
  

 

 

  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

Z á p i s  RM č. 88/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 1. června 2022 od 16:00 hod. 

v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

 
 

Účast: Ing. Jiří Burian; Ing. Martin Havel; Ing. Miroslav Hölzel; Ing. František Hodys; MUDr. Karel 

Marek; Ing. Josef Soukup; Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno šest členů RM; 

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

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek; Ing. František Hodys. 

 

Přizvaní hosté:  

▪ Paní Mgr. Věra Skálová, vedoucí; Odbor sociálních věcí, Městský úřad Sedlčany; 

▪ Paní Bc. Jana Vaverková, vedoucí; Pečovatelská služba Sedlčany, organizační složka města Sedlčany. 

 

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:06 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:35 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

města Sedlčany, a to v čase 16:06 hod. v uvedené zasedací síni.  



  

 

 

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

bodu Programu jednání RM (dokument ze dne 24. listopadu 2021; usnesení zn. RM 75-1293/2018-

2022).  

 

Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je pro dnešní jednání 

usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM bylo přítomno šest členů Rady města 

Sedlčany. Z nepřítomnosti na celém jednání RM se dříve nikdo neomluvil. Z nepřítomnosti na počátku 

jednání se omlouval pouze pan Ing. Jiří Burian (péče o osobu blízkou), který se později na jednání RM 

dostavil.  

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

členů RM od času 16:35 hod.). 

  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

pro odpovědné rozhodnutí). 

 

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

péče; činnost Pečovatelské služby Sedlčany“.  

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

pod heslem programového celku „Majetkové záležitosti města Sedlčany“, v rámci které byl projednán 

soubor některých majetkoprávních bodů připravených k rozhodnutí na úrovni RM a do Programu RM 

byla také zařazena problematika většího množství samostatných bodů pod  souhrnným názvem 

„Různé“. 

 

Předsedající jinými slovy konstatoval, že Program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na věcné požadavky občanů (žadatelů), vlastní aktivity Rady města 

Sedlčany ve výkonu funkce tohoto orgánu města, stav potřeb řízení města Sedlčany, legislativní nároky 

a právní praxi i přípravu a administraci procesů.  

 

Řízením předsedajícího jednání bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu 

RM.  

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

nezpochybnil. 

 

 

 



  

 

 

Program RM č. 88/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 18. května 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM „Sociální péče; činnost Pečovatelské služby Sedlčany“ 

2.1 Činnost Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany; zpráva o kompetencích 

a činnosti; období 2021 / 2022 

2.2 Pečovatelská služba Sedlčany; zpráva o činnosti za rok 2021; vybrané aktuální informace 

o činnosti v roce 2022   

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Žádost o ukončení smluvního vztahu k nemovitostem (rybník spolu s pozemkem 

parc. č. 599/2) v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 

3.1.2 Dohoda o úhradě nájemného mezi městem Sedlčany jako pronajímatelem 

a uživateli pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6026275/1, Sedlčany, 

Oříkov, kNN pro p. č. 321/3 

3.1.4 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů (zajištění připojení osady Nesvačily na Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany) 

  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zajištění kontinuity užívání bytu; Smlouva o poskytnutí ubytování (ubytovací 

jednotka č. 9/I. patro v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791) 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena.  

 

4. Různé 

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

č. 24/2015 Sb.); páté projednávání 

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

Taverny); druhé projednávání 

4.3 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu; případ Mateřské školy Sedlčany 

4.4 Informace o zvýšení platby za obědy; rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany 

4.5 Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2022 

4.6 Nabídka subjektu Stopa bezpečí, s. r. o. na zakoupení nabízených propagačních materiálů 

4.7 Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022; 

Dodatek č. 2; projednání a schválení přijetí podílu předpokládané dotace s ohledem na pravidla 

poskytovatele (Středočeský kraj) 

4.8 Žádost o umístění „Motorkářského patníku“ na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; 

(Motoklub Černá smečka) 

4.9 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2022; zajištění 

zákonné povinnosti města  



  

 

 

4.10 Záměr na zajištění (založení) subjektu na provozování vodovodní a kanalizační 

infrastruktury více obcí 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

Bez příspěvku tohoto charakteru a váhy. V otevřené diskusi nezazněla témata tohoto charakteru 

(vizte níže v tomto Zápisu).   

 

Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ Informace o reakci na sdělení MUDr. Karla Marka ve věci zřízení privátní zubní ordinace 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 18. května 2022   

 

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

 

RM 87-1487/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 87-1488/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 87-1489/2018-2022 

Bez dalšího plnění. 

 

RM 87-1490/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 87-1491/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 87-1492/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 87-1493/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 87-1494/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 87-1495/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 87-1496/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 87-1497/2018-2022 



  

 

 

Úkol v plnění. 

 

RM 87-1498/2018-2022 

Bez dalšího plnění. 

 

RM 87-1499/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 87-1500/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

 

RM 87-1501/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 87-1502/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 87-1503/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 87-1504/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 87-1505/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 87-1506/2018-2022 

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 87-1507/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 87-1508/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

RM 87-1509/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

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

Sedlčany ze dne 18. května 2022 (RM č. 87/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1510/2018-2022. 



  

 

 

 

 

2. Hlavní program jednání RM „Sociální péče; činnost Pečovatelské služby Sedlčany“ 

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

Programu, a to s ohledem na přizvané a přítomné hostky.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, na jednání přivítal přizvané hostky, kterými byla 

paní Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních, Městský úřad Sedlčany a paní Bc. Jana Vaverková, 

vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složka města Sedlčany. 

 

2.1 Činnost Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany; zpráva o kompetencích a činnosti; 

období 2021 / 2022 

Pan starosta na jednání RM předal slovo paní Mgr. Věře Skálové, která promítla a okomentovala 

připravenou prezentaci, ohledně struktury činnosti, kompetencích a výkonech, jako i o aktivitách 

a určité úrovni sociálního prostředí ve městě a regionu Sedlčany. 

Vzhledem k tomu, že úplné znění (obsah) prezentace je součástí tohoto Zápisu z jednání RM, není tato 

zde duplicitně uváděna. 

Členové RM v rámci přípravy projednávání této problematiky obdržely i další dokumenty, které svědčí 

ve prospěch objasnění výkonů, činnosti a prováděných agend, které jsou v kompetenci uvedeného 

Odboru. 

Rada města Sedlčany obdržela informace o sociálním prostředí ve městě a částečně i o výkonech služeb 

v tomto prostředí poskytovaných dalšími podporovanými subjekty.  

 

Diskuse a komentář (zachyceny pouze hlavní okruhy): 

▪ nad některými údaji v rozeslaných dokumentech (statistické údaje); 

▪ plnění systemizace – obsazeno je devět pracovních pozic; zástupy za výkon MD / RD; požadavky 

na platové zařazení 11 třída; 

▪ nad standardizací práce; změny a zajištění řádné dokumentace (požadavky na 14 ks standardů – 

rozšířit;  

▪ funkce doprovodné „organizace“; 

▪ pracoviště jako i referentky supervidovány odborníkem (pravidla a nároky); 

▪ zásah protiepidemických opatření do prostředí činnosti Odboru sociálních věcí; 

▪ příprava na kontrolu na agendy sociální práce; 

▪ nové požadavky – údaje do efektivity činnosti se budou shromažďovat a napočítávat; 

▪ spolupráce na střednědobém plánu; 

▪ udržitelnost / neudržitelnost fungování Klubu důchodců Sedlčany (ohrožená seniorská generace – 

covidové období dvou let; dříve více jak 100 lidí, nyní není nikdo, kdo by Klub důchodců řádně vedl; 

situace ve společnosti a další překážky nedovolí se případných aktivit účastnit); z oslovené veřejnosti 

doposud nikdo neprojevil zájem plnit funkci předsedy Klubu důchodců; určitou odpovědnost za 

vyhledávání osoby převzala paní Mgr. Věra Skálová, ovšem zatím neúspěšně. Dokumenty (materiály) 

o činnosti subjektu budou tedy uloženy; vyčká se případného zájmu a očekávané změny k lepšímu 

v dalších letech;  

▪ nad podporou Centra Petrklíč, z. s. (cílená činnost); 

▪ referující členům RM poděkovala za prostory uvolněné v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany; (konají 

se zde např. případové konference; je zde pracoviště pedagogicko-psychologické poradny, prostor 

slouží jako hovorna; hojně je tedy využívána multifunkčnost objektu). 

 



  

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, poděkoval referující za prezentaci činnosti. Sdělil, 

že letošním „nóvem“ jsou úkoly spojené se snahou pečovat a pomáhat ukrajinským uprchlíkům v jejich 

těžkostech a integraci do naší společnosti. Promluvil o systému zavedeném ve městě Sedlčany 

(ubytování, zajištění činnost škol, činnost a aktivity Městské knihovny Sedlčany, práce mediátorky 

a další). 

Zatím nedochází k problémům a excesům. Zapojení pracovnic Městské knihovny Sedlčany v oblasti 

výuky českého jazyka (nejsou profesionálními lektory; nedostatek zájemců) je velice důležitá a pro 

integraci významná činnost. 

 

Poznámka: V čase 16:35 hod. se na jednání RM dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto 

okamžiku byl počet přítomných členů RM celkem sedm (plný počet). 

 

Pan starosta referující, paní Mgr. Věře Skálové, vedoucí Odboru sociálních věcí, Městského úřadu 

Sedlčany, opakovaně poděkoval nejen za přednesení zprávy, ale taktéž za činnost Odboru sociálních 

věcí v průběhu celého roku 2021 i za aktivity a činnost v uplynulém období roku stávajícího (2022). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí aktuální zprávu (rok 2022) o stavu prostředí v oblasti sociální 

problematiky ve městě a regionu Sedlčany, souvisejících kompetencích, výkonech, vývoji ohledně 

běženců z Ukrajiny a dalších činnostech Městského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, 

a to v přenesené i samostatné působnosti města Sedlčany. Prezentaci připravila a okomentovala 

Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1511/2018-2022. 

 

2.2 Pečovatelská služba Sedlčany; zpráva o činnosti za rok 2021; vybrané aktuální informace 

o činnosti v roce 2022 

Přizvaná paní Bc. Jana Vaverková, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města 

Sedlčany, okomentovala dříve členům RM předanou Zprávu o činnosti a výkonech subjektu za rok 

2021, jejíž obsah byl ponejvíce ovlivněn vyhlášeným nouzovým stavem ohledně virové pandemie. 

Vzhledem k tomu, že úplné znění dokumentu je Přílohou k tomuto Zápisu z jednání RM, nejsou zde 

údaje duplicitně uváděny. 

 

Komentář a diskuse (hlavní okruhy problematiky): 

▪ nad výkony v nouzovém stavu a stavu pandemie; 

▪ nad specifickým režimem k výkonům služby;   

▪ výkon služeb v čase pandemie nebyl přerušen (PS plnila sjednané úkony kontinuálně po celou dobu; 

omezení pouze ze strany Vlády ČR, obdobně jako tomu bylo v roce předchozím); 

▪ rozšíření služby mimo čas obvyklé pracovní doby; aktuálně není využíván, dříve služba využívána 

pouze jedním klientem – služba poskytována v sobotu a neděli již od 1. května 2021; rozhodnutí 

zřizovatele v souladu s vizí o rozšíření času; vedoucí PS musí dbát na ustanovení zákoníku práce – 

organizace práce; prozatím, a to po úmrtí klienta, který režim užíval, nyní není využíváno, jak již 

uvedeno výše; jestliže by potřeba nastala, bude systém aktivován; 

▪ zjišťování důvodnosti žádosti (podstatné pro rozhodnutí a výkon služeb);  

▪ počty klientů stabilní;  

▪ práce na směny; zachovat nejnutnější péči; normálně organizovaná činnost; 



  

 

 

▪ obsluhována je jedna klientka, která zřejmě spokojena nebude nikdy (plnění příkazů na nákup zboží 

v akci a další nároky); 

▪ proběhlo podrobné vysvětlování postojů mezi poskytovatelem a klientkou…; vyšší nároky než jsme 

schopni poskytovat – jedná se o ojedinělý případ…; tato klientka od února do dnešního dne využila naši 

službu pouze jednou, a to žádala vynést odpadkový koš, z čehož vyplývá, že není sociálně potřebným 

klientem, v jehož prospěch by měly být služby poskytovány; 

▪ pan Ing. Jiří Burian se vrátil k historii zřízení Pečovatelské služby Sedlčany, která se zrušením 

okresních úřadů, přešla pod město Sedlčany; okres ji chtěl likvidovat; vyjádřil radost nad tím, že mohl 

být u jejího zachování; 

▪ nad změnou místa – zázemí pro výkon služby (dříve v Domově Sedlčany, nyní v objektu města – 

bývalá budova Polikliniky Sedlčany); 

▪ vyjádření velikého poděkování (zkušenosti); (pan Ing. Jiří Burian); 

▪ plnění standardů poskytovaných služeb. 

 

Pan starosta referující, paní Bc. Janě Vaverkové, poděkoval za prezentaci a učiněný komentář 

k předložené zprávě. 

 

Samostatná usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti a statistice výkonů v oblasti 

žádaných a poskytovaných služeb za rok 2021 Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města 

Sedlčany, dále informace o organizačních a provozních opatřeních a výkonech v současné době 

s ohledem na pandemickou, ekonomickou a finanční krizi s aspekty dopadu problematiky uprchlíků. 

Zprávu předložila a soubor dalších informací připravila paní Bc. Jana Vaverková, vedoucí Pečovatelské 

služby Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1512/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany vyslovuje poděkování Pečovatelské službě Sedlčany, a to za veškeré, na vysoké 

úrovni odváděné a dlouhodobě zajišťované, služby ve prospěch občanů města Sedlčany, kteří je ke své 

spokojenosti a udržitelnosti kvality života v tíživých životních situacích užívají, jako i za zajištění 

kontinuity provozu v době vyhlášeného nouzového stavu a pandemické situace.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1513/2018-2022. 

 

Poznámka: Přizvané hostky, paní Mgr. Věra Skálová a paní Bc. Jana Vaverková, jednání RM opustily 

v čase 16:55 hod. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné přípravy 

k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním RM, 

a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 



  

 

 

3.1.1 Žádost o ukončení smluvního vztahu k nemovitostem (rybník spolu s pozemkem 

parc. č. 599/2) v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města projednala žádost FO, trvale bytem Sedlčany, osada Sestrouň č. p. 33, 264 01  Sedlčany, 

který požádal o ukončení platnosti Smlouvy o pronájmu rybníka ze dne 30. ledna 1998, podle které 

užívá rybník, který je vyhotoven (stavba se nachází) na pozemku parc. č. 599/2, druhem pozemku vodní 

plocha, způsobem využití vodní nádrž umělá, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany.  

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby v souladu s podanou žádostí stávajícího smluvního 

uživatele nemovitostí, tj. rybníka spolu s pozemkem parc. č. 599/2, druhem pozemku vodní plocha, 

způsobem využití vodní nádrž umělá, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, o ukončení smluvního vztahu, 

byl tento vztah ukončen dohodou smluvních stran ke dni 30. června 2022. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou; užívaný majetek. 

 

Usnesení: 

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

která byla podána stávajícím smluvním uživatelem nemovitostí, tj. rybníka spolu s pozemkem 

parc. č. 599/2, druhem pozemku vodní plocha, způsobem využití vodní nádrž umělá, v k. ú. Sestrouň, 

obec Sedlčany, byl tento vztah ukončen dohodou smluvních stran ke dni 30. června 2022, 

a to za předpokladu vyrovnání všech případných závazků a převzetí zpět tohoto majetku Městským 

úřadem Sedlčany, Odborem majetku.“  

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

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1514/2018-2022. 

 

3.1.2 Dohoda o úhradě nájemného mezi městem Sedlčany jako pronajímatelem a uživateli 

pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit předložený návrh Dohody o úhradě nájemného mezi městem 

Sedlčany jako pronajímatelem a manželi, trvale bytem Sedlčany, jako nájemci. Dohoda je uzavírána 

v souvislosti s převodem vlastnického práva (Kupní smlouva ze dne 28. března 2022) k pozemku 

parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany, který manželé užívali na základě 

Smlouvy o pronájmu pozemků ze dne 25. listopadu 1996, a to nepřetržitě až doposud.  

Na základě projednání věci s právní zástupkyní města, je navrhováno, aby se smluvní strany se dohodly 

na úhradě poměrného nájemného za rok 2022 ve výši 165,00 Kč.  

 

Diskuse: 

▪ nad postupem za účasti právního zástupce města Sedlčany. 

 

Usnesení: 



  

 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje Dohodu o úhradě nájemného mezi městem Sedlčany jako 

pronajímatelem a manželi, trvale bytem Sedlčany, jako nájemci. Dohoda je uzavírána v souvislosti 

s převodem vlastnického práva (Kupní smlouva ze dne 28. března 2022) k pozemku parc. č. 946/29, 

druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany, který manželé užívali na základě Smlouvy 

o pronájmu pozemků ze dne 25. listopadu 1996. Smluvní strany se dohodly na úhradě poměrného 

nájemného za rok 2022 ve výši 165,00 Kč.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1515/2018-2022. 

 

3.1.3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6026275/1, Sedlčany, Oříkov, 

kNN pro p. č. 321/3 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6026275/1, Sedlčany, Oříkov, kNN pro p.č. 321/3“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je ve věci uzavření Smlouvy, 

zastoupena společností Energon reality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 601/128, Praha 4 – Krč, 

jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 

na pozemcích v majetku města Sedlčany, parc. č. 671/1, parc. č. 697 a parc. č. 660/1, vše v k. ú. Oříkov, 

obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 

tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno je navrhováno zřídit za jednorázovou náhradu ve výši 

45.000,00 Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby ze dne 28. července 2020. 

 

Diskuse: 

▪ rozsah zatížení; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Usnesení:  

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

12-6026275/1, Sedlčany, Oříkov, kNN pro p. č. 321/3“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

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

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

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města parc. č. 671/1, parc. č. 697 

a parc. č. 660/1, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 45.000,00 Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ze dne 28. července 2020.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1516/2018-2022. 

 

3.1.4 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

(zajištění připojení osady Nesvačily na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany) 

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

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



  

 

 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit návrh na uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, uzavíranou podle § 8 odst. 3 zákona 

č. 274/2001 Sb.“, a to mezi městem Sedlčany, jako dodavatelem a městem Bystřicí, se sídlem Bystřice, 

náměstí Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 Bystřice, jako odběratelem, jejímž předmětem je úprava 

vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného 

provozu jejich vodovodů, které jsou vzájemně propojeny a společně tvoří provozně související soubor 

staveb a zařízení (tj. připojení místní části města Bystřice, osady Nesvačily, na Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ nad zákonnou povinností; připojení věcně zajištěno a schváleno již dříve; nyní naplnění právní povahy 

věci na zajištění plynulosti dodávek (žádá zákon). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

provozně souvisejících vodovodů, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.“, a to mezi 

městem Sedlčany, jako dodavatelem a městem Bystřice, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 

Bystřice, jako odběratelem, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních 

stran v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou vzájemně 

propojeny a společně tvoří provozně související soubor staveb a zařízení (tj. připojení osady Nesvačily 

na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany).“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1517/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zajištění kontinuity užívání bytu; Smlouva o poskytnutí ubytování (ubytovací jednotka 

č. 9/I. patro v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791) 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby Smlouva o poskytnutí ubytování dříve uzavřená 

s uživatelkou, a to na ubytovací jednotku č. 9/I. patro, na adrese Bytového domu Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, byla nyní nově uzavřena s žadatelem (vnuk dřívější 

smluvní uživatelky), neboť tento žil s babičkou, smluvní uživatelkou bytu, ve společné domácnosti. 

Důvodem žádosti je úmrtí smluvní uživatelky. Žadatel je již zletilý. Uzavření smlouvy se schvaluje 

na dobu určitou, a to do dne 31. srpna 2022 s ohledem na prokázání schopnosti splácet nájemné, 

případně další služby. 

 

Diskuse: 

▪ nad životní situací. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby Smlouva o poskytnutí ubytování, která byla dříve uzavřena 

s jinou osobou na ubytovací jednotku č. 9/I. patro, na adrese Bytového domu Sedlčany, Strojírenská 



  

 

 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, byla nově uzavřena s žadatelem (vnuk smluvní 

uživatelky), neboť tento žil s babičkou ve společné domácnosti. Důvodem žádosti je úmrtí původní 

smluvní uživatelky. Uzavření smlouvy se schvaluje na dobu určitou, a to do 31. srpna 2022.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1518/2018-2022. 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena, ačkoli dále v souboru 

řešené problematiky dnešního Programu RM s názvem „Různé“ je uvedeno rozhodnutí k žádosti 

o zatížení pozemku v majetku (vlastnictví) města Sedlčany (body označené „4.2“ a „4.8“).  

 

 

4. Různé 

 

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

č. 24/2015 Sb.); páté projednávání 

Předloženy k projednání byly tyto Žádosti: 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/10819/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); 

žadatelem je Autoklub RAC Sedlčany v AČR; právní forma: pobočný spolek; IČ 61101605; adresa 

subjektu: Sedlčany, osada Sestrouň č. p. 107, 264 01 Sedlčany. 

Požadovaná částka 50 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „Rozvoj motoristického spolku 

na Sedlčansku.“ 

 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/11261/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); 

žadatelem je Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.; právní forma: zapsaný spolek; IČ 22864814; adresa 

subjektu: Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany. 

Požadovaná částka 7 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „Silák Sedlčan.“ 

 

Výsledek projednávání:  

▫ Autoklub RAC Sedlčany v AČR, p. s.; projekt podpořen částkou 3 000,00 Kč;  

▫ Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.; projekt podpořen částkou 7 000,00 Kč, ovšem z finančního 

zajištění „Městských slavností ROSA 2022“ 

 

Diskuse: 

▪ nedostatek alokovaných finančních prostředků;  

▪ později doručená Žádost o podporu (Autoklub RAC Sedlčany, p. s.); 

▪ počty zapojených dětí a mládeže, soustavná práce a činnosti (vzdělávací a výchovné aspekty); 

▪ rozvoj – sportovní přípravy; 

▪ některé záležitosti a aktivity lze vnímat spíše komerčně; 

▪ k dispozici je pouze zbývající část alokovaných prostředků. 

 

Soubor samostatných usnesení: 

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

(č. j.: MÚ-S/MST/11261/2022), doručené žadatelem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění 

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



  

 

 

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

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

v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost 

a aktivity žadatele v roce 2022, a to spolu s definováním předmětu podpory.  

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu subjektu Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, 

z. s., se sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany; IČ 22864814, v částce 7 000,00 Kč, 

která je určena na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Silák Sedlčan 2022“, která se uskuteční 

v rámci programu a rozpočtu Městských slavností ROSA 2022“. 

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

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2022 s uvedeným žadatelem.“ 

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

člen RM nebyl přítomen aktu hlasování).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1519/2018-2022. 

 

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

(č. j.: MÚ-S/MST/10819/2022), doručené žadatelem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění 

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

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

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

v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost 

a aktivity žadatele v roce 2022, a to spolu s definováním předmětu podpory.  

Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu subjektu Autoklub RAC Sedlčany v AČR, 

se sídlem Sedlčany, Sestrouň č. p. 107, 264 01 Sedlčany; IČ 61101605, v částce 3 000,00 Kč, která je 

určena na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Rozvoj motoristického spolku na Sedlčansku“. 

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

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2022 s uvedeným žadatelem.“ 

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

člen RM aktu hlasování nepřítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1520/2018-2022. 

 

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

Taverny); druhé projednávání 

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

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

osoba pan Pavel Bednář, ředitel subjektu. 

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

a zaevidována pod č. j.: MÚ-S/MST/10290/2022. 

Žádost byla doplněna o další rozhodné údaje. 

 

Diskuse: 

▪ nad doplňujícími údaji; 

▪ nad upřesněním umístění (dohled; shoda uživatelů i vlastníka); 

▪ nad přístupem pro oba kluby; 

▪ sklad v půdorysu 6 x 5 m za cca 50 tis. Kč. 

 

Dále se přítomní členové RM zabývali vyřešením potřeby zvýšené bezpečnosti v prostředí hrací plochy 

s umělým povrchem v ulici Zberazská. 



  

 

 

Odbor investic předložil materiál, který se běžně používá na krytí rohů stěn; nabízená cena materiálu 

činí 1 400 Kč/bm. Potřeba je na zajištění cca 100 m délky rohu (při horní hraně zdiva). 

Pan Ing. František Havel se podrobněji vyjádřil k již zvažovaným variantám, jak zabezpečit zvýšení 

míry bezpečnosti sportujících (žíněnky; další materiály). Dále sdělil své zkušenosti ohledně vhodnosti 

a trvanlivosti některých řešení a případně použitých materiálů (provoz za nižších teplot; krádeže; 

garance). 

Pan MUDr. Karel Marek upozornil na případné související pojistné události, bezpečnost sportujících 

z pohledu potenciálního zdroje úrazů a promluvil o dalších možných rizicích poranění. Je potřebné 

disponovat vědomím, že je případně užitý materiál určen k zamýšlenému použití; zda je dostatečně 

trvanlivý a také to, v jaké míře je schopen dlouhodoběji vyloučit zranění (tržná poranění,…). 

Dále byly komentovány záležitosti ohledně dosavadních zkušeností s pojišťovnami (případná 

odškodnění). 

Pan Ing. T. Langer, vedoucí Odboru investic, v součinnosti s panem Pavlem Bednářem, ředitelem 

Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, se bude návrhem na zvýšení bezpečnosti dále 

zabývat a případně předloží, a to na patřičné úrovni, očekávaný návrh řešení spolu s cenovou nabídkou 

a zárukou (certifikace materiálu). 

Je třeba zajistit potřebné množství informací k rozhodnutí (ochrana rohů stěn tlumících nárazy) 

a doplnění technických parametrů. 

Zajistit je třeba udržitelné řešení, které bude přijatelné cenově a uspokojivě vyřeší danou věc.  

 

Další diskuse: 

▪ nad návrhem, předmětem žádosti a potřebností; 

▪ nad stávající certifikací hrací plochy; 

▪ prověření dalších možností. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, na nákup 

objektu plechového skladu (půdorys 5 x 6 m), který bude instalován v prostoru sportovního areálu LAS 

Taverny na vlastníkem (město Sedlčany) vyspecifikovaném místě a bude sloužit k uložení sportovních 

pomůcek a nářadí pro Lehkoatletický oddíl Sedlčany a Fotbalový klub TJ Tatran Sedlčany. Rozvrh krytí 

předpokládaných nákladů je stanoven podílem 30 tis. Kč ze zdrojů příspěvkové organizace a další část 

v předpokládané výši 20 tis. Kč bude pokryta z rozpočtu města Sedlčany z akce „Obložení stěny u hřiště 

s umělým povrchem. 

Rada města Sedlčany ukládá Sportovním areálům Sedlčany, příspěvkové organizaci, nákup a instalaci 

uvedeného skladu zajistit.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1521/2018-2022. 

 

4.3 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu; případ Mateřské školy Sedlčany 

Referující předkladatel pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

RM byla seznámena s písemností, která byla příjemcem (Městský úřad Sedlčany) označena č. j.: MÚ-

S/MST/11242/2022 a zaevidována dne 30. května 2022. 

 

Identifikace žadatele: 

Mateřská škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058; 

žádost podala paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy. 



  

 

 

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu, byla podána ředitelkou subjektu v souladu 

s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro nadcházející školní rok 

2022 / 2023. 

 

Zákonné zmocnění (citace): 

▪ Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného 

prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu 

není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; 

(§ 23 odst. 5 výše uvedeného zákona). 

▪ Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí; (§ 2 odst. 3 výše uvedené vyhlášky). 

 

Předpoklad navýšení (informace od paní ředitelky): 

▫ Odloučené pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Sokolovská č. p. 580; 2. třídy s počtem 54 dětí; 

▫ Odloučené pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 740; 4. třídy s počtem 104 

dětí; 

▫ Centrální pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070; 3. třídy s počtem 79 dětí; dále 

pak 1. třída (děti 2 – 3 roky) s počtem 18 dětí (12 dětí dvouletých a 6 dětí tříletých). 

Celkem je provozováno 10 tříd s počtem 255 dětí. 

Členové RM měli k dispozici podrobný přehled počtu dětí na jednotlivých pracovištích (doručeno spolu 

s Žádostí). 

  

Diskuse: 

▪ nad obsahem Žádosti (dokumentu) a potřebností; 

▪ problematika ohledně dětí běženců neřešena; zápis dětí proběhne (jiná pravidla); 

▪ prostory a bezpečnost dětí zajištěny. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

a to v postavení zřizovatele školy a na základě žádosti (MÚ-S/MST/11242/2022), povoluje pro školní 

rok 2022 / 2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 

4 dětí na třídu, a to pro případ Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; 

IČ 70999058, neboť toto zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a současně 

jsou splněny všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1522/2018-2022. 

 

4.4 Informace o zvýšení platby za obědy; rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany 

Referující předkladatel pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

RM byla seznámena s písemností, která byla příjemcem (Městský úřad Sedlčany) označena č. j.: MÚ-

S/MST/11246/2022 a zaevidována dne 31. května 2022. 

 

Identifikace oznamovatele: 



  

 

 

Mateřská škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058; 

tzv. Oznámení o plánovaném navýšení ceny stravného od 1. září 2022; informaci (Oznámení) podala 

paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy. 

Zřizovateli školy (město Sedlčany) bylo oznámeno, že s platností (účinností) od 1. září 2022 ředitelka 

subjektu rozhodla o navýšení cen pokrmů ve školních jídelnách. 

Jako důvod uvádí zvýšení cen potravin (nákupní ceny surovin). Školní jídelny nejsou schopny plnit 

výživové normy stanovené předpisem (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

pozdějších předpisů (poslední změna předpisu č. 272/2021 Sb.). 

 

V příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky jsou stanoveny tyto finanční limity na nákup potravin. 

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník 

Strávníci do 6 let 

   snídaně        9,00 až 16,00 

   přesnídávka        8,00 až 11,00 

   oběd         17,00 až 30,00 

   svačina        8,00 až 11,00 

   večeře        15,00 až 23,00 

   Celkem (celodenní)       57,00 až 91,00 

   na nápoje        4,00 až 6,00 

Z výše uvedeného vyplývá pro případ Mateřské školy Sedlčany interval 37,00 až 58,00 Kč/den/strávník. 

 

Strávníci 7-10 let  

   Snídaně        11,00 až 18,00 

   Přesnídávka        9,00 až 15,00 

   Oběd         20,00 až 39,00 

   Svačina        8,00 až 12,00 

   Večeře        17,00 až 30,00 

   Celkem (celodenní)       65,00 až 114,00 

   na nápoje (děti MŠ)       4,00 až 6,00 

Z výše uvedeného vyplývá pro případ Mateřské školy Sedlčany interval 41,00 až 72,00 Kč/den/strávník.   

   

Diskuse: 

▪ nad dopadem inflace do prostředí škol a školských zařízení; 

▪ kompetence ředitelky školy, pouze na vědomí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany, se sídlem 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058, o zvýšení platby za obědy. Celodenní stravné 

pro děti šestileté bude v ceně 40,0 Kč, celodenní stravné pro děti, které dovršily sedmi let věku, a starší 

bude v ceně 43,0 Kč a ceny obědů pro zaměstnance budou v ceně 35,0 Kč, a to v důsledku celoplošného 

zdražování vstupů (energií, potravin) a neudržitelnosti stávající ceny, s účinností od 1. září 2022.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1523/2018-2022. 

 

4.5 Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2022 

Referující předkladatel pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 



  

 

 

RM byla seznámena s písemností, která byla adresátem (příjemce Městský úřad Sedlčany) označena 

č. j.: MÚ-S/MST/11071/2022 a zaevidována dne 27. května 2022. 

 

Identifikace žadatele: 

Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 

Sedlčany; IČ 70999104; za žadatele jedná paní Mgr. Jaroslava Mrázková, ředitelka subjektu. 

 

Předmět Žádosti: 

Subjekt požádal o povolení vaření obědů pro účastníky English camp kursu v době letních prázdnin. 

Tento kurs pořádá Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha v termínu od 1. srpna do 5. srpna 2022. 

Účastníky kursu jsou žáci a studenti sedlčanských škol; přibližný počet je asi 100 lidí. 

Cena oběda by byla ve výši 84,00 Kč, a to bez napočítání zisku. Uvedená částka zahrnuje náklady 

na potraviny ve výši 29,00 Kč a náklady na uvaření oběda ve výši 55,00 Kč. 

Vyúčtování proběhne formou faktury za celkovou spotřebu podle skutečnosti. 

   

Diskuse: 

▪ nad každoroční podporou akce; 

▪ nad smyslem a významem akce (již tradice). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2022 

– kurzu výuky anglického jazyka, který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky a studenty 

zdejších škol v termínu ode dne 1. srpna do 5. srpna 2022. Obědy v počtu cca 100 ks/den zajistí Školní 

jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČ 70999104, 

za základní cenu bez zisku ve výši 84,0 Kč.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1524/2018-2022. 

 

4.6 Nabídka subjektu Stopa bezpečí, s. r. o. na zakoupení nabízených propagačních materiálů  

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem poměrně rozsáhlé dokumentace k nabídce subjektu 

s názvem Stopa bezpečí, s. r. o.  

Nabízené produkty jsou založeny na podnikatelské bázi (vytvářejí zisk); nejedná se tedy o spolek – 

neziskovou organizaci. Subjekt se zabývá vydavatelstvím. 

Vyjma klasické činnosti vydavatele, a to ve smyslu jednoho ze segmentů obchodní působnosti subjektu 

(Stopa bezpečí, s. r. o.), tento vydává (resp. nabízí) hlavně brožurky na osvětu první pomoci pro žáky 

škol. 

Dále pracuje v segmentu dopravní výchovy a vytváří i další produkty, do kterých zapojuje rozpočty 

veřejné (obce, školy a další), které se týkají finanční gramotnosti. 

Město Sedlčany obdobnou nabídku v minulosti zamítlo. 

V dnešní době jsou brožurky pro děti málo čtené a tento segment jako zdroj informací je již tolik 

neoslovuje. 

 

Diskuse: 

▪ nepotřebnost pro město; 

▪ jiné zdroje informací (vlídnější); 

▪ finanční gramotnost zajištěna jinými prvky. 

 



  

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany zamítá nabídku subjektu Stopa bezpečí, s. r. o., se sídlem Plzeň, Františkánská 

120/7, 301 00 Plzeň 3; IČ 08431205, na zakoupení nabízených brožurek ohledně finanční gramotnosti 

dětí a mládeže, případně jiných propagačních produktů, a to z důvodu zajištění těchto informací směrem 

k občanům města a žákům škol, jiným vhodným způsobem.“ 

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

člen RM při hlasování nebyl přítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1525/2018-2022. 

 

4.7 Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022; 

Dodatek č. 2; projednání a schválení přijetí podílu předpokládané dotace s ohledem na pravidla 

poskytovatele (Středočeský kraj) 

Rada města Sedlčany projednala návrh na přijetí další části dotace ze zdrojů Středočeského kraje, 

která je přijímána na základě Dodatku č. 2 k dříve uzavřené Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku 

na poskytování sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022, 

tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 

prevence sociálního vyloučení.  

Poskytovatelem podpory je Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; 

IČ 70891095. 

Dodatek č. 2, který je původcem (poskytovatelem) označen S- 0599/SOC/2022/2, je uzavírán 

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

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

kraje a rovněž na základě zákonného zmocnění podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů.  

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

Poskytovatel se tímto smluvním ujednáním zavazuje poskytnout příjemci jednorázovou účelovou 

neinvestiční dotaci ve výši 349 900,00 Kč pro uvedený účel (poskytované služby), neboť je 

respektováno dřívější rozpočtové provizórium. 

Celková výše dotace je nyní: 

▫ původní Smlouva (na částku 233 300,00 Kč); 

▫ Dodatek č. 1 (na částku 116 600,00 Kč); 

▫ Dodatek č. 2 (na částku 349 900,00 Kč).  

Celkem: 699 800,00 Kč. 

 

Diskuse:  

▪ nad návrhem doplňujícího smluvního ujednání, v pořadí již druhé doplnění; 

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

Sedlčany na rok 2022); 

▪ očekáváno další dorovnání na dříve „přislíbenou částku“ vydaným rozhodnutím. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku 

na poskytování sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022/2, 

jehož předmětem je poskytnutí příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 349 900,00 Kč 

ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095, 



  

 

 

a to pro účely výkonu služby obecného hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb 

prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlčany.“ 

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

člen RM nebyl hlasování přítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1526/2018-2022. 

 

4.8 Žádost o umístění „Motorkářského patníku“ na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; 

(Motoklub Černá smečka) 

Záležitost pro jednání RM připravil (dopracoval) Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku (resp. 

doplňující informace, identifikaci místa pro umístění; majetkoprávní vztahy). 

 

RM byla seznámena s písemností, která byla adresátem (příjemce Městský úřad Sedlčany) označena 

č. j.: MÚ-S/ST/11459/2022 a zaevidována dne 1. června 2022. 

 

Identifikace žadatele: 

- provedena. 

 

Předmět Žádosti: 

Zajištění povolení na umístění motorkářského motopatníku na rozcestí staré a nové silnice u „Vodní 

nádrže Sedlčany“. Patník je určen pro všechny milovníky motorek a vůni benzínu. 

 

Diskuse: 

▪ vyhotovení předmětu na náklady žadatele; instalace na náklady žadatele; 

▪ nad fotodokumentací uměleckého díla; 

▪ význam pro komunitu motosportu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s návrhem Motoklubu Černá smečka, který požádal o povolení 

k umístění motorkářského motopatníku na rozcestí staré a nové silnice u Retenční nádrže Sedlčany 

(písemnost č. j.: MÚ-S/ST/11459/2022). Motorkářský patník bude na náklady žadatele umístěn 

na pozemku parc. č. 3048/2 k. ú. a obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1527/2018-2022. 

 

4.9 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2022; zajištění zákonné 

povinnosti města 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 

Sedlčany za rok 2022, kterou vypracovala a předložila stávající auditorka, paní Ing. Jitka Licinbergová, 

se sídlem Janov č. p. 155, 473 01 Nový Bor, auditorka č. ev. 1620, IČ 40200281, DIČ CZ6055111898, 

za nabídnutou cenu 68 000,00 Kč bez DPH (s DPH 21 % cena činí 82 280,00 Kč). 

Pan starosta předložil návrh na rozhodnutí k uzavření výše uvedeného návrhu Smlouvy.  

Věcně se jedná zajištění zákonné povinnosti města Sedlčany, kterou podle zákona o obcích má zajistit 

(vlastní objednání) starosta města.  

 

Činnost RM: 



  

 

 

Většina jednání přítomných členů RM vyjádřila podporu k návrhu pana Ing. Miroslava Hölzela, starosty 

města, uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2022 a návrh 

nabídky akceptovat.  

Pan Ing. Josef Soukup navrhl přezkoumání objednat v termínu stanoveném zákonem o obcích 

u Krajského úřadu Středočeského kraje. Nad tímto návrhem byla dále vedena obsáhlejší diskuse. 

 

Diskuse: 

▪ nad zákonným zmocněním dokument objednat (jazykový výklad poskytla paní Mgr. Monika 

Drábková); oprávnění svědčí ve prospěch pana starosty; 

▪ práce krajského zřízení (zajištění auditora; zkušenosti; metodika a další); 

▪ nad tím, že byly již poskytnuty některé konzultace (výkony služby) ze strany auditorky; v podstatě již 

zahájení některých úkonů kontroly nastalo, neboť některé účetní operace a operace přechozí jsou 

ukončeny; kontinuita, předpoklad – serióznost jednání města, předvídatelnost jednání města jako 

slušného a solidního partnera);  

▪ přístup ke konzultacím – oblast daňového poradenství (investice do objektu Nemocnice Sedlčany, 

rozvaha v roce 2021) a další; s tímto projevem přístupu a znalostí nelze ze strany krajského zřízení 

kalkulovat; objednání externího poradce a jeho zajištění; 

▪ závazné, odpovědné a skutečně znalé poskytnutí informací, spolupráce s erudovaným subjektem; 

▪ hledání rezerv (úspory v rozpočtu; správnost a pravost cesty; cíle); 

▪ právní výklady (tzv. zbytkové kompetence; možnost rozhodnutí vyhradit si pro ZM – oproti tomu 

nepřijetí odpovědnosti); 

▪ o nadstavbě ze smluvního závazku vyplývající (případná úprava předloženého návrhu – rozšíření 

o další poskytované služby); ani dříve nebylo ve smluvním ujednání zaneseno, že bude služba 

konzultační a metodická poskytována, ačkoli poskytována byla; 

▪ za větší část tohoto kalendářního roku (hospodaření) nese odpovědnost stávající starosta města; 

▪ rozhodnutí o akceptaci nabídky; případné úpravy návrhu smlouvy; 

▪ ZM Sedlčany nyní rozhodnutí nepřísluší; jednání o případném vyhrazení si práva neproběhlo, 

ani nebylo nikdy navrhováno; stávající model externího auditora nebyl nikdy do takovéto míry 

zpochybňován; 

▪ dále a podrobněji nad návrhem pana Ing. Josefa Soukupa objednat výkony na přezkoumání 

hospodaření u krajského zřízení (vlastní vyhotovení přezkumu není zatíženo finančním plněním). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyjadřuje podporu k návrhu pana Ing. Miroslava Hölzela, starosty města, 

uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2022 a schvaluje tuto 

Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2022, uzavřít s navrhovanou 

zhotovitelkou, kterou je Ing. Jitka Licinbergová, se sídlem Janov č. p. 155, 473 01 Nový Bor, auditorka 

č. ev. 1620, IČ 40200281, DIČ CZ6055111898, za nabídnutou cenu 68 000,00 Kč bez DPH (s DPH 

21 % cena činí 82 280,00 Kč), a to s ohledem na spektrum prováděných a žádaných služeb pro město 

Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 88-1528/2018-2022. 

 

4.10 Záměr na zajištění (založení) subjektu na provozování vodovodní a kanalizační 

infrastruktury více obcí 



  

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, komentoval materiál, který představuje záměr 

na založení společnosti za účelem provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury obcí (např. 

některé obce „Sdružení obcí Sedlčansko“ a další). 

Stávající vlastníci infrastruktury by vytvořili obchodní společnost (právní forma společnosti s ručením 

omezeným), a to za účelem provádění stejných služeb, které pro město Sedlčany provádí společnost 

v současné době vodovod a kanalizaci spolu s ČOV provozující, tj. 1. SčV, a. s. 

Tímto by se nemuselo realizovat připravované výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek (koncesní řízení) na provozovatele soustavy. 

Předloženo bylo právně nezávazné tzv. „Memorandum“, a to jako pouhý projev vyjádření společné vůle 

provést další kroky uvedeného záměru, resp. je řádně promyslet (jednání obcí, případně dalších svazků 

obcí). Do projektového záměru se hlásí další oslovené obce.  

Záměr se jeví jako reálná možnost řešení, a to nikoli jako účelová, ale jako konkurence schopná 

a dlouhodoběji stálá.  

Za účelem dalšího kroku k objasnění záměru a poznání případných výhod oproti stávajícímu stavu 

provozování, bude na jednání RM přizván strůjce této myšlenky (záměru), pan Ing. Morávek (osoba 

nebyla pro účely tohoto Zápisu blíže identifikována).  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, jej přislíbil přizvat na jednání RM, které proběhne 

dne 29. června 2022, kdy bude projednávána problematika „Regionálního školství“, případně bude 

přizván později, a to podle svých časových možností, za účelem objasnění situace před členy RM. 

 

Diskuse: 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ poznání případných výhod pro město Sedlčany, jako vlastníka subjektu; 

▪ právní a věcný rozbor (možnosti města, porovnání). 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

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

 

 

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

▪ Informace o reakci na sdělení MUDr. Karla Marka ve věci zřízení privátní zubní ordinace; 

referující pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany 

Město Sedlčany, respektive pan MUDr. Karel Marek sestavil a Městský úřad Sedlčany zajistil, odeslání 

sdělení k dříve vyjádřené podpoře na přidělení nebytových prostor ve prospěch privátního lékaře.  

Město, resp. RM tak reagovala na vyjádření jedné zubní lékařky, která se aktivně přimlouvala 

za vyhovění žádosti o pronájem prostor bez podmínky disponovat platnou smlouvou s kteroukoli 

zdravotní pojišťovnou, jinými slovy bez podmínky službu zubního lékaře provádět pro řádné pojištěnce. 

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

odpovědi za město, resp. RM. Tento tak učinil a jmenovaná lékařka na toto sdělení dále reagovala 

zasláním vyjádření plném určité naděje na zajištění lékařské péče skrze výběrové řízení Krajského úřadu 

Středočeského kraje. 



  

 

 

Pan starosta členům RM podal o výše uvedeném ději informaci a vyslovil veliké poděkování panu 

MUDr. Karlu Markovi, jehož sdělení problematiku postoje RM osvětlilo v širším spektru potřebnosti.  

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Bez dalšího zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu). 

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných diskusních 

příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných členů RM již neměl žádné další samostatné příspěvky 

na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán. 

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího dnešnímu zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 88/2018-

2022), možnost diskutovat ukončil. 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný přístup 

k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM. 

Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením a uvedeným závěrům 

nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM, resp., na jeho část, omluvil pan 

Ing. František Hodys.  

Následné jednání RM se tedy uskuteční ve středu dne 15. června 2022 v čase od 16:00 hod.; 

v chronologii jednacích dní označeno zn. RM č. 89/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo 

jiné záležitosti, projednáván hlavní bod Programu pod pracovním názvem „Bezpečnost města 

Sedlčany“. 

 

Místem konání jednání RM bude administrativní budova I, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; 

hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy.  

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 

18:35 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Prezentace Městského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (bez uvedení počtu listů) 

3. Prezentace Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany (bez uvedení 

počtu listů) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MD / RD – mateřská / rodičovská dovolená 



  

 

 

NN – nízké napětí  

PS – Pečovatelská služba Sedlčany 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 7. června 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


