
  

 

 

  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

Z á p i s  RM č. 89/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 15. 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. 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) nezměnil. 

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup; Mgr. Zdeněk Šimeček. 

 

Přizvaní hosté:  

▪ kpt. Mgr. Roman Zárybnický, zástupce ředitele Územního odboru Příbram, Krajské ředitelství Policie 

ČR; (zastoupil z jednání omluveného ředitele Územního odboru Příbram);   

▪ npor. Bc. Milan Daniel, vedoucí Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR;   

▪ npor. Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje; 

▪ pan Milan Šerák, velitel zásahové jednotky JPO III Sedlčany při SDH II Sedlčany;   

▪ pan Petr Krch, vrchní strážník, Městská policie 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: 16:01 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:35 hod.  

 

 



  

 

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

města Sedlčany, a to v čase 16:01 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 počátku jednání se nikdo neomlouval. Z nepřítomnosti na celém jednání 

RM se dříve omluvil pan Ing. Jiří Burian.  

Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání nezměnil. 

  

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 

„Bezpečnost města Sedlčany, činnost složek IZS“.  

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. 89/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 1. června 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM: „Bezpečnost města Sedlčany, činnost složek IZS“ 

2.1 Zpráva ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany a vyhodnocení celkové bezpečnostní 

situace a vývoje přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2021 a dílčí zpráva za uplynulé 

období roku 2022 (Policie ČR) 

2.2 Zpráva ve věci pořádku a bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, 

působnosti a plnění úkolů Městské policie Sedlčany 

2.3 Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor 

Příbram, Stanice HZS Sedlčany 

2.4 Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Sedlčany; součinnost se Sborem dobrovolných 

hasičů Sedlčany II a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, Územní odbor 

Příbram, Stanice HZS Sedlčany 

2.5 Činnost Odboru krizového řízení Městského úřadu Sedlčany; zpráva o kompetencích 

a činnosti v oblasti bezpečnosti; období 2021 / 2022 

2.6 Zpráva z oblasti prevence patologických jevů dětí a mládeže ve městě Sedlčany 

2.7 Zpráva o působnosti Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany  

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6025439/1, Sedlčany, 

kNN pro p. č. 3020/44; návrh na zajištění práv oprávněného 

3.1.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

č. IV-12-6030924, Sedlčany, kNN pro p. č. 3012/91; zajištění práv oprávněného  

3.1.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené mezi městem 

Sedlčany (půjčitel) a Sdružením obcí Sedlčanska (vypůjčitel); rozšíření předmětu 

výpůjčky 

3.1.4 Zajištění akce „Street food festival 2022 s doprovodným programem“ v termínu 

sobota dne 20. srpna 2022 

3.1.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (právo uložení vodovodního řadu 

a odpadu z vodojemu); strana oprávněná – obec Příčovy 

  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 

 

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.); šesté projednávání 

4.2 Finanční zajištění pořízení investičního majetku (Bezpečnostní systém školy); případ 

žadatele 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany 

4.3 Projekt „Rekonstrukce datové sítě v objektu Nemocnice Sedlčany“; návrh provozovatele 

nemocnice na finanční účast města Sedlčany 

4.4 Nové povrchy místní obslužné komunikace Sedlčany, lokalita ulice U Roudného 

4.5 Zajištění vyhotovení povrchu nové místní obslužné komunikace; zástavba Solopysky 

4.6 Nemocnice Sedlčany; Projektová dokumentace na rekonstrukci elektro rozvodů 

4.7 Předlažba pódia umístěného na dvoře objektu 2. ZŠ 

4.8 Zajištění realizace záměru (akce) „Indoorový park Sedlčany“ 

4.9 Žádost o projednání Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních 

hospodářských osnov č. 1/2022 

4.10 Vyslovení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti Základní umělecké školy Sedlčany 

do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I do projektu 06 Šablony I – ZUŠ Sedlčany pro 

školní rok 2022 / 2023 

4.11 Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

4.12 Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. 

4.13 Seznámení s výsledky kontrolní zprávy uvedené v obsahu Protokolu o kontrole České školní 

inspekce; kontrolovaný subjekt Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 

4.14 Informace o vyhovění žádosti města Sedlčany zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje 

ve věci vypsání výběrových řízení na obsazení uvolněných lékařských míst ve městě Sedlčany 

4.15 Zpráva o rozdělení a plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení a dalších ujednání 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. června 2022 (ZM č. 20/2018-2022) 

4.16 Návrh prodejní ceny publikace vydávané městem Sedlčany; Historie lesního hospodářství 

a práva myslivosti na území města Sedlčany 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

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

(vizte níže v tomto Zápisu).   

 

Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ Požadavek na zajištění obnovy bezbariérového přístupu z ulice 28. října do prostředí ulice 

Za Nemocnicí při podchodu objektem bloku přilehlých domů 

▪ Informace o stavu a způsobu pravidelné údržby tělesa Vodní nádrže Na Potůčku a zajištění 

udržitelnosti kvality vody spolu s faunou a flórou 

▪ Informace o zahájení reklamačního řízení v rámci ukončené veřejné zakázky „Rekonstrukce 

LAS Taverny“ 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 1. června 2022   

 

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

 



  

 

 

RM 88-1510/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 88-1511/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 88-1512/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 88-1513/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 88-1514/2018-2022 

Úkoly ze strany Městského úřadu Sedlčany splněny. 

 

RM 88-1515/2018-2022 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněny. 

 

RM 88-1516/2018-2022 

Úkoly ze strany Městského úřadu Sedlčany splněny. 

 

RM 88-1517/2018-2022 

Úkoly ze strany Městského úřadu Sedlčany splněny. 

 

RM 88-1518/2018-2022 

Úkoly ze strany Městského úřadu Sedlčany splněny. 

 

RM 88-1519/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 88-1520/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 88-1521/2018-2022 

Informace předány.  

Úkol ve věcném plnění. 

 

RM 88-1522/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 

 

RM 88-1523/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 88-1524/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol splněn. 



  

 

 

 

RM 88-1525/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

RM 88-1526/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 88-1527/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 88-1528/2018-2022 

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 1. června 2022 (RM č. 88/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1529/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Bezpečnost města Sedlčany, činnost složek IZS“ 

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

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

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, na jednání přivítal přizvané hosty: 

▪ kpt. Mgr. Roman Zárybnický, zástupce ředitele Územního odboru Příbram, Krajské ředitelství Policie 

ČR; (zastoupil z jednání omluveného plk. Mgr. Reného Petáka, ředitele Územního odboru Příbram, 

Krajské ředitelství Policie ČR);   

▪ npor. Bc. Milan Daniel, vedoucí Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR;   

▪ npor. Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje; 

▪ pan Milan Šerák, velitel zásahové jednotky JPO III Sedlčany při SDH II Sedlčany;   

▪ pan Petr Krch, vrchní strážník, Městská policie Sedlčany. 

 

2.1 Zpráva ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany a vyhodnocení celkové bezpečnostní 

situace a vývoje přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2021 a dílčí zpráva za uplynulé 

období roku 2022 (Policie ČR) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to za účelem přednesení zprávy o bezpečnostní 

situaci ve městě a regionu Sedlčany, předal slovo panu kpt. Mgr. Romanu Zárybnickému, zástupci 

ředitele Územního odboru Příbram, Krajské ředitelství Policie ČR.  

Tento se ujal slova a nejprve z jednání omluvil přizvaného hosta, pana plk. Mgr. Reného Petáka, ředitele 

Územního odboru Příbram, Krajské ředitelství Policie ČR. 

V úvodním slovu referující poděkoval za dobrou spolupráci mezi Policií ČR a městem Sedlčany 

při zajišťování bezpečnosti prostředí a za podporu všech prvků bezpečnosti městu vlastních [rozumí 



  

 

 

se např. Metropolitní kamerový systém města Sedlčany, legislativní podpora; řešení dopravních vad; 

vysoká úroveň péče o veřejná prostranství (Sedlčanské technické služby, s. r. o.) a další prvky].  

Referující prohlásil, že v současné době zde nevidí žádný problém a významné bezpečnostní riziko, 

všechny nastavené mechanismy fungují spolehlivě ku prospěchu věci společného zájmu (míra 

bezpečnosti); úroveň spolupráce s městem Sedlčany je výborná; Sedlčany jsou bezpečné město 

pro všechny občany. 

Kpt. Mgr. Roman Zárybnický sdělil, že jediné co jej z pohledu další udržitelnosti trápí, je zajištění 

dostatku personálu Policie ČR pro očekávané a potřebné výkony (předcházení – prevence trestní 

a přestupkové činnosti; dostupnost služby v očekávaném čase; včasné řešení všech případů s nasazením 

potřebných sil a prostředků; problém persony jako nositele znalostí a zkušeností).   

Tabulkový stav personálního zajištění úkolů (Příbram) je v rámci systemizace pracovních sil v současné 

době nastaven na 287 policistů, ovšem skutečný stav k 1. červnu 2022 je pouze 259 policistů, přičemž 

tedy není naplněno 28 chybějících tabulkových míst (policistů). 

Vzhledem k vývoji situace a nastaveným pravidlům referující předpokládá, že se počet policistů, 

kteří budou ke konci roku 2022 ve službě chybět, se bude pohybovat kolem čísla 50. Tento předpoklad 

vychází z kvalifikovaného odhadu a je postaven na věkové struktuře policistů ve služebním poměru 

a jejich touhy ukončit tento vztah (mají již odslouženy potřebné roky – odchod; výběr renty).  

Kpt. Mgr. Roman Zárybnický vyjádřil naději, že zafunguje nová náborová kampaň, která již byla 

zahájena. Je zřejmé, že stav policejního sboru je třeba doplnit. 

Příbram z pohledu Územního odboru, je údajně jediným pracovištěm organizační struktury 

ve Středočeském kraji, které co do své velikosti nemá prakticky nárůst trestní činnosti. 

Řešeno bylo, případně je v řešení (došetřování) cca 700 ks trestných činů, a to od začátku roku 2022. 

Podle dostupných údajů nejsou hlášeny ani definovány v čase následujících letních měsíců (turistická 

sezóna v aglomeracích a letoviscích regionu) žádné problematické akce. 

Sedlčany náleží mezi bezpečná města. 

Sděleny byly i další údaje, které nejsou předmětem tohoto Zápisu.  

Pan starosta referujícímu poděkoval za spolupráci a za přednesení stručné referenční zprávy. Sdělil, 

že ani město Sedlčany se neobejde bez problémů, které jsou potřeba řešit. Na některé lze narazit 

i při další diskusi. Pan starosta vyjádřil pochvalu při připravované aktivní spolupráci v průběhu 

Městských slavností ROSA 2022. 

 

Dílčí diskuse: 

▪ bezpečnostní problematika akcí s větší koncentrací osob na jednom místě; 

▪ prvky aktivní spolupráce; 

▪ problematika koncertu hudební skupiny TŘI SESTRY v Petrovicích; 

▪ problémy před Klubem Pohoda; nad rušivým elementem chování jedinců před vlastním objektem 

(zajištění venkovního prostoru). 

 

V další části pan starosta předal slovo npor. Bc. Milanu Danielovi, vedoucímu Obvodního oddělení 

Sedlčany, Policie ČR, který přednesl referenční zprávu spolu se statickými údaji, která byla soustředěna 

přímo na výkony v prostředí města Sedlčany, případně v bližším okolí definovaném hranicemi ORP 

Sedlčany, vyjma lokalit, které obsluhuje Obvodní oddělení Policie ČR ve Voticích. 

Pan npor. Bc. Milan Daniel, vedoucí Obvodního oddělení Sedlčany, rovněž připomněl personální stav 

pro výkon očekávané služby; tabulkově jsou systemizována pracovní místa (pozice) v počtu 17 policistů 

ve služebním poměru, ve skutečnosti slouží pouze 13 policistů, další jsou v tzv. základní přípravě. 

Obvodní oddělení je přesto schopno zajistit tzv. nepřetržitý provoz. 



  

 

 

Dalším problémem je příliš veliký rajón působnosti, což jej trápí, neboť dostupnost (rychlost v čase 

se dopravit na místo činu, akce apod.) je za současných podmínek a vybavenosti oddělení těžko řešitelný 

problém. 

Kriminalita je na úrovni 63 trestných činů, z toho 32 těchto činů bylo spácháno přímo ve městě Sedlčany 

(rozumí se v čase od počátku tohoto roku do dnešního dne 15. června 2022). 

Struktura spáchaných trestných činů je s ohledem na závažnost (míru závažnosti danou trestním 

zákoníkem) „potěšující“. 

Objasněnost trestných činů je 39 %, což znamená pomyslné třetí místo v úrovni objasněnosti 

na jednotlivých odděleních Územního pracoviště, čímž si oddělení drží vysoký standard. 

Pokud se týká přestupků v oblasti dopravy, je zaznamenán mírný nárůst, ovšem nejedná se o nic 

zásadního. 

Pan starosta referujícímu poděkoval. 

 

Diskuse: 

▪ OZV – výjimka na zkrácení doby nočního klidu a její aplikace; zkušenosti a další údaje k tomuto 

nástroji regulace; 

▪ prostředí města, monitorování veřejných prostranství; 

▪ spolupráce s dalšími složkami IZS.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, obsahující 

vyhodnocení celkové bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uplynulé období 

roku 2021 (s aktuálními daty), spolu se statistickým vyhodnocením a porovnáním hlavních ukazatelů 

s předchozím obdobím činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, předanou z pozice 

vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1530/2018-2022. 

 

2.2 Zpráva ve věci pořádku a bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, 

působnosti a plnění úkolů Městské policie Sedlčany 

K tomuto bodu jednání byl přizván pan Petr Krch, vrchní strážník, Městská policie Sedlčany, 

který na jednání předal ve dvou vyhotoveních písemnou Zprávu, která je uložena v dokumentaci 

Městské policie Sedlčany na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 

Podrobné údaje ze Zprávy zde nejsou uvedeny, neboť referujícím ani nebyly předneseny. Přednesen byl 

pouze výběr některých údajů a dějů (kazuistika). Sumarizované údaje jsou dostupné k nahlédnutí 

na výše uvedeném úložišti. 

 

Zpráva je ve své podstatě pořízena sestavou z elektronického systému MIMIS, který Městská policie 

Sedlčany používá pro evidenci některé své činnosti a jednotlivých výkonů v oblasti pořádku, případně 

další působnosti. Ze systému lze pořizovat různé sestavy.  

Dále referující Zprávu doplnil o okruhy další problematiky tohoto orgánu města Sedlčany, 

kterým se zabývá, případně přisuzuje nějaký význam, tj. zejména záležitosti ohledně dílčího řešení 

přestupků v dopravě (parkování vozidel), o aplikaci postihů, záležitosti ohledně spolupráce této 

pořádkové služby města se složkami IZS a další. 

 



  

 

 

Referující se pozastavil nad aplikací svých opatření před Klubem Pohoda (stanoveny pevné kontrolní 

body; řeší porušení zákona; testování návštěvníků na přítomnost alkoholu a případně dalších 

návykových látek; počet zásahů zde). 

Vzpomenuty byly související dopady prodejny Žabka (dostupnost nákupu alkoholických nápojů a jejich 

následné požívání na veřejném prostranství). 

Sdělil, že do prostoru hlavního náměstí se nám vrátily závadové osoby, které se dopouštějí některých 

přestupků (znečišťování prostranství; pití alkoholických nápojů na veřejnosti; další). 

Poukázal na problémy s uplatňováním sankcí (pokutě se nebrání, avšak nikdy neuhradí – nedobytné 

pohledávky…). 

Ze statistických údajů byl referujícím uveden počet 532 spáchaných přestupků řešených na místě 

blokově; dále 637 přestupků bylo řešených domluvou a 50 případů parkování při čištění komunikací 

(nebylo uvedeno přesně za jaké období). 

Městská policie Sedlčany poskytuje součinnost při tzv. zajišťování nástupních ploch, což jsou plochy 

potřebné pro dostupnost složkám IZS, zejména sanitním vozům a hasičské techniky k objektům, 

případně plochy potřebné pro vlastní výkon záchrany osob a zamezení škodám na majetku. 

 

Pan starosta referujícímu vrchnímu strážníku poděkoval. 

Pan starosta dále referoval o aktuálně provedené pasportizaci Městského kamerového systému, který 

v současné době čítá 63 ks funkčních kamer a spolu s příslušným ovládacím SW, úložištěm dat 

a možnosti pořizování výstupů, tvoří podstatný nástroj a prvek udržitelnosti bezpečnosti města.  

Je významným technickým prvkem, který může (při dobrém používání a neselhání lidského faktoru) 

přispívat ke zvýšení bezpečnosti ve městě a k dohledání případných pachatelů trestních činů, případně 

přestupků. Na požádání jsou záznamy předávány Policii ČR. 

 

Diskuse a další komentované okruhy působnosti: 

▪ pan Ing. František Hodys se dotázal, jak je to v Sedlčanech s krádežemi osobních automobilů; 

odpovědí bylo, že v poslední době k žádné krádeži nedošlo; 

▪ úvaha nad účinností Monitorovacího kamerového systému města Sedlčany (na příkladu hl. města 

Prahy jasně vidíme přínosy a pozitiva i zdůvodnění rozsahu potřebnosti; Praha by se bez obdobného 

systému v dnešní době při zajišťování, zpracovávání a předkládání důkazních prostředků zcela 

diskvalifikovala; dnes je objasněnost trestných činů a přestupků na obrazovém záznamu závislá; tvoří 

základ pro tuto práci Policie ČR; 

▪ nad kvalitou záznamu – vyplatí se kvalitní obrazový záznam (úspora dalších prostředků a času); 

▪ město Sedlčany disponuje velikou hustotou monitorovacích bodů, má jich vícero v porovnání s daleko 

většími městy do rozlohy veřejných ploch, hustoty osídlení i transportu osob; 

▪ vzpomenuty byly rovněž radary na čtení SPZ projíždějících vozidel. 

 

Pan starosta všem účastníkům poděkoval za další inspirativní témata diskuse. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci pořádku a bezpečnostní situace na území města 

Sedlčany z pohledu dodržování pořádkových předpisů, činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů 

ze strany Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku 2021 s porovnáním některých vybraných 

dat s rokem 2022, sestavenou a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské 

policie Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1531/2018-2022. 



  

 

 

 

2.3 Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor 

Příbram, Stanice HZS Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předal slovo panu npor. Ing. Petru Hronovi, veliteli 

Stanice HZS Sedlčany, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, který se ujal referenčního slova. 

Nejprve ještě omluvil z nepřítomnosti pana ředitele plk. Ing. Tomáše Horváta, Ph.D., ředitele Územního 

odboru Příbram – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a následně přednesl zprávu 

o činnosti HZS, spolupráci a dalších vybraných údajích z prostředí města a regionu Sedlčany. 

Pokud se týká personální situace této složky IZS, tak je na stanici v současné době celkem 15 členů, 

jeden pracoviště opustil a jeden je v současné době zraněný (dlouhodobější pracovní neschopnost). 

Pracoviště bylo dočasně doplněno o jednoho hasiče z Příbrami. 

Referující dále promluvil o postupném vybavování výjezdových vozidel další potřebnou podpůrnou 

technikou, mimo jiné byla vozidla vybavena sledovacími kamerami. 

V čase od 1. ledna 2022 naběhlo celkem na 200 událostí, z toho se ve 41 případech jednalo o požáry. 

Při událostech významně přibývají transporty pacientů, mnohdy se jedná o hmotnější osoby. Stanice 

pro tyto účely byla vybavena nosítky na 350 kg.  

Z důvodu nedostatku finančních prostředků a z důvodu dále dříve avizovaných, nyní již přijatých 

úsporných opatření pro letošní rok (2022) je pozastavena další modernizace techniky HZS. 

Město Sedlčany letos ze svého rozpočtu podpoří (participace) nákup ventilátoru pro odsávání 

škodlivých zplodin z prostoru zásahu. 

Pan starosta referujícímu poděkoval za přednesení zprávy a dále za příkladnou spolupráci s městem 

Sedlčany a jeho zásahovou jednotkou. 

 

Diskuse: 

▪ podpora města ve vybavenosti; 

▪ poděkování HZS za spolupráci při vyřešení technického problému na budově radnice (objekt Sedlčany 

č. p. 32); 

▪ další aspekty spolupráce. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, zásahové činnosti, 

vlastních aktivitách a další působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji 

uplynulého období roku 2021 a daty roku 2022 ke dni 15. června 2022, kterou přednesl pan npor. 

Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1532/2018-2022. 

 

2.4 Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Sedlčany; součinnost se Sborem dobrovolných 

hasičů Sedlčany II a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, Územní odbor 

Příbram, Stanice HZS Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předal slovo panu Milanu Šerákovi, veliteli zásahové 

jednotky JPO III Sedlčany při SDH II Sedlčany.  

Jmenovaný poděkoval za přidělení slova a přednesl zprávu o činnosti a událostech uplynulého období. 

V roce 2021 byla zásahová jednotka JPO III Sedlčany při SDH II Sedlčany účastna celkem 79 událostí; 

v letošním roce již byly jednotka účastna (povolána) k 33 událostem. 

Všechny zásahy proběhly bez problémů. 



  

 

 

V rámci připravenosti jednotky JPO III Sedlčany probíhá systémový výcvik všech jejich členů 

zařazených velitelem jednotky do zásahového týmu.  

Jednotka prodělala výcvik na zásahy při dopravních nehodách; zdravotní výcvik a další odborné zásahy. 

Vycvičeni jsou čtyři zdravotníci – hasiči; opakovaný výcvik hasiči zásahové jednotky prodělali 

na dýchací techniku a školení na vyproštění osob při dopravních nehodách (střihání plechu).  

Jednotka se aktivně účastní na programu bezpečnosti a prevence pro děti a mládež, kde je její činnost 

značně popularizována a přijímána s povděkem dětí i jejich učitelů (ukázky zásahů na táborech, 

pro školky, školy a další). 

Za uplynulý rok 2021 celkem hasiči odsloužili 17 800 hodin (součet všech hodin všech sloužících 

včetně zásahů a pohotovosti), čímž jednoznačně přispěli k udržitelnosti úrovně bezpečnosti prostředí.  

Pan Milan Šerák si závěrem postěžoval na nerespektování dopravního značení a blokaci výjezdu 

zásahových vozidel, a to i při vlastním výjezdu (zásahu), ze strany bezohledných uživatelů hydrantu 

pro čerpání vody pro blíže neznámé potřeby třetích osob (tato spotřeba vody je potom hrazena 

z rozpočtu města; nepovolané osoby čerpají vodu zdarma bez dřívějšího případného písemného 

souhlasu smluvního provozovatele 1. SčV, a. s. (souhlasy by měly být zveřejněny jmenovitě, mj. min. 

by měla být zajištěna tzv. oznamovací povinnost provozovatele směrem k městu o tzv. povolených 

odběrech, čili tomu, kdo vodovod vlastní a spotřebu platí). 

 

Diskuse: 

▪ nad výsledky spolupráce (město – jednotka – HZS); 

▪ materiální podpora města; návrh na umístění kamery (dohled nad čerpáním vody v prostoru 

při výjezdu ze služebny); 

▪ vzdělávání (školení členů zásahové jednotky) a intenzita výkonu služeb; 

▪ omezování v prostoru výjezdu (nepovolené čerpání vody z městské hydrantové sítě napojené na zdroj 

pitné vody); 

▪ pan Ing. Martin Havel se dotázal na důvody příletu vrtulníku záchranné zdravotní služby k prostoru 

provozovny Atlantik; událost v provozovně. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období 

roku 2022 (s daty do dne 15. června 2022), vypracovanou a přednesenou velitelem zásahové jednotky 

JPO III Sedlčany, panem Milanem Šerákem a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu 

ohrožených životů, majetku a dalších provedených ochranných, pomocných, preventivních a výchovně-

vzdělávacích činností ve prospěch občanů města a regionu Sedlčany a činností spočívajících 

v součinnosti s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice 

HZS Sedlčany, jako i o provedených nezbytných školeních mužstva.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1533/2018-2022. 

 

Pan starosta přizvaným hostům za jejich zprávy poděkoval. Hosté hromadně opustili jednání RM v čase 

16:43 hod.   

  

2.5 Činnost Odboru krizového řízení Městského úřadu Sedlčany; zpráva o kompetencích 

a činnosti v oblasti bezpečnosti; období 2021 / 2022 

Členové RM před vlastním jednáním obdrželi zprávu o působnosti a výkonech činnosti Odboru 

krizového řízení Městského úřadu Sedlčany, kterou pohledem kompetencí v oblasti bezpečnosti 



  

 

 

uvedeného orgánu města vypracoval a k jednání RM předložil vedoucí Odboru krizového řízení, 

pan Jan Kundrlík. 

 

Zpráva je součástí materiálů zaslaných členům RM v rámci přípravy na jednání (založena Sekretariátem 

Městského úřadu Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

K předložené zprávě neměli členové RM žádné připomínky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu z prostředí působnosti Městského úřadu 

Sedlčany, Odboru krizového řízení, kterou předložil pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového 

řízení, a to ve vztahu k bezpečnosti města Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1534/2018-2022. 

 

2.6 Zpráva z oblasti prevence patologických jevů dětí a mládeže ve městě Sedlčany 

Členové RM před vlastním jednáním, a to formou prezentace, obdrželi zprávu o působnosti a výkonech 

činnosti za uplynulé období roku 2022 v oblasti prevence patologických jevů dětí a mládeže ve městě 

Sedlčany, kterou vypracovala a formou prezentace předložila slečna Ludmila Fárová, preventistka 

města. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

K předložené zprávě neměli členové RM žádné připomínky. 

Zpráva (prezentace) je součástí materiálů zaslaných členům RM v rámci přípravy na jednání (založena). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu z prostředí působnosti a výkonu činnosti 

za uplynulé období roku 2022 v oblasti prevence patologických jevů dětí a mládeže ve městě Sedlčany, 

kterou vypracovala a formou prezentace předložila slečna Ludmila Farová, preventistka města.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1535/2018-2022. 

 

2.7 Zpráva o působnosti Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany 

Členové RM před vlastním jednáním obdrželi zprávu o působnosti a výkonech činnosti Komise 

pro projednávání přestupků města Sedlčany, kterou k projednání ve vztahu k vývoji přestupků 

za uplynulé – poslední období roku 2022 (pololetí) zpracovala, statisticky vyhodnotila a jménem 

uvedené Komise předložila paní Marcela Janoušková, samostatná referentka a stálá členka uvedeného 

orgánu města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 



  

 

 

K předložené zprávě neměli členové RM žádné připomínky. 

Zpráva (forma prezentace) je součástí materiálů zaslaných členům RM v rámci přípravy na jednání 

(založena Sekretariátem Městského úřadu Sedlčany). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o působnosti a výkonech činnosti Komise 

pro projednávání přestupků města Sedlčany, kterou k projednání ve vztahu k vývoji přestupků 

předložila paní Marcela Janoušková, samostatná referentka a stálá členka uvedeného orgánu města 

Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1536/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

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

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

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6025439/1, Sedlčany, kNN 

pro p. č. 3020/44; návrh na zajištění práv oprávněného  

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-12-6025439/1, Sedlčany, kNN pro p. č. 3020/44“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 

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

tj. parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

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

schválení by se zřizovalo za jednorázovou náhradu ve výši 34.062,00 Kč s DPH, a to v návaznosti 

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

která byla uzavřena s původním vlastníkem pozemků. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

12-6025439/1, Sedlčany, kNN pro p. č. 3020/44“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, 

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města parc. č. 3020/44 

a parc. č. 3136, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 



  

 

 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 

ve výši 34.062,00 Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby uzavřenou s původním vlastníkem pozemků.“  

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

usnesení 6; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 0 (aktu hlasování přítomno šest členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1537/2018-2022. 

 

3.1.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

6030924, Sedlčany, kNN pro p. č. 3012/91; zajištění práv oprávněného 

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 budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030924, Sedlčany, kNN pro p. č. 3012/91“, 

a to mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, která je zastoupena pro věci vyhotovení této Smlouvy na základě plné moci společností 

Colsys, s. r. o., se sídlem Kladno, Buštěhradská č. p. 109, 272 03 Kladno - Dubí, jako budoucím 

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

břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 3012/70 v k. ú. a obci Sedlčany, 

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

NN a umístění zemnícího pásku FeZn. Podle ceníku je navrhováno věcné břemeno zřídit 

za jednorázovou náhradu ve výši 18.200,00 Kč, bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad budoucím zatížením pozemku ve vlastnictví města Sedlčany. 

 

Usnesení: 

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

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6030924, Sedlčany, kNN pro p. č. 3012/91“, mezi společností ČEZ 

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

na základě plné moci společností Colsys, s. r. o., se sídlem Kladno, Buštěhradská č. p. 109, 272 03 

Kladno - Dubí, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 

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

parc. č. 3012/70 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN a zemnící pásek FeZn. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 18.200,00 Kč, bez DPH.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1538/2018-2022. 

 

3.1.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené mezi městem Sedlčany 

(půjčitel) a Sdružením obcí Sedlčanska (vypůjčitel); rozšíření předmětu výpůjčky 

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 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových 

prostor ze dne 27. února 2002 mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a Sdružením obcí Sedlčanska, 

jako vypůjčitelem, který se týká rozšíření výpůjčky nebytových prostor v objektu administrativní 

budovy č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše v Sedlčanech, tj. o kancelář o výměře 25,70 m2 situovanou 

ve II. patře, kterou doposud užívala paní Bc. et Bc. Markéta Barešová za účelem výživového 

poradenství a sportovních konzultací. Dodatek se schvaluje s účinností od 1. července 2022, 

a to za shodných podmínek, jako dosud již dříve vypůjčené nebytové prostory v č. p. 482 tomuto 

žadateli (vizte čl. IV výše citované Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor).  

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor 

ze dne 27. února 2002 mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a Sdružením obcí Sedlčanska, jako 

vypůjčitelem, který se týká rozšíření výpůjčky nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 482 v ulici 

Kapitána Jaroše, tj. o kancelář o výměře 25,70 m2 ve II. patře, kterou dosud užívala paní 

Bc. et Bc. Markéta Barešová za účelem výživového poradenství a sportovních konzultací. Dodatek č. 2 

se schvaluje s účinností od 1. července 2022, a to za shodných podmínek, jako dosud vypůjčené 

nebytové prostory v objektu administrativní budovy Sedlčany č. p. 482 (vizte čl. IV výše citované 

Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor). “  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1539/2018-2022. 

 

3.1.4 Zajištění akce „Street food festival 2022 s doprovodným programem“ v termínu sobota dne 

20. srpna 2022 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím iniciativy Turistického informačního centra Sedlčany, 

které s odvoláním se na jednání „Kulturní komise“ (poradní orgán Rady města Sedlčany), 

které proběhlo dne 24. listopadu 2021, hodlá ve spolupráci se společností City Event, s. r. o., pořádat 

na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Street food festival s doprovodným 

programem“, a to v sobotu dne 20. srpna t. r., v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. V souladu s ust. čl. 7 

odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 

za užívání veřejného prostranství, je tato akce navrhována osvobodit od místního poplatku (zábor 

veřejného prostranství).  

 

Diskuse: 

▪ podpora akce; proběhla již v loňském roce. 

 

Usnesení: 

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

které s odvoláním se na jednání Kulturní komise města Sedlčany ze dne 24. listopadu 2021, hodlá 

ve spolupráci se společností City Event, s. r. o., pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci 

s názvem „Street food festival s doprovodným programem“, a to v sobotu dne 20. srpna 2022, v čase 



  

 

 

od 6:00 hod. do 22:00 hod. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města 

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

osvobozuje od místního poplatku.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1540/2018-2022. 

 

3.1.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (právo uložení vodovodního řadu a odpadu 

z vodojemu); strana oprávněná – obec Příčovy 

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 zřízení služebnosti inženýrské 

sítě“, mezi obcí Příčovy, se sídlem Příčovy č. p. 14, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a městem 

Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví 

města Sedlčany parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy, které spočívá v právu uložení vodovodního řadu 

a odpadu z vodojemu, včetně ochranného pásma. Věcné břemeno je navrhováno zřídit za jednorázovou 

náhradu ve výši 9.350,00 Kč bez DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 8. listopadu 2017. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, mezi obcí 

Příčovy, se sídlem Příčovy č. p. 14, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a městem Sedlčany, 

jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy, spočívající v právu uložení vodovodního řadu a odpadu 

z vodojemu, včetně ochranného pásma. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

9.350,00 Kč bez DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě ze dne 8. listopadu 2017.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1541/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena. 

 

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.); šesté projednávání 

Předložena k projednání byla tato Žádost: 



  

 

 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/12477/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); 

žadatelem je Veterán klub Sedlčany, z. s.; právní forma: zapsaný spolek; IČ 22900284; adresa subjektu: 

Sedlčany, ulice Karla Hynka Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany. 

Požadovaná částka 5 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „11. ročník výstavy historických vozidel 

ROSA 2022“, konané v rámci akce Městské slavnosti ROSA 2022. 

 

Výsledek projednávání:  

▫ Veterán klub Sedlčany, z. s.; projekt podpořen částkou 5 000,00 Kč, ovšem z finančního zajištění 

„Městských slavností ROSA 2022“. 

 

Diskuse: 

▪ každoroční, již tradiční akce, která se koná v rámci městských slavností.  

 

Usnesení: 

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

(č. j.: MÚ-S/MST/12477/2022), 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 Veterán klub Sedlčany, z. s., se sídlem 

Sedlčany, Karla Hynka Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; IČ 22900284, v částce 5 000,00 Kč, která je 

určena na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „11. ročník výstavy historických vozidel ROSA 

2022“, v rámci 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).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1542/2018-2022. 

 

4.2 Finanční zajištění pořízení investičního majetku (Bezpečnostní systém školy); případ žadatele 

2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany  

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

Identifikace žádosti: Žádost o pořízení investičního majetku byla Městským úřadem Sedlčany přijata 

dne 16. června 2022 a zaevidována pod č. j.: MÚ-S/MST/12620/2022. 

Identifikace žadatele: 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 

264 01 Sedlčany; IČ 48954004; osoba jednající: pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel školy. 

 

Předmět žádosti: 

▪ vyslovení souhlasu zřizovatele subjektu o převedení finančních prostředků z Rezervního fondu 

příspěvkové organizace do Investičního fondu v částce rovné 40 000,00 Kč; 

▪ pořízení investičního majetku žadatele, kterým by měl být „Bezpečnostní systém školy v částce 

166 134,00 Kč včetně DPH. 

Součástí předané dokumentace členům RM k jednání byla cenová nabídka od společnosti (uchazeče 

o veřejnou zakázku), tj. GTS ALIVE, s. r. o., se sídlem Praha, Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7; 

IČ 26193272.  



  

 

 

Hlavní funkcionalita tzv. Bezpečnostního zařízení školy spočívá v nastaveném oprávnění přístupů 

do objektu školy hlavními vstupními dveřmi (přiložením individuálního průkazu, resp. čipu v kartě). 

Každé použití průkazu (přiložení ke čtečce) se zaeviduje. Jestliže dítě neprošlo (nebylo zaevidováno), 

potom systém tuto informaci odešle na vybraná místa (např. řediteli, organizačnímu pracovníkovi, 

třídnímu učiteli do elektronické docházky, vedoucí školní jídelny apod.). 

Zařízení (systém) tedy obsahuje prvky hmotné a nehmotné, přenosné a stálé. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a právním postupem pro podporu; 

▪ nad technickým vybavením, jako předmětem pořizovaného investičního majetku; 

▪ nad významem bezpečnostního prvku, monitoring, provázání informace s dalšími systémy, úspora 

pracovního času atp. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě žádosti (č. j.: MÚ-S/MST/12620/2022) a v souladu s příslušným 

ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, vydává předchozí souhlas s převodem finančních prostředků 

z Rezervního fondu do Investičního fondu příspěvkové organizace 2. základní školy - Školy Propojení 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, a to v žádané částce 

40 000,00 Kč, přičemž v této souvislosti zároveň souhlasí s pořízením Bezpečnostního systému školy 

v celkové částce 166 134,00 Kč vč. DPH z prostředků žadatele takto akumulovaných v Investičním 

fondu příspěvkové organizace.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1543/2018-2022. 

 

4.3 Projekt „Rekonstrukce datové sítě v objektu Nemocnice Sedlčany“; návrh provozovatele 

nemocnice na finanční účast města Sedlčany 

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

 

Provozní ředitel nemocnice, otevřel s městem Sedlčany (vlastník objektu Nemocnice Sedlčany) jednání 

o vstupu města na spolufinancování projektu s názvem „Rekonstrukce datové sítě v objektu Nemocnice 

Sedlčany“. 

Projekt je předběžně oceněn na částku 3,1 mil. Kč. Podíl města Sedlčany je žádán ve výši 50 %. 

Náhledem do uzavřeného smluvního vyjádření bylo potvrzeno, že nabídku na vklad finančních 

prostředků z rozpočtu města na podporu podnikání provozovatele nemocnice, lze odmítnout, 

a to v plném rozsahu, neboť smluvní ujednání (konsolidované znění uzavřené Nájemní smlouvy spolu 

s přílohami) svědčí tomu, že pronajímatel se zavázal, mimo jiné, i k financování rozvodů datových sítí, 

neboť tyto nejsou součástí stavby. Tato záležitost náleží do skupiny, resp., množiny věcí, které zajišťuje 

na své náklady nájemce, nikoli pronajímatel.   

 

RM obdržela, a to s odkazem na dodatek k uživatelskému vztahu (tento obsahuje seznam činností, 

které zajišťuje na své náklady nájemce, tj. jako třeba pravidelnou údržbu a opravy…), návrh 

na odmítnutí financování projektového záměru; město finančně do těchto aktivit vstupovat nebude. 

Není možné oddělit datovou síť na páteřní přípojky, neboť musí mít každý PC (při lůžku) individuální 

napojení přímo na server – bezpečnost a další aspekty. 

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ velice pracné formulace ve smlouvě…; svědčí o věci pronajímatele; 

▪ další projekty, které město ze svého rozpočtu do prostředí Nemocnice Sedlčany podpořit musí 

(smluvní závazky); 

▪ komunikace s vedením Nemocnice Sedlčany a další aspekty spolupráce; 

▪ nedůvodná podpora podnikatelskému subjektu v oblasti zdravotnictví (nejedná se o ambulantní službu 

a výkony související). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany zamítá návrh provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. společnosti 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., na spolufinancování projektu „Rekonstrukce datové sítě v objektu 

Nemocnice Sedlčany“ (projekt o předpokládané hodnotě 3,1 mil. Kč), neboť dle uzavřené Nájemní 

smlouvy v aktuálním konsolidovaném znění, tato záležitost náleží do seznamu činností plně hrazených 

ze zdrojů provozovatele a svědčí tak jeho smluvnímu závazku.“   

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1544/2018-2022. 

 

4.4 Nové povrchy místní obslužné komunikace Sedlčany, lokalita ulice U Roudného 

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

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

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl výběrové řízení na investiční akci „Nové povrchy 

ul. U Roudného“ poptáním u třech vybraných účastníků v souladu s usnesením Rady města Sedlčany 

zn. RM 87-1505/2018-2022. Dne 19. května tohoto roku byli e-mailem poptáni následující účastníci 

výběrového řízení:  

▪ BES, s. r. o.; IČ: 43792553;  

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

▪ Oprava a údržba komunikací Soukupová – Petrášek; IČ: 47056801. 

Rozeslána byla výzva schválená usnesením zn. RM 87-1505/2018-2022. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky je 1.688.000,00 Kč bez DPH a lhůta pro předložení nabídky byla stanovena na den 

3. června tohoto roku, v čase do 8:00 hod.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl otevírání a hodnocení nabídek. Odbor investic 

předkládá zprávu o posouzení nabídek. Z doručených nabídek bylo sestaveno pořadí na základě výše 

nabídkové ceny:  

▪ první v pořadí Údržba silnic, s. r. o.; IČ: 61681199, v hodnotě nabídkové ceny (díla) 1.687.604,56 Kč 

bez DPH; 

▪ druhý v pořadí BES, s. r. o.; IČ: 43792553, v hodnotě nabídkové ceny (díla) 1.720.179,21 Kč bez 

DPH; 

▪ třetí v pořadí Soukupová – Petrášek; IČ: 47056801, (Marcela Soukupová), v hodnotě nabídkové ceny 

(díla) 1.786.196,58Kč bez DPH.  

Po provedení hodnocení nabídek město Sedlčany obdrželo od společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

informaci o záměru zřizovat v lokalitě nové kabelové vedení. Uvedené lze vnímat a kategorizovat jako 

důvod ke zrušení výběrového řízení z titulu podstatné změny okolností a počkat s realizací stavby 

po dokončení prací na stavbě kabelového vedení od společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvážila všechny dostupné informace o řešeném případu, vzala je na vědomí, 

a to včetně zprávy o posouzení nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Nové povrchy 



  

 

 

ul. U Roudného“ a zvažovala vydat rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, protože se v průběhu řízení 

vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele a důvody podstatné změny okolností, pro které není vhodné 

pokračovat ve výběrovém řízení. 

 

Diskuse: 

▪ nad případem a dalšími okolnostmi (vstup do nových povrchů); 

▪ možnosti řešení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o posouzení nabídek na veřejnou zakázku s názvem 

„Nové povrchy ulice U Roudného“ a rozhoduje o zrušení výběrového řízení, neboť se v průběhu řízení 

vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele a důvody podstatné změny okolností, pro které není vhodné 

pokračovat ve výběrovém řízení.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1545/2018-2022. 

 

4.5 Zajištění vyhotovení povrchu nové místní obslužné komunikace; zástavba Solopysky  

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

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

 

V rozpočtu města Sedlčany je zařazena akce pod názvem „Nové povrchy Solopysky“ s předpokládanou 

cenou 1.700,00 tis. Kč. Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl výběrové řízení na investiční 

akci s názvem „Nové povrchy Solopysky“, a to poptáním u třech vybraných účastníků v souladu 

s usnesením Rady města Sedlčany zn. RM 87-1506/2018-2022. Dne 19. května tohoto roku byli e-

mailem poptáni následující účastníci výběrového řízení:  

▪ BES, s. r. o.; IČ: 43792553;  

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

▪ Oprava a údržba komunikací Soukupová – Petrášek; IČ: 47056801,  

a to výzvou schválenou usnesením Rady města Sedlčany zn. RM 87-1506/2018-2022. Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky je 1.922.000,00 Kč bez DPH a lhůta pro předložení nabídky byla stanovena 

do dne 3. června tohoto roku. Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl otevírání a hodnocení 

nabídek a předložil k projednání RM zprávu o posouzení nabídek. 

Z doručených nabídek bylo sestaveno pořadí na základě výše nabídkové ceny:  

▪ první v pořadí vyhodnocena nabídka subjektu Údržba silnic, s. r. o.; IČ: 61681199, v hodnotě 

nabídkové ceny (díla) ve výši 1.996.432,32 Kč bez DPH; 

▪ druhá v pořadí vyhodnocena nabídka subjektu BES, s. r. o.; IČ: 43792553, v hodnotě nabídkové ceny 

(díla) ve výši 2.025.014,65 Kč bez DPH; 

▪ třetí v pořadí vyhodnocena nabídka subjektu Oprava a údržba komunikací Soukupová – Petrášek; 

IČ: 47056801, v hodnotě nabídkové ceny (díla) ve výši 2.067.863,41 Kč bez DPH.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženou zprávou o hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 

stavebních prací s názvem „Nové povrchy Solopysky“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 

č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, RM zvažovala 

vydat rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky subjektu, kterým je Údržba silnic, s. r. o.; 

IČ: 61681199, v hodnotě díla 1.996.432,32 Kč bez DPH, tj. 2.415.683,11 Kč vč. DPH. Rada města 



  

 

 

Sedlčany zároveň zvažovala pověřit pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením smluvního 

ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností nabídku realizovat; 

▪ další aspekty řešené problematiky. 

 

Usnesení: 

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

stavebních prací s označením „Nové povrchy Solopysky“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 

č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění rozhoduje 

o výběru nejvýhodnější nabídky subjektu Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199, v hodnotě 

1.996.432,32 Kč bez DPH, tj. 2.415.683,11 Kč vč. DPH.  

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

smluvního ujednání.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1546/2018-2022. 

 

4.6 Nemocnice Sedlčany; Projektová dokumentace na rekonstrukci elektro rozvodů 

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

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

 

Již v rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 byla zařazena akce s názvem „Nemocnice Sedlčany, PD 

rekonstrukce elektro“ s předpokládanou cenou 530 tis. Kč. Akce nebyla v roce 2021 realizována 

z důvodu změny priorit nájemce budov, který nyní z důvodu zjištěných závad zapsaných v revizních 

zprávách, navenek změnil svůj názor a požaduje akci do městského rozpočtu opět zařadit. Městský úřad 

Sedlčany, Odbor investic, předložil RM ke zvážení výzvu k podání nabídky pro zahájení výběrového 

řízení pro výběr zhotovitele projektové dokumentace. Předpokládané zahájení výběrového řízení je 

stanoveno na den 17. června 2022, lhůta pro podání nabídek je navrhována stanovit do dne 12. července 

2022. Dle vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném 

a účinném znění lze zakázky s předpokládanou hodnotou do 3 mil. Kč zadávat na základě výzvy třem 

dodavatelům. Dokumentace k výběrovému řízení je přiložena; lhůty realizace díla jsou nastaveny tak, 

že průzkumná část PD má být plněna do pěti měsíců od uzavření (podpisu) smlouvy, předání 

dokončeného projektu do dalších pěti měsíců. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženým návrhem dokumentace výběrového řízení 

pro výběr dodavatele projekčních prací na akci s názvem „Nemocnice Sedlčany, PD rekonstrukce 

elektro“ a zvažovala vyslovit souhlas s realizací tohoto výběrového řízení. Rada města Sedlčany 

zvažovala pověřit Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedením výběrového řízení výzvou třem 

dodavatelům. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem výzvy; 

▪ nad případnou cenou realizace a budoucím zařazením do investičních akcí rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2023; 

▪ revize, potřebnost jednat. 



  

 

 

 

Usnesení: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předložený návrh 

dokumentace výběrového řízení pro výběr dodavatele projekčních prací na akci „Nemocnice Sedlčany 

PD rekonstrukce elektro“ a souhlasí s realizací tohoto řízení.  

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

výzvou třem dodavatelům.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1547/2018-2022. 

 

4.7 Předlažba pódia umístěného na dvoře objektu 2. ZŠ  

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

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

 

V rozpočtu města je zařazena akce s názvem „Předlažba pódia dvůr 2. ZŠ“ s předpokládanou cenou 

170 tis. Kč. Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, obdržel dne 5. září 2021 cenovou nabídku 

zhotovitele předchozí etapy S-B, s. r. o.; IČ: 25652362, za cenu 168.479,63 Kč bez DPH. V lednu tohoto 

roku byla poptána konkurenční nabídka uchazeče KPS-stavby, s. r. o.; IČ: 24816752. Uchazeč předložil 

nabídku ve výši 141.243,08 Kč bez DPH, tj. 170.904 Kč vč. DPH.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem předložených cenových nabídek dodavatelů 

stavebních prací s názvem „Předlažba pódia dvůr 2. ZŠ“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 

č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, zvažovala vydat 

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče KPS-stavby, s. r. o.; IČ: 24816752, v hodnotě díla 

141.243,08 Kč bez DPH, tj. 170.904,00 Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň zvažovala vydat 

pověření pro pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, objednáním potřebných prací. 

 

Diskuse: 

▪ nad současným neutěšeným stavem pódia; 

▪ další záležitosti související (vhodné realizovat o hlavních školních prázdninách). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložené cenové nabídky dodavatelů stavebních prací 

s názvem „Předlažba pódia dvůr 2. ZŠ“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru 

nejvýhodnější nabídky uchazeče KPS-stavby, s. r. o.; IČ 24816752, v hodnotě 141.243,08 Kč bez DPH, 

tj. 170.904,00 Kč vč. DPH.  

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

prací.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1548/2018-2022. 

 

4.8 Zajištění realizace záměru (akce) „Indoorový park Sedlčany“ 

S ohledem na změnu finančního prostředí a zajištění investic do sportovních ploch investor shora 

uvedeného záměru přehodnotil jeho rozsah pro lokalitu Sedlčany. Zvýšení nákladů na stavební činnost 



  

 

 

vedlo k přehodnocení záměru spočívajícím v ustoupení od vybudování „sportovní haly“ a zainvestování 

pouze venkovního hřiště s prvky dráhy (překážky). 

Záměr investora pomohl schematicky sestavit (základní projekční záměr) pan Ing. Tomáš Langer, 

vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany.  

Projekt by měl být údajně dále podpořen sponzorsky ze strany společnosti Passer Invest. 

Vlastní projekt sestává z odkrývky zeminy, vytvoření kameninového podkladu (podloží), na kterém by 

následně měla být umístěna deska s jednotlivými prvky, kterých povrch by měl být z odolného materiálu 

(plast, zaručující vyšší trvanlivost). 

Byl představen i předpokládaný rámcový pracovní harmonogram; v období červenec – srpen by měly 

proběhnout zemní práce (skrývka ornice), navezeno bude kamenivo s předpokladem ukončení všech 

zemních prací a terénních úprav v období říjen – listopad 2022. 

Ze strany města Sedlčany (Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku) by měl být předložen k projednání 

návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku (účast právního zástupce).  

Před zahájením realizace je potřeba disponovat tzv. vydaným územním souhlasem. Ze strany investora 

(projektanta) je třeba upřesnit rozměry všech prvků a jejich umístění do prostoru vymezeného území. 

Zakrytí sportoviště dříve plánovanou halou se v dohledné době realizovat nebude (náklady).  

Pan starosta RM informoval o problematice a náročnosti tohoto sportovního odvětví; na některé tzv. 

„profi“ prvky nebude volný přístup; vyžadují si předchozí pečlivou sportovní přípravu (přístup bez 

prokázání sportovní zdatnosti není možný). 

 

Diskuse: 

▪ nad případným vyslovením souhlasu RM; 

▪ rozsah vymezení sportovních ploch s rozsahem záboru plochy; 

▪ na vybrané prvky přístup jen s instruktorem; 

▪ další úpravy prostoru (parkové úpravy pro stání – otázka zda bude záležitostí města); musí se počítat 

s parkovacími místy a „nerozbít“ celou plochu (možnosti pro další rozvoj); 

▪ nad přípravou Smlouvy o výpůjčce; 

▪ v ČR jsou zatím pouze dvě haly využívané pro tento sport; 

▪ sportoviště určeno i na trénink profesionálních sportovců; 

▪ nad navrhovaným zázemím sportoviště; 

▪ sportovní prvky a jejich využití [do určité míry náhrada některých prvků skateparku (obdoba)].  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s předloženým záměrem subjektu Lifebyreal, z. s., jako nositele 

projektu na vybudování „Indoorového parku Sedlčany“ pro sporty patřící do tzv. skupiny Freestyle 

(BMX, scoot, skate, parkour) a dále souhlasí s jeho definovaným rozsahem a umístěním sportovních 

prvků spolu se zajištěním parkovací plochy.  

Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic a Odboru 

majetku poskytnout investorovi potřebnou součinnost v oblastech působnosti a výkonu samosprávy 

a dále zajistit včasné podklady pro další stupeň rozhodování, administraci projektu a předložení návrhu 

majetkoprávního zajištění.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1549/2018-2022. 

 

4.9 Žádost o projednání Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních 

hospodářských osnov č. 1/2022 



  

 

 

Pan starosta RM seznámil s návrhem na vydání Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání 

zpracování lesních hospodářských osnov č. 1/2022. 

Administraci k dokumentu a další náležitosti připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor životního 

prostředí, odborný referent pan Petr Vondráček, DiS. 

LHO se zpracovávají za účelem zjištění stavu lesa pro drobné vlastníky a pro výkon státní správy lesů 

pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve stanoveném zařizovacím obvodu ve vlastnictví fyzických 

a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. LHO jsou platné zpravidla 

10 let. LHO mohou zpracovávat pouze specialisté, jež mají příslušnou licenci. 

Povinnost zadat zpracování LHO stanoví lesní zákon v ustanovení § 25 odst. 1; kompetenční ustanovení 

je pak uvedeno v § 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona. 

Vydání Nařízení je v kompetenci RM. 

LHO by měly být vydány na období od 1. ledna 2024 do 31. ledna 2033; zahrnují v sobě prakticky celé 

území ORP Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ výkon státní správy; dotace 100 % (MZe ČR – Krajský úřad Středočeského kraje); 

▪ strukturovat, resp. napsat popis činností, které jsou z tohoto financovány; do příštího zasedání RM 

budou rozeslány materiály ohledně plnění tohoto zadání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje a vydává Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání 

zpracování lesních hospodářských osnov č. 1/2022, a to na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 

obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, 

s příslušností dle ustanovení § 11 odst. 1,2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanovením § 13 odst. 1, 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 

84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a to pro zařizovací obvod Sedlčany, jež tvoří katastrální 

území Bolechovice I, Bolechovice II, Bor u Sedlčan, Bratřejov, Bratříkovice u Nechvalic, Bražná, 

Břekova Lhota, Divišovice, Dobrošovice, Doubravice u Sedlčan, Drážkov, Dublovice, Dvorce u Sedlce, 

Hojšín, Hrabří, Hrachov, Chramosty, Janov u Kosovy Hory, Jesenice u Sedlčan, Jetřichovice, Kamenice 

u Nedrahovic, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Krašovice, Křemenice, Křepenice, 

Kuní, Kvasejovice, Libčice u Nechvalic, Libíň, Líchovy, Luhy u Prosenické Lhoty, Měšetice, Mezihoří 

u Týnčan, Mezné, Mokřice, Nalžovice, Nalžovické Podhájí, Nedrahovice, Nedrahovické Podhájí, 

Nechvalice, Nové Dvory u Kvasejovic, Oříkov, Osečany, Petrovice u Sedlčan, Plešiště, Počepice, 

Podmoky, Pořešice, Prčice, Prosenická Lhota, Proudkovice, Přestavlky u Sedlce, Příčovy, Radeč 

u Nedrahovic, Radešín, Radíč, Rovina, Ředice, Sedlčany, Sedlec u Votic, Sestrouň, Skoupý, Skrýšov 

u Svatého Jana, Skuhrov u Počepic, Solopysky u Třebnic, Suchdol u Prosenické Lhoty, Sušetice, 

Šanovice, Štětkovice, Švastalova Lhota, Tisovnice, Třebnice, Týnčany, Uhřice u Sedlce, Vápenice 

u Vysokého Chlumce, Velběhy, Veletín, Vilasova Lhota, Vitín u Počepic, Vletice, Vrchotice, Vysoká 

u Kosovy Hory, Vysoký Chlumec, Zahrádka u Petrovic, Zhoř nad Vltavou a Zvírotice.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1550/2018-2022. 

 

4.10 Vyslovení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti Základní umělecké školy Sedlčany 

do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I do projektu 06 Šablony I – ZUŠ Sedlčany pro školní 

rok 2022 / 2023 



  

 

 

Základní umělecká škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; 

IČ 61904287, resp. ředitelka subjektu, paní Mgr. Vladimíra Křenková, požádala zřizovatele školy 

o vyslovení souhlasu města Sedlčany k podání žádosti do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 

v projektu 06 Šablony I – ZUŠ Sedlčany pro příští školní rok 2022 / 2023 a následné čerpání peněz. 

Jedná se o oblast vzdělávání žáků, učitelů, vzájemné spolupráce školy a veřejnosti a čerpání 

ze zkušeností z jiných škol.  

Podle předběžné kalkulace na počet žáků školy se jedná o limit rozpočtu ve výši 1 667 500,00 Kč.    

Pan starosta vyjádřil k žádosti podporu a potřebu; činí tak již dlouhodoběji obě základní školy. 

  

Diskuse: 

▪ pan Ing. František Hodys sdělil, jak funguje technologie a procesy projektu v praxi (předání 

zkušeností); (za každou akci ve škole je nějaké ocenění, když se předpoklad naplní – uskuteční, následně 

lze čerpat prostředky, které lze ve škole použít na další aktivity); 

▪ podpora ze strany zřizovatele; je třeba využít a požádat; město finančně nevstupuje (skladba 

sdružených prostředků – EU 85 %; ČR – 15 %;  

▪ bez dalších příspěvků. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, v postavení zřizovatele Základní umělecké školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČ 61904287, souhlasí s podáním žádosti školy do výzvy 

č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I do projektu 06 Šablony I – ZUŠ Sedlčany pro školní rok 2022 / 

2023 (podle počtu žáků limitováno čerpání částkou 1 667 500,00 Kč).“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1551/2018-2022. 

 

4.11 Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

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

Úplný Zápis z valné hromady obchodní společnosti, a to jako samostatný dokument, je k dispozici 

k nahlédnutí na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozdělením (strukturou) zisku; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, v postavení jednajícího orgánu jediného společníka obchodní společnosti 

v působnosti valné hromady subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., bere na vědomí 

hospodářské výsledky této společnosti za období roku 2021 a rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 

101 067,56 Kč tak, že zisk v plné výši 101 067,56 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1552/2018-2022. 

 

4.12 Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. 

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



  

 

 

Úplný Zápis z valné hromady obchodní společnosti, a to jako samostatný dokument, je k dispozici 

k nahlédnutí na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozdělením (strukturou) zisku; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, jako orgán jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné 

hromady subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., bere na vědomí hospodářské výsledky této 

obchodní společnosti za období roku 2021 s tím, že účetní závěrka za rok 2021 svědčí o dosaženém 

a vyčísleném zisku ve výši 1 187 334, 02 Kč.  

Rada města Sedlčany rozhoduje o rozdělení zisku subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

dosaženého za rok 2021 ve výši 1 187 334, 02 Kč tak, že pro tvorbu základního Fondu rezerv bude 

převedeno 5 % z uvedené částky, tj. 59.366,70 Kč a nerozdělený zisk bude ponechán ve výši 95 %, 

tj. v částce 1.127.967,32 Kč.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1553/2018-2022. 

 

4.13 Seznámení s výsledky kontrolní zprávy uvedené v obsahu Protokolu o kontrole České školní 

inspekce; kontrolovaný subjekt Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany  

Referující k uvedené problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přítomné členy 

RM informoval o obsahu Protokolu o kontrole č. j.: ČŠIS-809/22-S, který byl vyhotoven původcem – 

Českou školní inspekcí, Středočeským inspektorátem, který vykonal inspekci u příspěvkové organizace 

města Sedlčany, Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany.  

Protokol svědčí o dodržování právních předpisů ze strany kontrolovaného subjektu, zejména bylo 

kontrolováno dodržování základního zákona, kterým je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

předpisů.  

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem kontroly; 

▪ spokojenost města s činností a plněním úkolů příspěvkové organizace; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany projednala Protokol o kontrole č. j.: ČŠIS-809/22-S, vyhotovený Českou školní 

inspekcí, Středočeským inspektorátem, který svědčí o dodržování právních předpisů, zejména zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to u kontrolovaného subjektu Školní jídelny 2. Základní školy 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 70999112.  

Rada města Sedlčany bere na vědomí výsledky kontrolní zprávy, kterou nebylo zjištěno žádné porušení 

právních předpisů.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1554/2018-2022. 

 



  

 

 

4.14 Informace o vyhovění žádosti města Sedlčany zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje 

ve věci vypsání výběrových řízení na obsazení uvolněných lékařských míst ve městě Sedlčany 

Rada města Sedlčany přijala pod označením RM 86-1477/2018-2022 tento výrok usnesení: 

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

Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání výběrového řízení 

na obsazení místa zubního lékaře pro místo poskytování zdravotních služeb ve městě Sedlčany.“ 

Dále Rada města Sedlčany přijala pod označením RM 86-1478/2018-2022 tento výrok usnesení: 

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

Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání opakovaného 

výběrového řízení na obsazení místa všeobecného praktického lékaře pro místo poskytování 

zdravotních služeb ve městě Sedlčany.“ 

Pan starosta v rámci plnění uvedených usnesení inicioval vypsání výběrových řízení. Tato jsou 

zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, a to od 25. května 2022 do 8. července 

2022. 

Pan starosta shora uvedené informace ještě doplnil o další genezi dříve řešeného případu Dr. Čápa, 

zubního lékaře.  

Tento by měl od podzimu tohoto roku (2022) ordinovat v prostorách bývalého hotelu Vltavan, dnešního 

multifunkčního centra, kde má údajně sjednána uživatelská práva k jedné zařizované ordinaci 

(ambulance zubního lékaře). 

Tato zpráva je potěšitelná; začne pracovat zatím bez smluvního ujednání s jakoukoliv zdravotní 

pojišťovnou. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.15 Zpráva o rozdělení a plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení a dalších ujednání 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. června 2022 (ZM č. 20/2018-2022) 

Pan starosta podal členům RM zprávu o rozdělení úkolů vyplývajících z přijatých usnesení ZM, 

a to s akcentem na úkoly, které vyplynuly z iniciativy pana Petra Krcha a paní Ing. Blanky Vilasové. 

V případě pana Petra Krcha se jedná a jeho dlouhodobější snahy zajistit pro sebe a Městskou policii 

Sedlčany významné benefity a případně další výhody. 

K této problematice ZM přijalo následující usnesení zn. ZM 318/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“  

Jako podstatnější se v tuto chvíli jeví urgovat u odborové organizace zaslání dříve žádaného odůvodnění 

k požadovaným benefitům. Pan starosta sdělil, že dopis má připraven. Předseda pan Petr Krch, bude 

tedy opakovaně vyzván k předložení zdůvodnění návrhů Kolektivní smlouvy, zejména těch, které mají 

dopad do rozpočtu města. Na původní žádost zaměstnavatele jmenovaný doposud nereagoval. 

Usnesení ZM je tedy v plnění.  

 



  

 

 

Požadavek na přednostní sekání dětských hřišť, který zazněl na ZM v otevřené diskusi, tedy v době, 

kdy již bylo sekání zahájeno. Podle celkového plánu sekání (první kolo) bude v pátek ukončeno (dne 

17. června 2022). 

 

Na návrh paní Ing. Blanky Vilasové ZM přijalo následující usnesení zn. ZM 319/2018-2022, jehož 

výrok zní: 

„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.“ 

 

Stanovení případných upřesňujících pravidel pro využití městských plakátovacích ploch a přiměřeného 

prostoru ve zpravodaji Radnice musí vycházet ze zákonných limitů. 

Pokud se týká volební kampaně realizované volebními stranami a hnutími, popř. nezávislými kandidáty, 

potom je limitujícím předpisem tiskový zákon a dnes již zveřejněná kazuistika s rozhodnutím soudů 

(známá judikatura). 

Pokud se týká vývěsek ve vlastnictví města Sedlčany, tak tyto jsou dány do užívání (pronájem) spolkům, 

pro které plní funkci propagace činnosti směrem k veřejnosti, případně jsou užívány jako nástroj 

organizace činnosti.  

Starosta města může vyhradit plochu 16 dní před dnem voleb; zajištěna musí být rovnost všech 

(informace o možnosti, konkretizace možností, vypořádání a dokumentace o případném nevyužití); 

poskytuje se bezplatně. 

Pan starosta spíše doporučuje prostor v periodiku Radnice nevyužívat k volební agitaci a propagaci, čili 

nevyhrazovat místo pro volební kampaň. Již v minulosti byl poskytnut prostor v tomto periodiku 

za účelem případného zveřejňování dalších (odlišných) politických názorů a postojů, ovšem tento nebyl 

nikdy využit. Radnice slouží pouze jako zpravodaj bez zveřejňování jakýchkoli politických názorů; není 

nástrojem politické agitace a propagandy. 

Pan starosta se domnívá, že je řada jiných možností, jak oslovovat voliče, záleží jen na kreativitě 

politických propagandistů.  

V případě, že by nebylo pro volební kampaň využito prostoru v periodiku Radnice, potom se zároveň 

jedná o určitou prevenci pozdějším dohadům nespokojených (např. odevzdání příspěvku po uzávěrce; 

umístění příspěvku v periodiku – nikdy nelze použít totožné místo pro více jak jeden příspěvek, vždy 

bude někdo v pořadí na „dřívější“ straně, někdo nahoře, další příspěvek jinde…, což při případném 

volebním neúspěchu je vždy důvodem pro hledání viníka). 

V případě vývěsních tabulí, kde město nedisponuje žádnou exkluzivitou, nelze ze strany vlastníka 

(města) zaručit rovnost. Pan starosta i zde nedoporučuje vyhrazovat plochy pro volební kampaň 

na volby do zastupitelstev obcí v roce 2022. 

Pan starosta se s ostatními členy RM podělil o svou zkušenost, kdy spřízněná podnikatelská veřejnost 

poskytovala pro propagaci volebních programů výlohy svých obchodů apod.  

Dále v úvahu připadají tzv. placené vývěsní plochy, které byly svěřeny do péče Sedlčanským 

technickým službám, s. r. o., přičemž režim užívání je svázán OZV. Ani zde nelze ze strany města 

zajistit rovnost a ji jakkoli garantovat (např. omezení formátu, aby se na každou vývěsku vešly materiály 

všech uchazečů o zvolení. 

Jiné plakátovací plochy město neprovozuje a jimi nedisponuje. 

Potom nikdo nemůže město Sedlčany nařknout z nerovného přístupu, diskriminace apod. 

 



  

 

 

Diskuse: 

▫ Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že rozumí vyřčeným argumentům zpravodajce k této problematice, 

které se týkaly plakátovacích ploch; poukázal na spravedlivé vyhrazení místa, na úkor vlastních služeb, 

které jsou případně poskytovány. Sdělil, že by netrval na tom, aby toto plochy byly městem zajišťovány.  

Pro případ zveřejnění volebních programů v periodiku Radnice vidí jako možnost nastavení určitých 

pravidel. Obává se možnosti zveřejnění určitého příspěvku v době před volbami, kdy se může stát, 

že ostatní subjekty již nebudou mít stejnou možnost propagace (reakce), případně možnost vyjádřit se. 

Potom by prostředí, které periodikum Radnice skýtá, bylo nerovné.  

Vzhledem k časové ose před vlastními volbami (harmonogram činností a výkonů registračního úřadu 

a kandidujících), která je stanovena legislativou, budou po dni 19. července 2022 již všechny subjekty 

zde stavící kandidátní listiny zaregistrovány. 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že je tedy určitý prostor a čas na přípravu návrhu k diskusi a případnému 

přijetí rozhodnutí vyhradit určitý prostor pro např. zveřejnění volebního programu subjektů 

a představení jejich kandidátů (tedy stanovit závazná pravidla). Rovněž vzpomenul příklad města 

Strakonice, kde se musely volby opakovat. I když v minulosti nebylo zvykem prostor v periodiku 

pro účely volební kampaně poskytovat, je výsadou demokracie a tedy možností (volby), aby se takovéto 

materiály v Radnici pro letošní komunální volby objevily, byť by došlo k rozšíření periodika třeba na 24 

stran. 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že nad uvedeným návrhem, resp. problematikou využití periodika města 

k propagaci politických názorů (programů), a jak to udělat, je třeba popřemýšlet. 

  

▫ Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, konstatoval, že v tuto chvíli, a to až do 19. července 2022, 

nebude známo, kolik subjektů bude podávat (registrovat) kandidátní listiny pro volby do ZM ve městě 

Sedlčany. Nejbližší jednání RM po tomto termínu bude následovat dne 27. července 2022, čili připadá 

k využití jeden výtisk městského zpravodaje Radnice. 

 

▫ Dále v pokračující diskusi byl k zamyšlení vznesen podnět, který připadá v úvahu, a to věnovat jeden 

výtisk zpravodaje k osvětě toho, jak vlastně volby fungují, jaká jsou pravidla nad odevzdanými 

a platnými hlasy jsou uplatňována. Připomenout voličům přepočet mandátů a další technické záležitosti 

při sestavování výsledků voleb do zastupitelstev obcí se z pohledu některých členů RM jeví jako 

vhodné. 

 

▫ Nad sdělením zmocněncům o jejich možnosti propagace s využitím nástrojů města. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany se k projednání této problematiky vrátí, a to nejpozději na svém jednání dne 

27. července 2022.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o rozdělení a plnění úkolů vyplývajících z přijatých 

usnesení a dalších ujednání zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. června 2022 (ZM 

č. 20/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění dalších úkolů, kterými se nyní zabývá právní zástupce 

města Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1555/2018-2022. 

 



  

 

 

4.16 Návrh prodejní ceny publikace vydávané městem Sedlčany; Historie lesního hospodářství 

a práva myslivosti na území města Sedlčany 

Paní Bc. Markéta Křivská, vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany, předložila k projednání 

a schválení návrh na prodejní cenu publikace. 

 
Tisk brožury Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území 

města Sedlčany - kalkulace nákladové ceny na tisk 1 ks brožury 

(kompletace z již nakoupeného zboží) 

 bez DPH vč. DPH ks Ʃ bez 
DPH  

Ʃ vč. DPH  

tisk čb. A4 0,19 0,23 42 7,98 9,66 

tisk čb. A3 0,38 0,46 1 0,38 0,46 

tisk barva A4 0,89 1,08 18 16,02 19,44 

tisk barva A3 1,80 2,20 1 1,8 2,2 

papír 80g A4 0,20 0,24 31 6,2 7,44 

papír 80g A3 0,66 0,80 2 1,32 1,6 

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

    67,6 81,81 

      

Doporučená prodejní cena je 100,00 Kč    

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení:   

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

informačním centrem Sedlčany, pod názvem „Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území 

města Sedlčany“, jejíž text sestavil pan Petr Vondráček, DiS., odborný referent Městského úřadu 

Sedlčany, Odboru životního prostředí, a to v částce 100,00 Kč.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1556/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

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

 

 

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

▪ Požadavek na zajištění obnovy bezbariérového přístupu z ulice 28. října do prostředí ulice 

Za Nemocnicí při podchodu objektem bloku přilehlých domů; příspěvek (podnět) přednesl pan 

Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že v místě není doposud vyhotoven dříve přislíbený nájezd pro kočárky. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, k uvedenému podnětu vypověděl, že je produkt 

připraven k instalaci; vyroben jest, není osazen. Bude provedeno v nejbližším možném termínu. 

Druhé schodiště je v majetku Stavebního bytového družstva. 



  

 

 

Pan Ing. Josef Soukup poděkoval za dřívější související opravu schodů. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o stavu a způsobu pravidelné údržby tělesa Vodní nádrže Na Potůčku a zajištění 

udržitelnosti kvality vody spolu s faunou a flórou; příspěvek (podnět) přednesl pan Ing. František 

Hodys 

Pan Ing. František Hodys ve svém příspěvku především vznesl podnět na vyřešení redukce vodní flóry 

v uvedené nádrži, neboť na dně se uchytily dřeviny druhem Salix, které neredukovány, mohou postupně 

zarůst celou nádrž a narušit její dno. Dále budou v kompozici prostředí působit poněkud neutěšeně. 

Tyto dřeviny potom umoří založený biotop. 

Problémem i nadále zůstává hlavní funkce nádrže (retence) a také skutečnost, že nádrž nemá stálý 

přítok. 

Pan Ing. František Hodys se dále podělil o zkušenosti za poslední dva roky provozu po obnově nádrže 

(výsadba rostlin; osazení okrasnými rybami a další). 

 

Diskuse: 

▪ dřívější účast na projektu (zahradník) utlumena; 

▪ při zachování hlavní funkce není reálná udržitelnost funkce okrasné (jejich prvků); dřívější očekávání 

části angažované veřejnosti; 

▪ nad složitostí problematiky; 

▪ výkon běžné údržby provádějí Sedlčanské technické služby, s. r. o.  

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o záměru změn v jízdních řádech železniční (osobní) dopravy na trati Benešov – 

Votice s dopadem na cestující ze Sedlčan; informace přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany 

Pan starosta RM informoval o jednání s přepravcem na železnici, které proběhlo 

v Benešově,  a to za účasti zástupců dopravou dotčeného regionu. Dopravce primárně hledá řešení 

ke snížení nákladů, sekundárně pak prospěch a potřeby regionu a uživatelů přepravy.  

Do problematiky zasahuje i železniční uzel Olbramovice versus zájmy města Votice. 

Vzneseny byly další požadavky na pracovní náplň zaměstnance města bez ohledu na náklady s tímto 

spojené a rozlišení potřeb veřejné korporace a obchodní společnosti. Očekávány jsou další jednání. 

Účastníci jsou pravděpodobně dohodnuti bez ohledu na zájmy občanů města Sedlčany.  

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

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



  

 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Informace o zahájení reklamačního řízení v rámci ukončené veřejné zakázky „Rekonstrukce 

LAS Taverny“; informace přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, podal členům RM informaci o zahájeném 

reklamačním řízení, jehož předmětem je reklamace části travnaté hrací plochy, která se v několika 

místech propadává oproti okolní nivelaci terénu hřiště (pokles trysek na zavlažování).  

Reklamační řízení za účasti právního zástupce města Sedlčany připravil pan Ing. Tomáš Langer, 

vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany. 

K zaslanému sdělení zhotovitel díla (společnost VYSSPA Sports Technology, s. r. o.) vyjádřil rozdílné 

názory oproti názorům města na vznik vady a způsob jejích odstranění a poukázal na záležitosti 

provozního charakteru. 

Proběhne další korespondence, případně bude vyvoláno jednání za účelem zajištění nápravy stavu. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rada města Sedlčany vzala informaci 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. 89/2018-

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, nikdo neomluvil.   

Následné jednání RM se tedy uskuteční ve středu dne 29. června 2022 v čase od 16:00 hod.; 

v chronologii jednacích dní označeno zn. RM č. 90/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo 

jiné záležitosti, projednáván hlavní bod Programu pod pracovním názvem „Školství“. 

 

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) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JPO – jednotka požární ochrany 

LHO – lesní hospodářské osnovy 

MZe ČR – Ministerstvo zemědělství ČR 

NN – nízké napětí  

ORP – obec s rozšířenou působností  

OZV – obecně závazná vyhláška 

PC – osobní počítač při lůžku za účelem obsluhy potřeb nemocného 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

SPZ – státní poznávací značky vozidel 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 21. června 2022. 


