť. Ale nebudu to… tak si myslím výstižné gesto, 

ale pane inženýre, i u výsledků hospodaření se požadovalo rozdělit hlasování. 

Ještě nějaký dotaz? 

Pokud ne, budu rovnou číst návrhy usnesení, protože toto považuji skutečně za formální 

záležitost a nebylo by dobře, kdybychom ji neprovedli.“ 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla předsedajícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2005, o pronajímání 

náhradních bytů, která byla schválena Zastupitelstvem města Sedlčany dne 11. července 2005, 

usnesením číslo 181/2005.“   

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 310/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém 

komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 

zeleně na území města, která byla schválena Zastupitelstvem města Sedlčany dne 24. září 2007, 

usnesením číslo 76.“  
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Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 311/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o osvobození od daně 

z nemovitostí, která byla schválena Zastupitelstvem města Sedlčany dne 19. srpna 2013, 

usnesením číslo 225/2013.“   

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 312/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany, o regulaci provozování hazardních her, kterou se zároveň ruší obecně závazná 

vyhláška č. 2/2012, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných 

her, ze dne 27. února 2012, schválená usnesením č. 119/2012.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 313/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany, o užívání plakátovacích ploch v majetku města, kterou se zároveň ruší obecně 

závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2005, o užívání plakátovacích ploch v majetku města, 

která byla schválena Zastupitelstvem města Sedlčany dne 11. července 2005, usnesením 

č. 183/2005.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 314/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, kterou se 

zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2010, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, která byla schválena Zastupitelstvem města 

Sedlčany dne 8. března 2010, usnesením č. 274.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 315/2018-2022. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany, o zřízení Městské policie Sedlčany, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška 

6/1992, o zřízení Městské policie v Sedlčanech vydaná Zastupitelstvem města Sedlčany dne 

30. června 1992, která nabyla účinnosti dne 1. září 1992.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 316/2018-2022. 

 

  

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Takže to jsme zvládli poměrně rychle a dalším bodem Programu ZM je stanovení počtu členů 

Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 2022-2026. V tzv. Důvodové zprávě je vše 

popsáno a navrhujeme, aby bylo i pro příští volební období zachováno jednadvacetičlenné 

zastupitelstvo. Hlavním argumentem je, že 21 členů je nejnižší počet, který umožňuje, 

aby fungovala sedmičlenná rada. Ale zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Prosím, hlásí se pan 

JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka. 

„Děkuji. Už jsem to říkal před čtyřmi lety, zopakuji to vlastně naposledy už tentokrát. Myslím 

si, že je potřeba reagovat na počet obyvatel, který klesá neúměrně rychle. Už to tady zaznělo 

dneska několikrát, 6799 obyvatel je skutečně mnohonásobně méně, než jsme měli třeba v roce 

2000, kdy ve městě Sedlčany bylo přes 8000 obyvatel. Z dnešního pohledu, když si vezmeme, 

že základ by byl těch 6800, tak je to de facto téměř 20 %, o které nám ten počet obyvatel 

poklesnul, a je potřeba, aby na to reagoval i počet zastupitelů. Pokud chceme nějakým 

způsobem šetřit, tak i tady se dá na městě ušetřit. Není to velká částka, ale ano, bude to 

znamenat to, co tady zaznělo. Jestliže je jediným argumentem, že má být sedmičlenná rada, 

potom to jako argument v tuto chvíli nevidím. Dal jsem si tu práci, že jsem vyhledal mnoho 

obcí, mnoho měst, které mají kolem těch 6700, 6800, 6900 i 7000. Dokonce obce, které mají 

více obyvatel než my, i přes 7000, třeba Slavkov u Brna, mají patnáctičlenné zastupitelstvo, 

Dobruška patnáctičlenné, Kraslice sedmnáctičlenné. Ano, jsou tu i Kravaře, například, 

ty zachovávají 21, ale když jsem si to udělal procentuálně, tak 75 % obcí okolo nás má prostě 

menší počet zastupitelů. Původně jsem chtěl navrhnout, že by bylo potřeba nějakým způsobem 

na to reagovat a snížit ten počet na 19. Vzhledem k tomu, že jsem se koukal, jak to mají některé 

obce a povětšinou mají těch 15, ale ještě trošičku více i těch 17, tak si myslím, že těch 17 by 

nám bohatě stačilo. Samozřejmě bude to znamenat, že by v radě bylo jenom pět členů, myslím 

si, že v naší velikosti těch pět radních bude bohatě postačovat. A jak říkám, je potřeba nějakým 

způsobem na to reagovat, proto dávám protinávrh, který vlastně bude stejný, jako je usnesení, 

na konci bude místo jedenadvacítky sedmnáctka. Je to na vás, jestli se to schválí nebo ne, 

asi se to neschválí, ale já si skutečně myslím, že 21 jenom s jediným argumentem, že je 

sedmičlenná rada, já ho tam prostě nevidím, proč těch 7? Je to nějaké magické číslo? Prostě 

klesá počet obyvatel Sedlčan, měl by k tomu klesat i počet zastupitelů, kteří je budou 

reprezentovat. Takže je to k rozpravě vám, ale říkám, ten protinávrh je 17.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Hlásí se další do rozpravy?“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„No, snížením počtu zastupitelů, i snížením rady o dva členy, by se určitě ušetřilo víc než 

auditem dělaným zadarmo z hlediska kraje. To asi dává smysl. Pokud klesá počet obyvatel 

Sedlčan a jsme dneska na těch 6800, tak v nejbližším období se zřejmě asi nedostaneme přes 

těch 7000, takže to, co říká pan kolega JUDr. Mgr. R. Hefka, má asi nějakým způsobem racio. 

Ano, byl by to i signál směrem k veřejnosti k úspoře veřejných prostředků. Na druhou stranu 

rozumím, že to je nějaká zastupitelská demokracie, bude argument, čím víc zastupitelů, tím širší 
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pestrost názorů, a já nevím…, takovéto nějaké různé věci, tomu rozumím, ale asi je pravda, 

že kdyby se počet členů zastupitelstva snížil, ne na 17, na 19, těch 17 je podle mého názoru 

příliš radikální snížení, ale kdyby se počet zastupitelů snížil na 19, tak si myslím, že by se asi 

nic tak dramatického nestalo, myslím si, že by to neohrozilo kompaktnost projednávaných 

problémů ve městě. Bylo by to i úspornější a je jasné, že to příští období bude o úspornosti 

a bude to o nových výzvách, všude, takže tak, jak se říká, všude šetřit v uvozovkách, 

ve veřejném sektoru i na politických funkcích, tak asi by to dávalo smysl. Jenom otázka, jestli 

prostě se najde ta politická odvaha po těch 20 nebo 30 letech, kdy to zastupitelstvo mělo vždy 

konstantní počet 21 členů, jestli se najde ta odvaha podívat se na to řízení města trošku jinak. 

Při 19 zastupitelích to by bylo, to by měla rada kolik? Taky 5…, já si myslím, že i rada by 

si v těch pěti členech nějakým způsobem poradila, někdy možná kompaktnější rada, větší 

zodpovědnost, někdy možná přímo jasnější zodpovědnost za návrhy, které jakoby ta rada 

předkládá, no, tak pak by to přehlasování bylo čtyři ku jedné, v nějakém případě. Já bych dal 

tedy protinávrh možná na 19 členů zastupitelstva, nebo jestli si to pan kolega 

JUDr. Mgr. R. Hefka osvojí? Výborně, tak pan kolega JUDr. Mgr. R. Hefka si osvojí 19 a je to 

jenom o té odvaze, pojďme se o tom bavit.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak je tady další názor a z obou názorů tedy jeden protinávrh, jestli tomu rozumím. Další 

se hlásí do rozpravy? 

Samozřejmě obě dvě varianty jsou možné, obě dvě varianty si dokáži představit. Dlouhodobě 

ale vnímám, že ten počet radních sedm, neříkám, že to je výzva – „víc ví“, ale může tam být 

i prostě širší zastoupení nebo je otázka, jakým způsobem dopadnou komunální volby, 

samozřejmě. My když jsme to i v minulosti už diskutovali, tak rada může jednat i když se sejdou 

tři radní, a když to bude starosta, místostarosta plus jeden radní, tak to může být vnímáno jako 

ne úplně prostě demokratické, ale samozřejmě je to většina, tři hlasy z pětičlenné rady. Chce se 

k tomu ještě někdo vyjádřit? 

Pokud ne, tak pojďme hlasovat, tedy samozřejmě nejdříve o protinávrhu.“ 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla předsedajícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany, podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 67; § 68), stanovuje na nadcházející volební 

období roků 2022 – 2026 počet členů Zastupitelstva města Sedlčany na 19.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 6; proti 11; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany, podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 67; § 68), stanovuje na nadcházející volební 

období roků 2022 – 2026 počet členů Zastupitelstva města Sedlčany na 21.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 12; proti 5; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 317/2018-2022. 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Máme 20:00 hodin; máme vyčerpán Program dnešního veřejného zasedání ZM. Čili zeptám 

se: „Uděláme přestávku, jak nám ukládá Jednací řád ZM, nebo můžeme pokračovat?“ Čili 

pokud není většinový zájem o přestávku, rád bych pokračoval diskusí.“  

 

V čase 20:04 hod. jednání ZM opustil dříve omluvený pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka. 

Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných zastupitelů celkem 17.  

 

 

11. Diskuse 

  

11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

11.1.1 Informace k dopisu pana Petra Krcha, předsedy odborové organizace; návrh 

na uzavření kolektivní smlouvy; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města Sedlčany  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dovolte, chci jenom tedy ve stručnosti okomentovat dopis, který jsme všichni obdrželi od pana 

vrchního strážníka Krcha. Rád bych se vyslovil k tomu dopisu, který mě upřímně řečeno, 

překvapil. Vezmu to jenom hodně stručně chronologicky. Od pana Krcha jsem byl začátkem 

roku 2020 informován o založení odborové organizace. To samozřejmě není nic proti ničemu, 

to je jejich právo, a 11. prosince 2020 mi zaslal návrh kolektivní smlouvy e-mailem. Ten návrh 

jsme i vám potom tedy dodatečně rozeslali. K tomuto návrhu jsem mu 16. prosince 2020 

odpověděl, že požaduji za nezbytné, aby odůvodnil některá ustanovení návrhu, to je stručně 

řečeno jedna část mého sdělení a ve druhé části jsem mu sdělil, že tento návrh, který mi byl 

zaslán e-mailem, nemá formální náležitosti návrhu takovéhoto dokumentu. To bylo tedy 

16. prosince 2020, přičemž do dnešního dne jsem nedostal odpověď. 

Dne 29. října 2021 jsem opakovaně obdržel e-mailem tedy původní návrh s požadováním 

projednávání kolektivní smlouvy, přičemž jsem tehdy odpověděl, že to bude předmětem 

projednávání RM a skutečně jsme se tomu věnovali dne 24. listopadu a dne 8. prosince 

loňského roku. Připomněl jsem, že požadujeme odůvodnění požadavků. Jenom pro doplnění, 

mezitím ještě s účinností od 1. července 2021 byl vydán městem Sedlčany vnitřní předpis 

o některých benefitech Městské policie Sedlčany. Městská policie Sedlčany na rozdíl 

od ostatních zaměstnanců, kteří se řídí vnitřním předpisem o benefitech Městského úřadu 

Sedlčany, resp. města Sedlčany, tak získala dva dny, tzv. Sick Days, nad rámec ostatních 

zaměstnanců, takže není pravda, že bychom se nevěnovali požadavkům odborářů, ale toto jsme 

učinili vnitřním předpisem, protože kolektivní smlouva je jiný typ předpisu. My jsme v RM 

učinili revizi návrhu kolektivní smlouvy; mám tady s sebou i ten text a je výrazně začerveněný, 

řadu těch požadavků prostě nepovažujeme za opodstatněné a důvodné, to za a.), a za b.), 

my nemůžeme rozevřít nůžky, protože strážníci Městské policie Sedlčany jsou úplně stejní 

zaměstnanci jako úředníci nebo pracovníci organizačních složek a nemůžeme jednu skupinu 

zvýhodnit, aby profitovala na nějakých benefitech a druhá skupina byla diskriminována. 

Do dnešního dne, protože jsme neobdrželi jakékoliv zdůvodnění, tak jsem si netroufl ani 

předkládat zastupitelstvu ke schválení návrh kolektivní smlouvy, bez toho aniž bych byl 

přesvědčen o tom, že skutečně ty požadavky jsou správné a nezbytné, důvodné a potřebné 

pro strážníky Městské policie Sedlčany. 

Vím, že se tato záležitost vleče, ale není to jenom tím, že my nekonáme, ale o řadě věcí 

se bavíme s panem Krchem, protože pan Krch ke mně chodí každý týden na hlášení, přičemž 

informuje o aktuální bezpečnostní situaci a samozřejmě se věnujeme i těmto koncepčním 

náležitostem. Někdy už z toho mám pocit, že je to takové rozdvojení osobnosti, protože jednou 
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se mnou mluví jako vrchní strážník, jednou se mnou mluví jako předseda odborové organizace. 

Tam to taky nepovažuji úplně za ideální, aby vrchní strážník byl zároveň předseda odborové 

organizace, a někdy nabývám pocitu, že vše, co se v komunikaci s ním odehrává, tak má 

probíhat nejdříve na úrovni diskuse s odborovou organizací. 

V této záležitosti navrhuji řešení, aby zastupitelstvo uložilo starostovi, nebo možná lépe RM, 

aby do příštího zastupitelstva dokončilo revizi návrhu kolektivní smlouvy a zároveň, 

aby odborová organizace předložila dokument, který bude obsahovat řádné odůvodnění 

předkládaných požadavků, které do kolektivní smlouvy požadují, aby byly zapracovány.             

A můžeme to pak předložit zastupitelům na příštím zasedání jako materiál k jednání. Tak pan 

Ing. Pavel Švagr, CSc. se hlásí do diskuse.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„No, nevím, jestli kolektivní smlouvu musí schvalovat zastupitelstvo. Myslím si, že je to vztah 

mezi RM a příslušnou odborovou organizací, ale to je jenom můj jakoby osobní pohled. 

Rozumím tomu, že pan Krch poslal návrh té kolektivní smlouvy, zřejmě ve vazbě na nějakou 

nečinnost, ale já jsem si vyžádal i tu změnu k 1. červenci a ty Sick Days, ty oni tam navrhovali, 

takže možná je to jenom otázka nějaké vzájemné komunikace, že prostě není sice uzavřena 

kolektivní smlouva jako taková, ale některé věci, které oni požadovali v kolektivní smlouvě, 

se určitě plní. Samozřejmě ten požadavek je natolik rozsáhlý, že souhlasím s tou argumentací, 

co tady pan starosta říkal, že prostě těžko jedna skupina může mít výrazně větší benefity než 

druhá skupina. Ale může, pokud to RM tak odsouhlasí, tak to je, ale bylo by to divné, kdyby 

k tomu došlo. Nevím, jestli dává smysl v tomto směru teď RM dávat ten úkol, aby to předložila 

na příští zastupitelstvo, právě z toho důvodu, že si myslím, že to je interní záležitost mezi RM 

a odborovou organizací. Protože kdyby bylo víc odborových organizací, tak si taky nemyslím, 

že bychom my tady měli schvalovat všechny kolektivní smlouvy. Ale je to můj pohled, možná 

by to chtělo nějaké právní stanovisko. Ale v každém případě, vzhledem k tomu, že jsme jako 

zastupitelé dostali ten návrh té kolektivní smlouvy, tak bych tedy spíš viděl doporučení sem 

na příští jednání pozvat pana Krcha, aby nám řekl o funkcionalitách té odborové organizace, 

jakou vlastně oni představují přidanou hodnotu, jaké benefity tedy požadují a možná by nám 

jako zastupitelům trošku mimo to jednání rady osvětlil, proč takové benefity navrhují, protože 

to se jako zastupitel nedozvím. Vy to projednáte, vy se to jako rada dozvíte, ale pro mě jako 

pro zastupitele by bylo daleko cennější sem pana Krcha pozvat, aby nám tady prostě vysvětlil 

tu svoji motivaci k té kolektivní smlouvě. Čili osobně bych možná dal protinávrh, nepřijímat 

úkol pro RM, protože to je nějaká kontinuální vaše debata a do příštího jednání zastupitelstva 

můžete dospět k dohodě. Můžete se dohodnout prostě nebo se nedohodnete, ale nevím, jestli 

prostě toto je správné. Spíš bych doporučil, abychom ve věci kolektivní smlouvy oslovili 

předsedu odborové organizace, aby nám tady řekl, jaká je motivace k předkladu té kolektivní 

smlouvy a jak si představují kolegové tu svoji odborovou činnost. Úkol pro radu bych nedával, 

ono to z toho může vyplynout při tom jednání, ale myslím si, že je potřeba nejdřív získat trošku 

tu informaci jakoby širší. Jinak tedy potvrzuji pro všechny ostatní zastupitele, nevím, jestli jste 

to dostali, že v tom červenci loňského roku už se na některé ty věci kolem té kolektivní smlouvy 

reagovalo, takže možná jedna, ale to není výtka, možná, že mohla být uzavřena nějaká 

mezitímní kolektivní smlouva, která by obsahovala některé ty věci, které byly vnitřním 

předpisem jakoby přijaty, tak se tedy dala nějaká kolektivní smlouva třeba už jako v mezičase 

uzavřít a možná bychom dneska nebyli v té jakoby relativně vyhrocené situaci. Ale já si myslím, 

že ze strany kolegů městských policistů je to spíš jakási jejich pozice, o které je potřeba jednat, 

a jednejte si za uzavřenými dveřmi. Čili toto by bylo moje doporučení. Nebo protinávrh, nebo 

jak, to já prostě nevím, jestli úkolovat RM, aby na příští jednání jsme tady měli kolektivní 

smlouvu, když se k ní zrovna nedospěje. Viděl bych tady rád ale pana kolegu Krcha, aby nám 

to vysvětlil.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Určitě, jsem přesvědčen, že zastupitelstvo by mělo předtím, než by to případně schvalovala 

RM, být minimálně seznámeno se zněním té kolektivní smlouvy, protože samozřejmě všechny 

benefity se promítnou do rozpočtu města a o rozpočtu města samozřejmě hlasuje zastupitelstvo 

a některé ty požadavky, když se na to podíváte, tak by ten rozpočet zasáhly dost výrazně. Čili 

nemám problém s protinávrhem pana Ing. Pavla Švagra, CSc., a tady možná nevím, jestli je 

důležité vůbec to brát usnesením k RM, ale víceméně tedy, že zastupitelstvo ukládá starostovi 

na příští zasedání zastupitelstva přizvat vrchního strážníka, zároveň tedy předsedu odborové 

organizace a případně předložit materiál, který byl projednán Radou města Sedlčany. 

A zastupitelé nechť se tady k tomu v diskusi (rozpravě) vyjádří.  

Tak hlásí se někdo další k tomuto bodu? Jestli ne, tak jsem si navrhl úkol pro starostu.“ 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města 

Sedlčany, přizvat na nejblíže plánované veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

pana Petra Krcha, vrchního strážníka Městské policie Sedlčany a předsedu odborové 

organizace Unie bezpečnostních složek, Základní organizace Městské policie Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 318/2018-2022. 

 

V čase 20:19 hod. jednání ZM opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku 

byl počet jednání přítomných zastupitelů celkem 16. Tento počet se již do ukončení veřejného 

zasedání ZM nezměnil. 

 

11.1.2 Informace k Programu (harmonogramu) jednání Rady města Sedlčany na období 

II. pololetí roku 2022; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ještě jste v písemném materiálu obdrželi Program jednání Rady města Sedlčany na druhé 

pololetí. Jsem si plně vědom, že už bude v závěru druhého pololetí nebo ve třetím čtvrtletí nové 

zastupitelstvo, nicméně ten Program RM beru jako jakési vodítko. V podstatě neznáme termín 

ustavujícího zasedání ZM, a jak dlouho ještě RM bude pracovat ve starém složení, proto je to 

takto navrženo až do konce roku.“ 

Závěr: bez připomínek a další diskuse; příspěvek nevyžaduje další vypořádání. 

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Diskuse zastupitelů, případně přítomných občanů může pokračovat. Tak prosím, kdo se hlásí 

do diskuse? Paní Ing. Blanka Vilasová.“ 

 

11.1.3 Volební kampaň pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany 2022; nástroje 

pro propagaci programů a kandidátů volebních stran a hnutí; diskusní příspěvek 

přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Chtěla bych předložit návrh, mám i připravené usnesení. Tento návrh se týká vlastně 

propagace nadcházejících komunálních voleb, a konkrétně mi jde o poskytnutí přiměřeného 

prostoru pro kandidující volební strany a sdružení na plochách pro vylepení plakátů a v místním 
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tisku. Je to podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zmíním tedy § 30 

Volební kampaň. Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních 

plakátů, a to nejméně 16 dní přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat 

zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne 

obec k využití bezplatně. Pak dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku, § 4a) ve vlastní sdělení v periodickém tisku územního samosprávního 

celku, vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat 

objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený 

prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názor členů zastupitelstva územního 

samosprávného celku týkající se tohoto územního samosprávného celku. Takže jestli bych 

mohla rovnou přednést usnesení, nebo jestli k tomu chcete nějakou rozpravu?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak měla by být otevřena rozprava, určitě. Takže k návrhu paní inženýrky Vilasové zahajuji 

rozpravu. Tímto návrhem jsou dotčeny i vývěsky.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„To jsou právě hlavně vývěsky, to jsou plakátovací plochy městské, a městské zpravodaje.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Vývěsky máme smluvně vázány s různými spolky a ani v minulých a předminulých volbách 

jsme je neuvolňovali pro předvolební prezentace. Osobně to nepovažuji za příliš vhodné řešení. 

A plakátovací plochy, placené plakátovací plochy města, tak s tím bych neměl problém, a ani 

s tím, že ty plakáty tam budou umístěny pro volební subjekty bezplatně. A co se týče prezentace 

ve zpravodaji, tak už v minulosti jsme tady schválili možnost prezentace a rozsah příspěvků 

prakticky s nulovou odezvou. A tam to má určitá omezení zase i ze zákona, to teď nemám 

v hlavě.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Já v tom návrhu mám, že bychom rádi uložili Radě města Sedlčany stanovit pravidla pro tu 

rovnost, že by to bylo ještě k projednání RM, jestli by to bylo možno, jestli bych to mohla 

přečíst, to usnesení.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak návrh usnesení, jestli k tomu nikdo nic nemá.“ 

  

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany stanovit pravidla pro využití 

městských plakátovacích ploch a přiměřeného prostoru ve zpravodaji Radnice v době před 

konáním voleb do Zastupitelstva města Sedlčany, pro případné využití v rámci volební 

kampaně nadcházejících voleb do Zastupitelstva města Sedlčany. 

Možnost jejich využití by měla odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran 

a sdružení.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak má k tomu někdo připomínku? Pokud ne, takže o návrhu nechávám hlasovat.“ 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany stanovit pravidla pro využití 

městských plakátovacích ploch a přiměřeného prostoru ve zpravodaji Radnice v době před 
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konáním voleb do Zastupitelstva města Sedlčany, pro případné využití v rámci volební 

kampaně nadcházejících voleb do Zastupitelstva města Sedlčany. 

Možnost jejich využití by měla odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran 

a sdružení.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 319/2018-2022. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Takže odsouhlaseno, a další? Já jsem předpokládal, že budeš pokračovat. Dneska máš věcí 

víc. Paní Ing. Blanka Vilasová, prosím.“ 

 

11.1.4 Údržba travnatých ploch dětských hřišť v době vegetace, doplňování písku; 

diskusní příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Jenom jsem slíbila několika občanům, že se na to zeptám, byť už jsme to dali do provozu. Je to 

opět sekání trávy ve městě. Já vím, že ta situace je taková, že je omezený počet sekáčů, že se 

nabírají i brigádníci na to sekání, a že zkrátka se nedá sekat všude naráz, ale je tam taková 

problematika dětských hřišť, která vlastně nejsou pouze v tomto období posekána, tak jak by 

měla být, a prostě ty malinké dětičky, které tam chodí, tak jim to dělá problém, protože ta tráva 

je opravdu moc vzrostlá. Jestli speciálně ta dětská hřiště by nemohla být sekána prioritně?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak toto je úkol každý rok pro pana jednatele Jiřího Daňka (Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.), ale v tomto počasí, kdy každý den zaprší a je teplo, tak prostě ta tráva roste 

obrovským způsobem, ale zítra mu připomenu tento úkol, že to bylo projednáváno 

i na zastupitelstvu, a aby skutečně ta dětská hřiště brali s naprostou prioritou.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„A také písek na hřištích, že stále chybí. Já vím, že se stále vysýpá, ale zkrátka i ten písek 

doplňovat, jestli by šlo. Přece jenom ještě tady máme nějaké mladé rodiny a nechceme je 

vyhnat.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak i tento úkol přenesu na Sedlčanské technické služby, s. r. o.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji.“ 

Příspěvek nevyžaduje další administrativní vypořádání. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak další, kdo se hlásí do diskuse? Nikdo?“ 

 

Diskuse bez dalšího příspěvku. 

Diskuse zastupitelského sboru byla předsedajícím ukončena. 
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11.2 Diskuse přítomných občanů  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, otevřel diskusi přítomné veřejnosti. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Hlásí se do diskuse případně někdo z přítomné veřejnosti?“ 

 

Diskuse bez příspěvku. 

 

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Jelikož se do otevřené diskuse již nikdo nehlásí, takže diskusi uzavírám a požádám předsedkyni 

návrhové komise, paní Ing. Blanku Vilasovou, o přednesení závěrečného znění souboru všech 

výroků přijatých usnesení (vyjma technických a procedurálních).“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová, předsedkyně návrhové komise ustanovená pro 20. zasedání ZM, 

se ujala slova a přednesla výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá 

rekapitulace přijatých výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedkyni návrhové komise po jejich přednesení poděkoval.  

 

 

13. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Všechna usnesení jsou takto podchycena a nyní jsme v úplném závěru dnešního veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za odpovědný 

přístup k dnešnímu zasedání ZM.  

Přeji vám všem hezký večer.  

Dobrou noc a nashledanou.“ 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 20:41 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Schválené Rozpočtové opatření č. 4 / 2022 ve skladbě „příjmy“ a „výdaje“ (bez 

uvedeného počtu listů) 

3. Tabulka přehledu ploch ke Změně č. 2 ÚP (bez uvedeného počtu listů) 

4. Soubor textů schválených OZV (bez uvedeného počtu listů) 

  

 

   

Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů (útvarů) 

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání, případně 

spisové dokumentace k jednání.    
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Některé použité zkratky:  

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

ÚP / ÚPD – územně plánovací dokumentace 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

    

 

Zápis pořízen dne: 14. června 2022  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a pomocných 

zapisovatelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, určený zapisovatel. 


