
  

 

 

  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

Z á p i s  RM č. 90/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 29. června 2022 od 16:00 hod. 

v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese náměstí 

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

 
 

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

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

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

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

jednání poklesl na šest. 

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

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

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Jiří Burian. 

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel; MUDr. Karel Marek. 

 

Přizvaní hosté:  

▪ Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., ředitel obchodní společnosti 1. SčV, a. s.  

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:03 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:58 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

města Sedlčany, a to v čase 16:03 hod. v uvedené zasedací síni.  



  

 

 

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

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

2022).  

 

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

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

Sedlčany. Z nepřítomnosti na počátku jednání se omlouval pan Ing. Jiří Burian a pan Ing. František 

Hodys. Z nepřítomnosti na celém jednání RM se nikdo neomluvil. 

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

z jednání dříve odešel pan Ing. Jiří Burian, který se předem omluvil. 

  

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 „Školství 

2021 / 2022 ve městě a regionu Sedlčany“.  

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

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

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

byla také zařazena problematika většího množství samostatných bodů pod  souhrnným názvem 

„Různé“. 

Dále do dnešního Programu RM pan starosta zařadil problematiku pod názvem „Proces transformace 

zajištění provozu vodovodů a kanalizací; schéma společného záměru a budoucí transakce“. K tomuto 

bodu Programu RM byl přizván výše uvedený host. 

 

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. 



  

 

 

Některé body Programu jsou v Zápisu poznamenány na jiném místě oproti skutečnému pořadí 

projednávání, a to s ohledem na přítomnost hosta na tomto jednání RM, také v jiném případě s ohledem 

na osobu referujícího a rovněž projednávaný soubor problematiky.  

 

 

Program RM č. 90/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 15. června 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM: „Školství 2021 / 2022 ve městě a regionu Sedlčany“ 

2.1 Zpráva Odboru školství a památkové péče Městského úřadu Sedlčany z prostředí města 

a regionu Sedlčany 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Ukončení jednání o návrhu „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ 

(nebytové prostory v objektu Sedlčany č. p. 159; zubní ordinace) 

3.1.2 Návrh směny pozemků mezi žadatelem a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany  

3.1.3 Náprava majetkoprávních vztahů; žádost o koupi části užívaného pozemku; lokalita 

osady Třebnice 

3.1.4 Prodej části veřejného prostranství za účelem zřízení stání pro osobní automobil; 

lokalita v k. ú. Třebnice 

3.1.5 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zaústění dešťové 

kanalizace); subjektem oprávněným město Sedlčany 

3.1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zatížený pozemek 

parc. č. 2973/37 v k. ú. a obci Sedlčany); subjektem oprávněným město Sedlčany 

3.1.7 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zatížený pozemek 

parc. č. 2973/102 v k. ú. a obci Sedlčany); subjektem oprávněným město Sedlčany 

3.1.8 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zatížený pozemek 

parc. č. 2973/100 v k. ú. a obci Sedlčany); subjektem oprávněným město Sedlčany 

3.1.9 Záměr směny pozemků mezi žadatelem a městem Sedlčany; sjednocení vlastnictví 

v k.  ú. Sedlčany a ucelení komplexů pozemků v k. ú. Sestrouň 

3.1.10 Zajištění právního důvodu kontinuity užívání části pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany; lokalita Sedlčany, Cihelný vrch (část pozemku parc. č. 2951/1 o výměře 

zabrané plochy 1 m2 v k. ú. a obci Sedlčany 

  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Rozhodnutí o přidělení bytu do užívání; velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. 

patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany 

 

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

č. 24/2015 Sb.); sedmé projednávání 

4.2 Žádost o povolení kulturní akce; Středověká bitva a doprovodný program 

4.3 Studie vodovodu a kanalizace Roudný; zajištění vyhotovení dokumentu  

4.4 Mimořádné odměny vedoucím pracovníkům subjektů, které byly založeny nebo zřízeny 

městem Sedlčany 

4.5 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů  

4.6 Čerpání Fondu rezerv a Fondu investic příspěvkové organizace; případ Městské knihovny 

Sedlčany  

4.7 Majetkoprávní zajištění uživatelských vztahů; žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany 

(obchodní společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) o poskytnutí užívání operačních sálů 

společnosti Gynekologie Sedlčany, s. r. o.   

4.8 Majetkoprávní zajištění investičního záměru realizovaného na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany; Indoorový park Sedlčany – Skatepark Sedlčany pro kola BMX (pracovní 

pojmenování) 

4.9 Nabídka pro město Sedlčany; účast na 3. ročníku Festivalu parních lokomotiv 2022 

4.10 Žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany (obchodní společnost MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o.) o využití propagačních videí města Sedlčany 

4.11 Žádost o využití propagačních videí města Sedlčany; případ žadatele RE/MAX G8 Reality 

(RE/MAX Power Sedlčany) 

4.12 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací města Sedlčany za rok 2021 ve smyslu 

ustanovení Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek 

4.13 Zajištění práv k zatížení objektu komponenty telekomunikačního zařízení ve vlastnictví jiné 

osoby (Městská ubytovna Sedlčany); Smlouva na umístění telekomunikačního zařízení 

4.14 Návrh na stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Sedlčany na školní rok 2022 

/ 2023 

4.15 Projednání a schválení Zápisu do Kroniky města Sedlčany (události za rok 2021) 

4.16 Návrh na pojmenování vysázeného stromořadí; lokalita při polní cestě od Vodojemu 

Sedlčany směrem k osadě Oříkov 

4.17 Proces transformace zajištění provozu vodovodů a kanalizací; schéma společného záměru 

a budoucí transakce  

 

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) 

▪ Vyslovení poděkování za zajištění obnovy bezbariérového přístupu z ulice 28. října 

do prostředí ulice Za Nemocnicí při podchodu objektem bloku přilehlých domů 

▪ Vyslovení poděkování za vypracování a zaslání materiálů k tzv. Lesním hospodářským 

osnovám  

▪ Podnět pro přijetí opatření k zachování udržitelnosti investic města do společného zařízení; 

vandalismus a bezohledné ničení mobiliáře v prostoru Sportovního areálu Luční 

  

 



  

 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 15. června 2022   

Poznámka: Tento bod dnešního Programu RM byl v pořadí projednáván jako druhý. 

 

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

 

RM 89-1529/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1530/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1531/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1532/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1533/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1534/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1535/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1536/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 89-1537/2018-2022 

Úkol (ze strany města Sedlčany) splněn. 

 

RM 89-1538/2018-2022 

Úkol (ze strany města Sedlčany) splněn. 

 

RM 89-1539/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 89-1540/2018-2022 

Informace předány. 

  

RM 89-1541/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

 



  

 

 

RM 89-1542/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 89-1543/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

 

RM 89-1544/2018-2022 

Informace předány (informační povinnost splněna). 

   

RM 89-1545/2018-2022 

Informace předány (informační povinnost splněna Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic). 

 

RM 89-1546/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 89-1547/2018-2022 

Úkoly vyplývající z obsahu přijatého usnesení splněny. 

 

RM 89-1548/2018-2022 

Úkoly vyplývající z obsahu přijatého usnesení splněny. 

 

RM 89-1549/2018-2022 

Úkoly v plnění.  

 

RM 89-1550/2018-2022 

Úkol (ze strany Městského úřadu Sedlčany) splněn. 

 

RM 89-1551/2018-2022 

Úkol (ze strany Městského úřadu Sedlčany) splněn. 

 

RM 89-1552/2018-2022 

Informace předány (informační povinnost splněna Městským úřadem Sedlčany, Sekretariátem). 

 

RM 89-1553/2018-2022 

Informace předány (informační povinnost splněna Městským úřadem Sedlčany, Sekretariátem). 

 

RM 89-1554/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

 

RM 89-1555/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

 

RM 89-1556/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

   

Diskuse:  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 



  

 

 

 

Usnesení:  

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

Sedlčany ze dne 15. června 2022 (RM č. 89/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1557/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM: „Školství 2021 / 2022 ve městě a regionu Sedlčany“ 

Poznámka: Projednávání tohoto bodu dnešního Programu RM bylo provedeno až po návštěvě 

přizvaného hosta.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, členy RM provedl problematikou „Školství“, 

kterou obsahovala předaná Zpráva. 

 

2.1 Zpráva Odboru školství a památkové péče Městského úřadu Sedlčany z prostředí města 

a regionu Sedlčany 

K tomuto bodu jednání byl připraven podrobný materiál. Tento je k dispozici na Městském úřadu 

Sedlčany, přičemž tzv. Prezentace k této problematice bude zveřejněna na www stránkách města 

Sedlčany, a to formou aktualizované prezentace (údaje) o jednotlivých subjektech působících v oblasti 

předškolního vzdělávání, základního školství a základního uměleckého vzdělávání, a to včetně obou 

školních jídelen).   

  

Na jednání k hlavnímu bodu Programu Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, 

jmenovitě paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové péče, připravila Zprávu, která byla 

v čase před zahájením jednání RM rozeslána všem jejím členům. Zpráva je doplněna samostatnou 

prezentací, která bude zveřejněna, jak již uvedeno výše, ovšem rozdělena do samostatných bloků podle 

subjektů působnosti. Prezentace zahrnuje údaje ve Zprávě obsažené a setříděné podle statistických 

přístupů k informacím tohoto druhu a dále ve věcném členění. 

 

Diskuse: 

▪ nad některými vybranými statistickými údaji (počet dětí škol, počet dětí v MŠ, pohled do regionu 

a další); 

▪ nad působností uvedeného Odboru školství a památkové péče; 

▪ nad základními informacemi o demografickém vývoji (počet žáků v ZŠ se zvýšil o 21); více zapsaných 

dětí do jedné ze základních škol;  

▪ informace ohledně zapojení dětí uprchlíků z Ukrajiny; 40 dětí; 2 děti zapsány k výuce do první třídy 

v 1. základní škole Sedlčany; 

▪ nad poškozením dobrého jména školy neodpovědnými osobami. 

 

Zpráva pod názvem dokumentu „Zpráva Odboru školství a památkové péče pro Radu města Sedlčany 

a školská zařízení zřizovaná městem Sedlčany ve školním roce 2021 / 2022“ je rovněž Přílohou č. 2 

k tomuto Zápisu. 

Vzhledem k výše uvedenému nejsou zde údaje ve Zprávě uváděny duplicitně. Pro případný zájem je 

Zpráva k dispozici u původce listiny, případně dále je obsahem prezentace (listy prezentace jsou rovněž 

k dispozici u původce dokumentu).  



  

 

 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu 

Sedlčany“ předloženou a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové 

péče, kterou s údaji školního roku 2021 / 2022 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, 

vedoucí Odboru školství a památkové péče.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1558/2018-2022. 

 

 

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 Ukončení jednání o návrhu „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ (nebytové 

prostory v objektu Sedlčany č. p. 159; zubní ordinace) 

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

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

 

Činnost RM: 

Na základě výsledků jednání o využití / nevyužití nebytových prostor vedených s potenciálním 

uchazečem (žadatelem), byl Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, postoupen Radě města 

Sedlčany k projednání a zvážení návrh na revokaci dříve přijatého usnesení zn. RM 83-1408/2018-2022 

ze dne 23. března 2022, kterým RM schválila uzavření „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání“ dle ustanovení § 2302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a to mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a žadatelem (zubním lékařem), jako 

nájemcem s tím, že předmětem nájmu je pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 159 v Sedlčanech 

o výměře 41,5 m2, tj. ordinace o výměře 13,50 m2, čekárna o výměře 12,90 m2, čekárna o výměře 

9,10 m2, poměrná část chodby o výměře 2,50 m2 a poměrná část sociálního zařízení o výměře 3,50 m2, 

vše za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace.  

Smlouva měla být uzavřena s účinností od 1. dubna 2022, s tím, že výše nájemného je 

600,00 Kč/m2/rok. Důvodem návrhu revokace přijatého usnesení je neuzavření smlouvy, neboť nájemce 

se nedohodl s pronajímatelem na podmínkách výše uvedené smlouvy. 

 

Diskuse: 

▪ postavena na základě dříve poskytnutých informací o vývoji a kontinuitě průběhu jednání 

(pravděpodobně od října 2022 bude žadatel užívat rekonstruované prostory v bývalém Hotelu Vltavan); 

žadatel o prostory města za definovaných podmínek nemá zájem; 

▪ nad tím, že ve městě Sedlčany bude privátní zubní lékař vykonávat praxi (zatím bez smluvního 

ujednání se zdravotními pojišťovnami); 

▪ další aspekty problematiky (nabídka prostor; vypsané VŘ  na obsazení poskytovatele lékařských 

služeb). 

 



  

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany revokuje své usnesení zn. RM 83-1408/2018-2022 ze dne 23. března 2022, 

kterým schválila uzavření „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ dle ustanovení § 2302 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to mezi městem Sedlčany, jako 

pronajímatelem a zubním lékařem, jako nájemcem s tím, že předmětem nájmu je pronájem nebytových 

prostor v objektu Sedlčany č. p. 159, 264 01 Sedlčany, o výměře 41,50 m2, tj. ordinace o výměře 

13,50 m2, čekárna o výměře 12,90 m2, čekárna o výměře 9,10 m2, poměrná část chodby o výměře 

2,50 m2 a poměrná část sociálního zařízení o výměře 3,50 m2 za účelem poskytování zdravotnických 

služeb – zubní ordinace. Smlouva měla být uzavřena s účinností od 1. dubna 2022, s tím, že výše 

nájemného je 600,00 Kč/m2/rok. Důvodem revokace je neuzavření smlouvy, neboť nájemce se 

nedohodl s pronajímatelem na podmínkách výše uvedené smlouvy.“  

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

usnesení 6; proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 1 (aktu hlasování přítomno šest členů RM; jeden hlasování 

nepřítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1559/2018-2022. 

 

3.1.2 Návrh směny pozemků mezi žadatelem a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala žádost FO o směnu pozemků, které se nacházejí v těsném sousedství 

pozemků ve vlastnictví žadatele, a to parc. č. 601/14, parc. č. 602/12 a parc. č. 740/38, vše 

v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Rada města Sedlčany svým usnesením zn. RM 54-938/2018-2022 

ze dne 13. ledna 2021 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vyhotovit potřebný 

geometrický plán pro rozdělení zájmových pozemků. Dne 20. června 2022 žadatel doručil na Městský 

úřad Sedlčany žádost o směnu pozemků spolu s geometrickým plánem č. 267-085/2022, kterým došlo 

k rozdělení požadovaných pozemků. Žadatel požaduje pozemky parc. č. 602/13 (oddělen z pozemku 

parc. č. 602/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 271 m2, 

parc. č. 740/40 (oddělen z pozemku parc. č. 740/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře 9 m2 a parc. č. 601/3, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 

37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Jedná se celkem o výměru 317 m2. Náhradou za tyto 

pozemky žadatel nabízí městu Sedlčany pozemek parc. č. 740/39, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2. Výše uvedená směna by měla být realizována 

za předpokladu finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků, který činí 251 m2. 

Pro tento případ by byl využit schválený ceník (doplatek poskytnut za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2).  

Rada města Sedlčany zvažovala s ohledem na další průběh administrace procesu vyjádřit s tímto 

záměrem majetkoprávního vypořádání „předběžný souhlas“ a dále tedy zvažovala uložit Městskému 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, záměr směny řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany a po uplynutí zákonné doby pro zveřejnění dále problematiku směny projednat v Radě města 

Sedlčany, která doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu ke schválení. 

 

Diskuse: 

▪ nad souborem nemovitostí; nepotřebnost pro město Sedlčany; 

▪ další aspekty problematiky návrhu směny.  

 

Usnesení: 



  

 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh dalšího administrativního postupu, který byl dříve zahájen 

na základě žádosti zájemce o směnu pozemku v jeho vlastnictví, a to pozemek parc. č. 740/39, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2, za pozemky 

ve vlastnictví města Sedlčany, tj. za pozemek parc. č. 602/13 (oddělen z pozemku parc. č. 602/1), 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 271 m2, pozemek 

parc. č. 740/40 (oddělen z pozemku parc. č. 740/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře 9 m2 a pozemek parc. č. 601/3, druhem pozemku trvalý travní porost, 

o výměře 37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Celkem se jedná o výměru 317 m2. Výše uvedený 

záměr směny by byl realizován za podmínky finančního vyrovnání, tj. rozdíl ve směňovaných 

pozemcích 251 m2 za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2.  

Rada města Sedlčany s tímto majetkovým vypořádáním předběžně souhlasí a ukládá Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, záměr směny řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

a poté projednat v Radě města Sedlčany, která doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu 

ke schválení.“ 

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

jeden hlasování nepřítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1560/2018-2022. 

 

3.1.3 Náprava majetkoprávních vztahů; žádost o koupi části užívaného pozemku; lokalita osady 

Třebnice 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala žádost FO, která žádá město Sedlčany o prodej části pozemku 

parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Třebnice, 

obec Sedlčany. Jedná se cca o 18 m2 plochy pozemku ležící u nemovitosti Sedlčany, osada Třebnice 

č. p. 9, která je oplocena. 

Rada města Sedlčany zvažovala zmíněnou žádost postoupit do dalšího administrativního procesu 

(„předběžně schválila“) s tím, že je nutno vyhotovit potřebný geometrický plán, kterým bude 

požadovaná část pozemku oddělena, následně by byl záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany a poté opětovně projednán v Radě města Sedlčany, která by prodej případně 

doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení.  

 

Diskuse: 

▪ nad podklady; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh administrativního postupu vyvolaného na základě žádosti 

o koupi části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany (zaplocená část pozemku parc. č. 745/1, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, 

žadatelem), v rámci kterého bude vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část 

pozemku oddělena, následně záměr přímého prodeje konkrétně identifikované části pozemku 

do vlastnictví žadatele bude Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, řádně zveřejněn na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany a poté bude záměr postoupen k projednání Radě města Sedlčany, 

která zváží vydání doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany prodej schválit.“  



  

 

 

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

člen hlasování nepřítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1561/2018-2022. 

 

3.1.4 Prodej části veřejného prostranství za účelem zřízení stání pro osobní automobil; lokalita 

v k. ú. Třebnice 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala dostupné materiály k žádosti FO, trvale bytem Sedlčany, 

která požádala město Sedlčany o prodej části pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany. Jedná se o výměru cca 26 m2, 

kterou chce v případě prodeje žadatel užívat k parkování osobního vozidla. Na této části pozemku se 

nachází sloup veřejného osvětlení ve vlastnictví města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany zmíněnou žádost nedoporučuje schválit, neboť se jedná o pozemek, který je pro 

město Sedlčany potřebný. Pozemek takto vyhodnocen zejména s ohledem na umístění osvětlovacího 

bodu veřejného osvětlení.  

Jinak by byl potřeba vyhotovit potřebný geometrický plán, kterým by byla požadovaná část pozemku 

oddělena, následně záměr prodeje řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté by 

následovalo další projednání v Radě města Sedlčany, která by výsledek jednání postoupila 

ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Sedlčany, a to s případným doporučením.  

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností / nepotřebností pozemku k plnění funkcí obce (veřejné osvětlení; rozvody, osvětlovací 

bod); 

▪ další aspekty problematiky.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany zamítá vydat rozhodnutí o nepotřebnosti pozemku, a to k podané žádosti o koupi 

části pozemku parc. č. 745/1 (cca o 26 m2), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem vyhotovení stání pro osobní vozidlo 

žadatele, neboť zájmový pozemek je pro město Sedlčany majetkem potřebným pro výkon funkcí města 

(umístění osvětlovacího bodu s rozvody).“ 

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

členů RM; jeden hlasování nepřítomen).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1562/2018-2022. 

 

3.1.5 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zaústění dešťové 

kanalizace); subjektem oprávněným město Sedlčany 

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

Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, a to ve spolupráci 

s Odborem majetku. 

 

Činnost RM: 

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

inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 



  

 

 

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

– služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví FO, parc. č. 2973/36, parc. č. 2998/9 

a parc. č. 2998/10, vše v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu vést přes služebné pozemky 

inženýrské sítě (zaústění dešťové kanalizace), v právu výstavby sítí podle projektové dokumentace 

a v právu vstupu na uvedené pozemky za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav 

inženýrských sítí. Věcné břemeno by se zřídilo za jednorázovou náhradu ve výši 1.555,00 Kč, 

a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě ze dne 21. dubna 2017. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany, jako oprávněným a FO, trvale bytem Praha, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví FO, parc. č. 2973/36, 

parc. č. 2998/9 a parc. č. 2998/10, vše v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu vést přes služebné 

pozemky inženýrské sítě (zaústění dešťové kanalizace), v právu výstavby sítí podle projektové 

dokumentace a v právu vstupu na uvedené pozemky za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol 

a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.555,00 Kč, 

a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě ze dne 21. dubna 2017.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1563/2018-2022. 

 

3.1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zatížený pozemek 

parc. č. 2973/37 v k. ú. a obci Sedlčany); subjektem oprávněným město Sedlčany 

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

Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, a to ve spolupráci 

s Odborem majetku. 

 

Činnost RM: 

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

služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 

č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a dvěma FO, trvale bytem Sedlčany, jako osobami 

povinnými, jejímž předmětem by bolo zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

na pozemku ve spoluvlastnictví FO (obě podíl id. ½), parc. č. 2973/37, v k. ú. a obci Sedlčany, 

spočívající v právu vést přes služebný pozemek inženýrské sítě, v právu výstavby sítí podle projektové 

dokumentace a v právu vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol 

a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno by bylo zřízeno bezúplatně, a to v návaznosti na uzavřenou 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. února 

2017.  

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 



  

 

 

Usnesení: 

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

inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany, jako oprávněným a dvěma FO, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2973/37, v k. ú. a obci Sedlčany, který je 

ve spoluvlastnictví FO (obě podílem id. ½), spočívající v právu vést přes služebný pozemek inženýrské 

sítě, v právu výstavby sítí podle projektové dokumentace a v právu vstupu na uvedený pozemek 

za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno se zřizuje 

bezúplatně, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. února 2017.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1564/2018-2022. 

 

3.1.7 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zatížený pozemek 

parc. č. 2973/102 v k. ú. a obci Sedlčany); subjektem oprávněným město Sedlčany 

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

Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, a to ve spolupráci 

s Odborem majetku. 

 

Činnost RM: 

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

služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 

č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a FO, trvale bytem Sedlčany, jako subjektem povinným, 

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví 

FO, parc. č. 2973/102, v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu vést přes služebný pozemek 

inženýrské sítě, dále v právu výstavby sítí podle projektové dokumentace a v právu vstupu na uvedený 

pozemek za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno 

by bylo zřízeno bezúplatně, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. února 2017. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01  

Sedlčany, jako oprávněným a FO, trvale bytem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví FO, parc. č. 2973/102, 

v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu vést přes služebný pozemek inženýrské sítě, v právu 

výstavby sítí podle projektové dokumentace a v právu vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby, 

modernizace, běžných kontrol a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, 

a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě ze dne 13. února 2017.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1565/2018-2022. 

 



  

 

 

3.1.8 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (zatížený pozemek 

parc. č. 2973/100 v k. ú. a obci Sedlčany); subjektem oprávněným město Sedlčany 

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

Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, a to ve spolupráci 

s Odborem majetku. 

 

Činnost RM: 

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

služebnosti cesty a služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a dvěma FO, jako povinnými, 

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a služebnosti inženýrské sítě 

na pozemku ve spoluvlastnictví obou FO (podíl id. ½), parc. č. 2973/100, v k. ú. a obci Sedlčany, 

spočívající v právu jezdit vozidly přes služebný pozemek, vést přes služebný pozemek komunikaci 

a inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická kabelová vedení), v právu výstavby 

komunikace a sítí podle projektové dokumentace a dále v právu vstupu na uvedený pozemek za účelem 

údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav inženýrských sítí a komunikace. Věcné břemeno by bylo 

zřízeno bezúplatně, a to v návaznosti na dříve uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 27. února 2017. 

 

Diskuse: 

▪ lokalita, situace; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

a služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 

č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a dvěma FO, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene – služebnosti cesty a služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2973/100, 

v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve spoluvlastnictví obou FO (každá podílem id. ½), spočívající v právu 

jezdit vozidly přes služebný pozemek, vést přes služebný pozemek komunikaci a inženýrské sítě 

(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická kabelová vedení), v právu výstavby komunikace a sítí podle 

projektové dokumentace a dále v právu vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby, modernizace, 

běžných kontrol a oprav inženýrských sítí a komunikace. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, 

a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě ze dne 27. února 2017.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1566/2018-2022. 

 

3.1.9 Záměr směny pozemků mezi žadatelem a městem Sedlčany; sjednocení vlastnictví 

v k.  ú. Sedlčany a ucelení komplexů pozemků v k. ú. Sestrouň 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala žádost pana FO, trvale bytem Praha, která požádala město Sedlčany 

o směnu pozemků. FO požaduje pozemky parc. č. 570, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 

3 734 m2, parc. č. 608/8, druhem pozemku orná půda, o výměře 2 944 m2, parc. č. 626/1, druhem 



  

 

 

pozemku trvalý travní porost, o výměře 478 m2, parc. č. 661/3, druhem pozemku trvalý travní porost, 

o výměře 1 m2, parc. č.  662/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, 

o výměře 1 m2, parc. č. 663/2, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 7 m2, parc. č. 663/3, 

druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 146 m2, parc. č. 664, druhem pozemku lesní pozemek, 

o výměře 3 358 m2, parc. č. 665/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

o výměře 664 m2 a parc. č. 665/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

o výměře 350 m2 , vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a pozemek parc. č. 1865, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 341 m2, v k. ú. a obci Sedlčany. V součtu se jedná 

o výměru 12 024 m2. Náhradou za tyto pozemky FO nabízí do vlastnictví města Sedlčany pozemky 

parc. č. 358/2, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 4 998 m2, parc. č. 359/2, druhem pozemku 

lesní pozemek, o výměře 2 265 m2, parc. č. 360/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 21 m2, 

parc. č. 360/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 136 m2, parc. č. 744/5, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany (celková výměra 7 532 m2) a pozemek parc. č. 1646/2, druhem pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 40 m2, v k. ú. a obci Sedlčany.  

Rada města Sedlčany navržené majetkoprávní vypořádání projednala (ucelení ploch; akt nápravy 

ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, na kterém stavba stojí; další) s doporučením následného 

administrativního postupu vedeného za účelem konečného vypořádání vztahů.  

 

Rada města Sedlčany tedy zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▫ výše uvedený záměr směny řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany; 

▫ vyhotovit za účelem směny pozemků znalecký posudek; 

▫ záležitost se zajištěnými údaji zpracovat a opětovně postoupit k projednání v Radě města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany s největší mírou pravděpodobnosti doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany 

navrhovanou směnu ke schválení. 

 

Diskuse: 

▪ nad záměrem a jeho zveřejněním; 

▪ problematika sjednocení vlastnictví areálu Sedlčany, U Chovatelů; 

▪ další krok v postupující nápravě majetkoprávních vztahů. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany po projednání žádosti o směnu pozemků, podané žadatelem (FO), trvale bytem 

Praha, kterou požaduje pozemky parc. č. 570, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3734 m2, 

parc. č. 608/8, druhem pozemku orná půda, o výměře 2944 m2, parc. č. 626/1, druhem pozemku trvalý 

travní porost, o výměře 478 m2, parc. č. 661/3, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 1 m2, 

parc. č.  662/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 1 m2, 

parc. č. 663/2, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 7 m2, parc. č. 663/3, druhem pozemku 

trvalý travní porost, o výměře 146 m2, parc. č. 664, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 358 m2, 

parc. č. 665/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 664 m2 

a parc. č. 665/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2 , 

vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a pozemek parc. č. 1865, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití jiná plocha, o výměře 341 m2, v k. ú. a obci Sedlčany. Celkem se jedná se o výměru pozemků 

ve vlastnictví města Sedlčany ve výši 12 024 m2. Náhradou za tyto pozemky žadatel nabízí převést 

městu Sedlčany vlastnictví k pozemkům parc. č. 358/2, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 

4 998 m2, parc. č. 359/2, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 2 265 m2, parc. č. 360/3, druhem 

pozemku lesní pozemek, o výměře 21 m2, parc. č. 360/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 



  

 

 

136 m2, parc. č. 744/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 

112 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková výměra 7 532 m2) a pozemek parc. č. 1646/2, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m2, v k. ú. a obci Sedlčany.  

Rada města Sedlčany s tímto návrhem majetkoprávního vypořádání předběžně souhlasí a ukládá 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše uvedený záměr směny byl řádně zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.  

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby za účelem 

směny pozemků byl vyhotoven znalecký posudek o ceně směňovaných pozemků (včetně případných 

porostů) a poté záměr směny předložit k projednání v Radě města Sedlčany, která případně doporučí 

Zastupitelstvu města Sedlčany směnu ke schválení.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1567/2018-2022. 

 

3.1.10 Zajištění právního důvodu kontinuity užívání části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; 

lokalita Sedlčany, Cihelný vrch (část pozemku parc. č. 2951/1 o výměře zabrané plochy 1 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany 

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

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

  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Smlouvy kupní, jejímž předmětem byl převod 

vlastnického práva ke konstrukci stožáru, která byla uzavřena dne 21. června 2022 mezi subjektem 

(zapsaný spolek) Radioklub Sedlčany OK1KQH, z. s., se sídlem Dublovice č. p. 24, 262 51 Dublovice 

a obchodní společností ÚVT Internet, s. r. o., se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská č. p. 383, 252 42 Jesenice. 

Podle platné Smlouvy o nájmu ze dne 18. listopadu 2003 je Radioklub Sedlčany nájemcem části 

pozemku parc. č. 2951/1, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany a nachází 

se na něm výše uvedená konstrukce stožáru, která byla předmětem převodu vlastnictví, jak uvedeno 

výše. V čl. II předmětné Smlouvy o nájmu bylo smluvními stranami ujednáno, že právo nájmu je 

nepřevoditelné na jinou právnickou či fyzickou osobu.  

Protože nájem nepřešel na osobu nového vlastníka stožáru, a převodem konstrukce stožáru 

do vlastnictví jiného subjektu ztratila dříve uzavřená Nájemní smlouva opodstatnění (resp. svůj smysl 

a účel), dohodly se smluvní strany na jejím ukončení.  

Rada města Sedlčany na základě shora uvedeného, a to v postavení výkonného orgánu města Sedlčany, 

zvažovala vyslovit souhlas s ukončením uživatelského vztahu (Nájemní smlouvy) s Radioklubem 

Sedlčany OK1KQH, z. s. a v této souvislosti zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby se spolkem Radioklub Sedlčany OK1KQH, z. s. byla uzavřena příslušná (odpovídající) 

„Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu pozemku“. 

V návaznosti na výše uvedené Rada města Sedlčany zároveň zvažovala Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, uložit zveřejnění tzv. adresného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2951/1 

o výměře zabrané plochy 1 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, a to společnosti ÚVT Internet, s. r. o., která je 

novým vlastníkem konstrukce stožáru. 

 

Diskuse: 

▪ již dříve informace v RM (ST); 

▪ pronájem za částku s péčí řádného hospodáře; zapracování požadavku na rozhledové poměry 

a výhledy z objektu Hvězdárny Josefa Sadila, Sedlčany – činnost astronomů; 

▪ nad dobou trvání smluvního vztahu; 



  

 

 

▪ důvody a podmínky ukončení (výpověď) apod.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s ohledem na změnu vlastnictví souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy 

s Radioklubem Sedlčany OK1KQH z. s., která byla uzavřena za účelem užívání části pozemku 

pro umístění cizího tělesa – vetknutého stožáru. Předmětem uživatelské Smlouvy je část pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2951/1, v k. ú. a obci Sedlčany, pro jehož užívání věcné 

důvody pominuly, a to s ohledem na změnu vlastníka stožáru a uživatele pozemku.  

Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby se 

stávajícím smluvním uživatelem, subjektem Radioklub Sedlčany OK1KQH, z. s., byla uzavřena 

příslušná Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemku. 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit adresný 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2951/1 o výměře 1m2, v k. ú. a obci Sedlčany, a to společnosti 

ÚVT Internet, s. r. o., která je novým vlastníkem konstrukce stožáru.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1568/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Rozhodnutí o přidělení bytu do užívání; velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. patro) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany 

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

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

  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena se skutečností ohledně potřeby vydání rozhodnutí o přidělení 

uvolněného bytu v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany. 

Uvolněným bytem je byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. patro) umístěný v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 

Sedlčany, který byl uvolněn.  

RM zvažovala přidělení bytu z předloženého seznamu žadatelů.  

Identifikace osob provedena (RM měla seznam k dispozici). 

 

Diskuse: 

▪ nad výběrem ze seznamu uchazečů; 

▪ míra potřebnosti a vhodnosti; 

▪ nad doporučením Odboru majetku; 

▪ skladba uživatelů Domova s pečovatelskou službou Sedlčany (celkem 48 smluvních uživatelů, z toho 

10 má trvalý pobyt mimo město Sedlčany; finanční dopady); 

▪ nad velikostí přidělované ubytovací jednotky (tato ubytovací jednotka je z těch větších). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který byl 

uvolněn po dřívějším uživateli, byl nově přidělen žadatelům s nejvyšším stupněm potřebnosti, 

tj. manželům, dosud trvale bytem Sedlčany.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1569/2018-2022. 



  

 

 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM na tomto místě zařazena. 

 

 

4. Různé 

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

č. 24/2015 Sb.); sedmé projednávání 

Předloženy k projednání byly tyto Žádosti: 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/ST/24240/2021) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); přijata dne 6. prosince 2021; 

Žadatelem je TAJV, z. s.; právní forma: zapsaný spolek; IČ 09287094; adresa subjektu: Kluk, ulice 

Sportovní č. p. 158, 290 01 Poděbrady. 

Požadovaná částka 10 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „Sportovní den mládeže s TAJV 

v Sedlčanech“ na rok 2022. 

▫ Žádost (č. j.: MÚ-S/MST/1760/2022) o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2022 

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); přijata dne 26. ledna 2022; 

Žadatelem je Lomikámen, z. s.; právní forma: zapsaný spolek; IČ 26541831; adresa subjektu: Beroun, 

ulice O Kasáren č. p. 192, 266 01 Beroun. 

Požadovaná částka 50 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „Re-start“ – služba sociální rehabilitace 

na rok 2022. 

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

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); přijata dne 23. března 2022; 

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

osada Libíň č. p. 27, 264 01 Sedlčany. 

Požadovaná částka 30 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „PÁLÍ! – Preventivní program proti 

popáleninovým úrazům do škol“ na rok 2022. 

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

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); přijata dne 28. března 2022; 

Žadatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram, p. s.; právní forma: pobočný spolek; 

IČ 00425826; adresa subjektu: Příbram VIII, ulice Čechovská č. p. 114, 261 01 Příbram. 

Požadovaná částka 50 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „Podpora místní skupiny Českého 

červeného kříže Sedlčany“ na rok 2022. 

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

(režim zákona č. 24/2015 Sb.); přijata dne 13. května 2022; 

Žadatelem je Zdravotní klaun, o. p. s.; právní forma: obecně prospěšná společnost; IČ 26547953; adresa 

subjektu: Praha, ulice Paříkova 355/7, 190 00 Příbram. 

Požadovaná částka 12 000,00 tis. Kč na projekt s názvem akce „Zdravotní klauniády v nemocnicích 

Středočeského kraje“ na rok 2022. 

 

Výsledek projednávání:  

▫ Shora uvedené projekty nebudou podpořeny dotací města Sedlčany z rozpočtu na rok 2022. 

 

Diskuse: 

▪ nedostatek alokovaných finančních prostředků ZM v rozpočtu města určených k přerozdělení; 

prostředky již vyčerpány na jiné projekty žadatelů; 

▪ nad kompetencemi o konečném rozhodnutí o vyhovění / nevyhovění žádostem o dotace.  



  

 

 

 

Usnesení: 

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

(č. j.: MÚ-S/ST/24240/2021; č. j.: MÚ-S/MST/1760/2022; č. j.: MÚ-S/MST/5913/2022; č. j.: MÚ-

S/MST/6192/2022; č. j.: MÚ-S/MST/9944/2022), doručených žadateli 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, těmto Žádostem nevyhovuje. 

Důvodem pro vydání rozhodnutí o neposkytnutí dotace na projekty identifikované shora uvedenými 

žádostmi z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je nedostatek alokovaných finančních prostředků 

rozpočtem města Sedlčany a jejich vyčerpání na podporu jiných projektů roku 2022.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1570/2018-2022. 

 

4.2 Žádost o povolení kulturní akce; Středověká bitva a doprovodný program 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přítomné členy RM informoval o obsahu žádosti 

o povolení konání kulturní akce. 

 

Identifikace žadatelů: 

▫ provedena. 

 

Předmět žádosti: 

Převzetí funkce pořadatele akce a její schválení městem Sedlčany. 

 

Plánovaný termín konání: 

Sobota 1. října 2022 v čase od 9:00 hod. do 22:00 hod. ve Sportovním areálu Luční, Sedlčany. 

 

Další informace: 

V případě povolení akce bude účastno celkem 100 účinkujících (šermíři, stánkaři, hudebníci atd.). 

Hlavním bodem programu bude bitva podle připraveného scénáře, v akci budou pouze pěší jednotky 

(nikoli jízda), střelci pouze pro zvukový efekt. Na bojišti by byly připraveny lehké kulisy (dřevěné 

opevnění), vše tak, aby povrch hřiště neutrpěl vážnější újmy oproti sportovním soutěžím a kláním. 

Doprovodný program bude po celý den tvořit vystoupení jednotlivých pozvaných skupin historického 

šermu, hudebníci apod. Možnost komentované prohlídky dobového ležení, večer by byl program 

zakončen ohnivou show. 

 

Pro vytvoření požadovaného zázemí je potřebný zábor veřejného prostranství realizovat v čase 

nejpozději od 15:00 hod. dne 30. září 2022; jedná se o zábor místa pro dobové ležení (ubytování 

účinkujících) – ideálně prostor bývalého hřiště na softball, případně travnatá plocha vedle parkoviště 

nebo travnatá plocha za softballovým hřištěm a dále zábor Sportovního areálu Luční (instalace kulis). 

Dne 1. října 2022 je požadován celodenní zábor místa pro dobové ležení Sportovního areálu Luční, 

využití zdroje el. energie pro ozvučení a přilehlé komunikace pro stánky.  

Na den 2. října 2022 je požadován dopolední zábor veřejného prostranství pro dobové ležení a pro čas 

na úklid Sportovního areálu Luční.  

 

Žadatelé by zajistili pódium s ozvučením, WC pro navýšení kapacity a výběr vstupného. 

 



  

 

 

Žadateli odhadovaná finanční spoluúčast města Sedlčany je v částce 25 000,00 Kč.  

 

Diskuse: 

▪ v žádaném čase (požadavek na prostor) je reálný souběh výkonu investiční akce (Skatepark Sedlčany) 

a této akce pro veřejnost (znamená případná omezení na menší plochu; staveniště; bezpečnost); 

▪ zvážit vhodnost akci pořádat (určitá úprava návrhu) jako součást sobotního programu při Městských 

slavnostech ROSA 2023; 

▪ záležitosti nabídky kulturních a společenských akcí (Kulturní kalendář); v polovině roku 2022 

narychlo rozhodovat o této akci vzbuzuje další otázky; 

▪ je třeba zvážit celý obsah žádosti (převzetí pořadatelství – určité míry odpovědnosti městem Sedlčany; 

kapacitní možnosti; možnosti lidských zdrojů; spolupráce s dalšími subjekty); 

▪ prostor po nahlédnutí do programu dalších akcí (kolize na hracích plochách apod.) by bylo možné 

poskytnout, ovšem přímá finanční podpora z rozpočtu města se jeví jako nemožná (prostředky 

vyčerpány);  

▪ nad návrhem rozhodnutí o žádosti odložit; zvážení zařadit ještě do programu na příští jednání RM 

(rozumí se jednání dne 27. července 2022); 

▪ další aspekty problematiky a srozumitelnost požadavků (žádá si vyjasnit, upřesnit; za tímto účelem by 

bylo vhodné vyvolat jednání). 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany bez přijetí specifického usnesení doporučuje případně pověřené osobě s žadateli 

věc dále projednat, a to za účelem širší a podrobnější představy o spolupráci na případném zajištění akce 

a jejím zdárném průběhu i ukončení, dále ohledně režimu odpadového hospodářství a dalších 

požadavcích (přímá finanční podpora; odpovědnost; bezpečnost; pojištění; personálie; kompetence 

a dále). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Studie vodovodu a kanalizace Roudný; zajištění vyhotovení dokumentu 

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

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (Příloha č. 6; Projektová dokumentace) je 

zařazena akce s pracovním názvem „Studie voda a kanalizace Roudný“ s předpokládanou cenou 

100,00 tis. Kč. Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, poptal projektanta a obdržel cenovou nabídku 

od subjektu IČ 76670571, ČKAIT obor TV02: 0014322, s nabídnutou cenou studie ve výši 57 000,00 

Kč bez DPH. Nabídka byla k jednání RM přiložena. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s podklady pro případné rozhodnutí, které připravil a sestavil 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic.  

K dispozici a posouzení byla zajištěna nabídka na projekční práce s názvem akce „Studie voda 

a kanalizace Roudný“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění RM zvažovala rozhodnout o výběru nabídky 

subjektu IČ 76670571, v hodnotě díla (dokumentace) v nabízené částce 57 000,00 Kč bez DPH. Rada 

města Sedlčany zároveň zvažovala nabídku akceptovat v plném rozsahu a pověřit pana Ing. Miroslava 

Hölzela, starostu města Sedlčany, uzavřením smluvního ujednání (např. formou objednávky). 



  

 

 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností zásobování pitnou vodou a zjištěním možností odkanalizování společným zařízením 

(jeho využití; koncentrace obyvatel); 

▪ další potenciální rozvoj (omezení). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou nabídku na projekční práce s názvem „Studie voda 

a kanalizace Roudný“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu města Sedlčany č. 2/2014 

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

nejvýhodnější nabídky podané subjektem IČ 76670571, v hodnotě díla 57 000,00 Kč bez 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; nepřítomen hlasování 1; (hlasování 

přítomno šest členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1571/2018-2022. 

 

4.4 Mimořádné odměny vedoucím pracovníkům subjektů, které byly založeny nebo zřízeny 

městem Sedlčany 

RM návrh projednala podle obvyklého schématu a vzorce pro odměňování ředitelů škol a školských 

zařízení, ředitelů dalších příspěvkových organizací a návrhu mimořádných odměn pro jednatele 

obchodních společností. 

Návrh vypracoval a přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

Bližší údaje jsou případně k dispozici na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění úkolů 

nad rámec svých pracovních povinností za období prvního pololetí roku 2022, tj. jednatelům 

obchodních společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 

a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – 

škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna 

l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum 

Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou 

schváleny podle předloženého schématu, které je přílohou k tomuto usnesení.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1572/2018-2022. 

 

Jednání RM v čase 18:14 hod. opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl 

počet jednání přítomných členů RM celkem šest. 

 

4.5 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy seznámena s došlou Žádostí o schválení 

daru knihovních dokumentů (přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany); (žádost 

označena č. j.: MÚ-S/ST 12914/2022; přijata dne 20. června 2022). 



  

 

 

 

Identifikace žadatele: 

Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 

264 01 Sedlčany; IČ 71294694. 

 

Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, požádala o schválení daru, který bude 

následně vložen do půjčovního procesu, aplikovaném v uvedeném subjektu. Jedná se o dar dokumentů, 

který Městská knihovna Sedlčany dále použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny vydané 

městem Sedlčany.  

Dar je v celkové hodnotě 48 614,74 Kč (206 svazků; z toho 202 knih a 4 AV).  

Přílohou Žádosti je rovněž seznam těchto dokumentů. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem dokumentu a seznamem; 

▪ další aspekty obvyklého procesu (za 1. pololetí 2022). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, se sídlem 

Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon 

hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 48 614,74 Kč (celkem 206 svazků, z toho 

202 knih a 4 AV).“ 

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 90-1573/2018-2022. 

 

4.6 Čerpání Fondu rezerv a Fondu investic příspěvkové organizace; případ Městské knihovny 

Sedlčany  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, referoval o žádosti Městské knihovny Sedlčany, 

která se týká vyslovení souhlasu zřizovatele (města Sedlčany) a dále posouzení souboru informací 

o záměru nakládání s finančními prostředky, které příspěvková organizace akumuluje, resp. vytváří 

Fondem rezerv a Fondem investic (písemnost č. j.: MÚ-S/ST 12915/2022; přijata Městským úřadem 

Sedlčany dne 20. června 2022). 

Prostředky obou Fondů ředitelka subjektu hodlá použít na již dříve avizované vybavení kuchyňky 

a skladu v Městské knihovně Sedlčany. Stávající vybavení nesplňuje hygienické parametry, je zastaralé 

a vybydlené; nelze efektivně opravit a využívat. 

Stav Fondů příspěvkové organizace k 1. lednu 2022: 

▪ účet 413 Rezervní fond   170 725,68 Kč 

▪ účet 416 Investiční fond     46 686,00 Kč 

 

Cenová nabídka na nábytek a jeho instalaci: 

▪ pan Jaroslav Budka    160 288,70 Kč 

Odhadová cena průvodních zednických prací a prací instalatérských včetně prací na elektro rozvodech 

a zapojením (cca)      39 711,30 Kč 

 

Rozvrh použití částek dnes uložených na výše uvedených Fondech: 

▪ účet 416 Investiční fond     46 686,00 Kč 

▪ účet 413 Rezervní fond   153 314,00 Kč 

(rozumí se převod na účet 416 a následné využití) 



  

 

 

Celkem předpokládaná spotřeba finančních prostředků příspěvkové organizace je 200 000,00 Kč. 

Zůstatek na Fondu rezerv by byl 17 438,68 Kč. 

Poznámka: Kalkulace vychází ze stavu Fondů příspěvkové organizace ke dni 1. ledna 2022. Ve Fondech 

tak není ještě zohledněn výsledek hospodaření roku 2021 a letošní odpisy.  

 

Diskuse: 

▪ nad konstrukcí návrhu a postupem; 

▪ návrh je žádoucí podpořit (slouží veřejnosti; návštěvníkům); 

▪ další administrace procesu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s ustanovením § 30 odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v postavení výkonného orgánu 

zřizovatele Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, vyslovuje souhlas k tomu, aby část svého Fondu rezerv 

ve výši 153 314,00 Kč použila příspěvková organizace k posílení svého Fondu investic a v souladu 

s ustanovením § 31 písm. g) uvedeného zákona povoluje převod uvedené částky z Fondu rezerv 

do Fondu investic. 

Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, 

se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, která částku v souhrnné 

výši 200 000,00 Kč z Fondu investic, tvořenou původní položkou 46 686,00 Kč uvedeného Fondu 

a položkou převedenou z Fondu rezerv ve výši 153 314,00 Kč hodlá využít na pořízení a technické 

zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku v roce 2022.“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1; (aktu hlasování 

přítomno pět členů RM; celkový počet přítomných členů RM šest).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1574/2018-2022. 

 

4.7 Majetkoprávní zajištění uživatelských vztahů; žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany 

(obchodní společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) o poskytnutí užívání operačních sálů 

společnosti Gynekologie Sedlčany, s. r. o.   

Poznámka: Tento bod svoji povahou náleží do tzv. „Majetkoprávní problematiky“, avšak v souvislosti 

s projednáváním v bloku „Různé“ je ponechán zde. 

 

Pan starosta RM informoval o žádosti stávajícího smluvního partnera města Sedlčany, tj. obchodní 

společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. o udělení souhlasu vlastníka objektu (město Sedlčany) 

s podnájmem prostor operačního sálu žadateli, tj. obchodní společnosti Gynekologie Sedlčany, s. r. o.; 

IČ 08180521, která je zastupována v této věci panem MUDr. Rapsou (osoba nebyla blíže 

identifikována). 

V žádosti stávajícího smluvního partnera města Sedlčany (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) nejsou 

uvedeny další případné podrobnosti budoucího vztahu (doba trvání smluvního ujednání; režim; náhrada, 

rozsah užívaného prostoru, ošetření případného záměru – projektu rekonstrukce. 

 

Diskuse: 

▪ využití operačních sálů dalším subjektem je žádoucí, neboť stávající uživatel po zrušení „operativy“ 

a svém rozhodnutí v obchodním plánu prostory nevyužívá; občané města a regionu nebudou muset 

za drobnějšími lékařskými zákroky dojíždět do Příbrami, Benešova, Tábora. Prahy,…; 

▪ další aspekty problematiky (geneze). 



  

 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s žádostí provozovatele Nemocnice Sedlčany (MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o.) a ustanovením odst. 2.2 Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě 

a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice ze dne 18. prosince 2017, uděluje 

souhlas s podnájmem prostor Operačního sálu Nemocnice Sedlčany ve prospěch společnosti 

Gynekologie Sedlčany, s. r. o.; IČ 08180521.“ 

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 90-1575/2018-2022. 

 

4.8 Majetkoprávní zajištění investičního záměru realizovaného na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany; Indoorový park Sedlčany – Skatepark Sedlčany pro kola BMX (pracovní pojmenování) 

Poznámka: Tento bod svoji povahou náleží do tzv. „Majetkoprávní problematiky“, avšak v souvislosti 

s projednáváním v bloku „Různé“ a s ohledem na zřejmé souvislosti k zajištění investiční akce je 

zařazen zde. 

Na jednání RM č. 89/2018-2022 dne 15. června 2022 bylo přijato následující usnesení zn. RM 89-

1549/2018-2022: 

„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.“  

 

V rámci plnění tohoto usnesení a na základě dalšího vývoje a aktivit nositele projektu (záměru), 

předsedy spolku Lifebyreal, z. s., který město Sedlčany požádal o zajištění výpůjčky části pozemku 

o výměře cca 3 000 m, a to za účelem umístění sportovních prvků a dalších součástí sportoviště, byla 

záležitost dále projednána za účasti RM. 

Pan starosta přítomných členům RM v této věci poskytl potřebné informace (výběr z nich uveden dále 

níže v textu). 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, navrhl na základě žádosti nositele projektu 

a výsledků předchozích jednání s tímto potenciálním partnerem na využití části pozemku, založit 

(uzavřít) výpůjčku na dobu trvání 15 let s možností opce na dalších 10 let. 

Je navrhováno, aby v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, sestavil a zveřejnil tzv. adresný 

záměr města Sedlčany poskytnout konkrétnímu uživateli a nositeli projektu (subjekt Lifebyreal, z. s., 

se sídlem Chudonice, Boční č. p. 188, 504 01 Nový Bydžov; IČ 26665018, do užívání, 

resp. do výpůjčky předmětnou část zájmového pozemku parc. č. 394/1, druhem pozemku zahrada, 

o výměře cca 3 000 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (nákresem z dostupné dokumentace vymezené části 

uvedeného pozemku). 

Celková výměra pozemku činí 6 933 m2. 

Účelem záměru je vybudování Skateparku Sedlčany pro kola BMX na náklady půjčitele. 

Záměr je v současné době schematicky prověřen, pokud se týká umístění jednotlivých částí 

do kompletního sportoviště. Prvky skateparku sestávají zejména z prvků cyklo a kolových sportů 



  

 

 

na kvalitativně rozdílných výkonnostních úrovních. Předpokládá se umístění těchto prvků v uzavřeném 

areálu ohraničeném stávající zídkou a novým „živým plotem“ z hustě vysázených odrostků. 

Do areálu bude vstup od parkoviště a současně se předpokládá propojení s oválem ve veřejném 

Sportovním areálu Luční. 

Pro omezení hluku při provozu sportoviště se v této fázi záměru předpokládá výsadba vzrostlé zeleně 

a kombinace protihlukových bariér ze zeleně různých výškových pater.   

Součástí projektového záměru jsou tyto prvky (členění na sektory – části): 

▫ vymezení zpevněné plochy pro parkování vozidel sportovců, případně dalších; 

▫ nástupní a odpočinková plocha (mlat); 

▫ krytý prostor zařízení, sklad; 

▫ speciální rampa s dalšími prvky sportovního zařízení; 

▫ prostory pro přesuny a komunikace; 

▫ ochoz s místy pro diváky; 

▫ pump track (cyklistický areál s terénními vlnami); 

▫ doprovodné parkové úpravy a zeleň (s protihlukovou a dekorativní funkcí). 

Údajně nositel projektového záměru již má zajištěného zhotovitele. Pokud se týká pracovního 

harmonogramu, zahájení akce stále plánuje již na září 2022, kdy by mělo být připravováno podloží; 

příští rok (2023) hodlá instalovat sportovní prvky – reálný termín. 

  

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení pozemku; 

▪ další aspekty problematiky (zajištění hygieny případného provozu – podmínka k zapracování 

do uživatelské smlouvy – výpůjčky, zejména se jedná o zajištění „bezhlučnosti provozu“ podle norem; 

bezpečnost prvků; pojištění a další); návrh smluvního ujednání připraví Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku v součinnosti s právním zástupcem města; 

▪ nad obsahem záměru ke zveřejnění. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, řádně zveřejnit na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany adresný záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 394/1, k. ú. a obec 

Sedlčany, o výměře plochy k využití cca 3 000 m2, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem 

realizace záměru výstavby Indoorového parku Sedlčany (Skatepark Sedlčany pro kola BMX), 

ve prospěch nositele projektového záměru subjektu Lifebyreal, z. s., se sídlem Chudonice, Boční 

č. p. 188, 504 01 Nový Bydžov; IČ 26665018.“    

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 90-1576/2018-2022. 

 

4.9 Nabídka pro město Sedlčany; účast na 3. ročníku Festivalu parních lokomotiv 2022 

Referujícím k projednání této záležitosti (nabídky pro město Sedlčany) byl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města Sedlčany. 

Festival parních lokomotiv se uskuteční ve dnech 9. – 11. září 2022. 

Záštitu nad festivalem převzal, mimo jiné osobnosti, taktéž pan Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy. 

Organizátor Festivalu: 

▫ občanské sdružení Posázavský Pacifik; 

▫ Prievidzský parostrojný spolok; 

▫ společnost Steam Story Agency, s. r. o. 

Těžištěm akce je město Benešov (železniční depo Benešov u Prahy). 



  

 

 

Město Sedlčany od organizátorů obdrželo určitou nabídku sestávající z příjezdu některého 

z historických vlaků, resp. uskutečnění jízdy po trati Benešov – Olbramovice – Sedlčany a zpět (nabídka 

čtyř vlaků, dva parní a dva vlaky historické motorové). Ovšem žádána je finanční spoluúčast města 

Sedlčany (částka cca 100 tis. Kč a více). 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkou, kterou pro nedostatek finančních prostředků nelze akceptovat;  

▪ na tento rok (2022) nepřipadá žádné výročí spojené s železniční tratí (přepravou);  

▪ město nemá peníze nazbyt (finanční a hospodářská krize; krize hodnot); 

▪ zvažována byla částka podpory v max. výši 50 tis. Kč (muselo by být provedeno RO); dále zvažována 

částka podpory ve výši 25 tis. Kč, a to oproti hypotetické nabídce; 

▪ nad obsahem dřívější spolupráce; další aspekty; 

▪ nad případným doprovodným programem a další (zdražení); 

▪ nad návrhem na zamítnutí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany zamítá nabídku spolupráce města Sedlčany a jeho finanční spoluúčasti na akci 

„3. ročník Festivalu parních lokomotiv 2022, a to zejména s ohledem na nedostatek finančních 

prostředků rozpočtu města Sedlčany roku 2022.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1577/2018-2022. 

 

4.10 Žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany (obchodní společnost MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o.) o využití propagačních videí města Sedlčany 

Materiál k jednání RM připravila paní Bc. Markéta Křivská, vedoucí TIC Sedlčany. 

Referující o této problematice (Žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti 

MEDITERRA Sedlčany, s. r. o.), přednesl požadavek uvedeného subjektu na využití propagačních videí 

města Sedlčany, které dříve město pořídilo na své náklady, a to zejména za účelem vytvoření vlídného 

obrazu o městě Sedlčany a jeho blízkém okolí, zejména pro účely poznání, vytvoření podnětu 

pro občanské aktivity a pro propagaci cestovního ruchu a vyžití v regionu. 

Videa poskytují určitý pohled nad tradičními událostmi ve městě spojenými s určitým ročním obdobím, 

dále obraz občanského, popřípadě společenského života a kulturnosti prostředí a propagaci zdravého 

životního stylu, kam patří rozličné pohybové a sportovní aktivity. Videa tak ukazují krásy místní přírody 

a její přetváření v průběhu generací a kvality lidských zdrojů. 

Mají nesporný místní význam dokumentu, který zachycuje pohled tvůrce na vnímání a využití určitého 

segmentu z potenciálu města jako místa k aktivnímu prožitku a životu. 

 

Diskuse: 

▪ nad souborem celkem 37 ks samostatných videí s rozmanitými tématy; 

▪ nad poskytnutím na dobu neurčitou pouze pro potřeby žadatele (nepřenosné, bez zásahu a úprav); 

▪ případné smluvní ujednání bude zajištěno za účasti právního zástupce města Sedlčany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí uživatelských práv, které znamenají povolení, 

resp. oprávnění nakládat s poskytnutými videi města Sedlčany, a to pro potřeby vytvoření souboru 

informačního projektu a reklamy v prostředí objektu Nemocnice Sedlčany, ve prospěch provozovatele 

Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti MEDITERRA Sedlčany, s. r. o., a to bezplatně na dobu 



  

 

 

neurčitou. Oprávnění díla užívat je poskytováno jako nevýhradní licenční právo nakládání s autorským 

dílem bez práva zásahu do těchto děl. Soubor poskytnutých videí je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ 

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 90-1578/2018-2022. 

 

4.11 Žádost o využití propagačních videí města Sedlčany; případ žadatele RE/MAX G8 Reality 

(RE/MAX Power Sedlčany) 

Materiál k jednání RM připravila paní Bc. Markéta Křivská, vedoucí TIC Sedlčany. 

Identifikace žadatele: 

Obchodní společnost (realitní kancelář) RE/MAX G8 Reality, se sídlem Praha, Rohanské nábřeží 

678/27, 186 00 Praha 8 – Karlín (věcně jednající). 

 

Předmět žádosti:  

Uvedená realitní kancelář by ráda zdarma používala autorská práva na propagaci předmětu své činnosti 

a svých obchodních zájmů. Nejedná se o veřejně prospěšnou činnost.  

Z tohoto důvodu je vhodné očekávat určitou nabídku (např. sponzorský dar na podporu programu 

Městských slavností ROSA). Ovšem v obecném – „společnost v našich podmínkách takto neuvažuje“. 

Využití šotů pro prezentaci obchodní společnosti a místa při nabídce bytů, domů a pozemků ve městě 

a okolí by bylo možné za určitých podmínek, nikoli jednostranně požité výhody. S pořízením videí jsou 

spojeny určité náklady. 

 

Diskuse: 

▪ nad tím, zda je žadatel schopen něco konkrétního městu Sedlčany a jeho občanům nabídnout; 

▪ nad zadáním případného úkolu zjistit možnosti a zajistit prostor pro další jednání. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany doporučuje Turistickému informačnímu centru Sedlčany v předmětu žádosti dále 

jednat, a to ve smyslu zajištění případných možností dlouhodobější spolupráce a sponzorské podpory 

pro město, případně občanské iniciativy (sportující veřejnost – oddíly, apod.)… 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací města Sedlčany za rok 2021 ve smyslu 

ustanovení Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím obdrženého materiálu, který vypracoval Městský úřad 

Sedlčany, Odbor ekonomický (odpovědná paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického), 

seznámena se základními informacemi z oblasti povinnosti schválení účetní závěrky zřizovatelem 

příspěvkových organizací (město Sedlčany; kompetence Rady města Sedlčany; zákon o obcích). 

 

1. základní škola Sedlčany  

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 není. 

 

2. základní škola - škola Propojení Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 



  

 

 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 v částce 248 885,22 Kč; 

- návrh na rozdělení: odvod do Fondu rezerv příspěvkové organizace v celé částce 248 885,22 Kč 

(plánováno použití na nákup zařízení k zajištění vyšší míry bezpečnosti školy; převod do Fondu 

investic). 

  

Základní umělecká škola Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 je ve výši 38 749,30 Kč;  

- návrh na rozdělení: odvod do Fondu rezerv příspěvkové organizace v celé částce 38 749,30 Kč. 

  

Mateřská škola Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 je ve výši 40 564,86 Kč; 

- návrh na rozdělení: odvod do Fondu rezerv příspěvkové organizace v celé částce 40 564,86 Kč. 

                    

Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 – ztráta je ve výši 89 083,00 Kč, a to z důvodu 

přetrvávajících opatření souvisejících s pandemií Covid 19; v roce 2021 došlo k omezení provozu školní 

jídelny a počtu vařených obědů, čímž nastal pokles výnosů z prodeje služeb;    

- žádost o zapojení Fondu rezerv v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve výši 89 083,00 Kč k pokrytí ztráty k 31. prosinci 2021, Fond rezerv tvořený 

příspěvkovou organizací je k 31. prosinci 2021 ve výši 139 578,61 Kč. 

              

Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 je ve výši 34 994,48 Kč; 

- návrh na rozdělení: odvod do Fondu rezerv příspěvkové organizace v celé částce 34 994,48 Kč. 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 je ve výši 55 941,02 Kč; 

- návrh rozdělení: odvod do Fondu investic příspěvkové organizace v celé částce 55 941,02 Kč (bude 

použit na obnovu světelné techniky v Divadelním sále). 

 

Městské muzeum Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 je ve výši 217 170,86 Kč; 

- návrh na rozdělení: odvod do Fondu rezerv příspěvkové organizace v celé částce 217 170,86 Kč. 

 



  

 

 

Městská knihovna Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 je ve výši 134 242,65 Kč; 

- návrh na rozdělení: odvod do Fondu rezerv příspěvkové organizace v celé částce 134 242,65 Kč 

(předpoklad krytí případného schodku rozpočtu 2022). 

                              

Sportovní areály Sedlčany 

- veřejnosprávní kontrola provedena – zpráva k nahlédnutí; 

- inventarizace majetku k 31. prosinci 2021 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosinci 2021 je ve výši 223 755,54 Kč;  

- návrh rozdělení: odvod do Fondu rezerv příspěvkové organizace v celé částce 233 755,54 Kč. 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s účetní závěrku příspěvkových organizací města Sedlčany ke dni 

31. prosince 2021, a to: 

1. základní školy Sedlčany; 

2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany; 

Základní umělecké školy Sedlčany; 

Mateřské školy Sedlčany; 

Školní jídelny l. Základní školy Sedlčany; 

Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany; 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; 

Městského muzea Sedlčany; 

Městské knihovny Sedlčany; 

Sportovních areálů Sedlčany. 

 

Návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ke dni 31. prosinci 2021 byly podány těmito 

příspěvkovými organizacemi města Sedlčany: 

▫ 2. základní škola - škola Propojení Sedlčany ve výši 248 885,22 Kč; 

▫ Základní umělecká škola Sedlčany ve výši 38 749,30 Kč; 

▫ Mateřská škola Sedlčany ve výši 40 564,86 Kč; 

▫ Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany ve výši 34 994,48 Kč; 

▫ Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany ve výši 55 941,02 Kč; 

▫ Městské muzeum Sedlčany ve výši 217 170,86 Kč; 

▫ Městská knihovna Sedlčany ve výši 134 242,65 Kč; 

▫ Sportovní areály Sedlčany ve výši 223 755,54 Kč. 

 

Návrh na zapojení Fondu rezerv k pokrytí ztráty hospodaření za rok 2021 (ke dni 31. prosinci 2021) byl 

podán příspěvkovou organizací města Sedlčany: 

▫ Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany ve výši ztráty v částce 89 083,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad doporučením pana starosty dokument schválit (účetní závěrky). 

 

Soubor samostatných usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje účetní závěrky za rok 2021 příspěvkových organizací města Sedlčany, 

a to 1. základní školy Sedlčany; 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany; Základní umělecké školy 



  

 

 

Sedlčany; Mateřské školy Sedlčany; Školní jídelny l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelny 2. ZŠ Sedlčany; 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Městské knihovny Sedlčany 

a Sportovních areálů 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 90-1579/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ke dni 

31. prosinci 2021, které byly podány těmito příspěvkovými organizacemi města Sedlčany: 2. základní 

škola – škola Propojení Sedlčany ve výši 248 885,22 Kč; Základní umělecká škola Sedlčany ve výši 

38 749,30 Kč; Mateřská škola Sedlčany ve výši 40 564,86 Kč; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany ve výši 

34 994,48 Kč; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany ve výši 55 941,02 Kč; Městské muzeum Sedlčany 

ve výši 217 170,86 Kč; Městská knihovna Sedlčany ve výši 134 242,65 Kč a Sportovní areály Sedlčany 

ve výši 223 755,54 Kč (odvod do Fondu rezerv příspěvkových organizací v celých částkách).“ 

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 90-1580/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Školní jídelny 1. Základní 

školy Sedlčany o využití Fondu rezerv příspěvkové organizace v částce 89 083,00 Kč na pokrytí své 

ztráty hospodaření za předchozí rok 2021 léta. Příspěvková organizace postupuje v souladu 

s ustanovením § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších 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 90-1581/2018-2022. 

 

4.13 Zajištění práv k zatížení objektu komponenty telekomunikačního zařízení ve vlastnictví jiné 

osoby (Městská ubytovna Sedlčany); Smlouva na umístění telekomunikačního zařízení 

Vlastník zatíženého objektu: město Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany; IČ 00243272. 

Zatížený objekt: Bytový dům Sedlčany, Strojírenská; na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. 

Projednán byl návrh Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení. 

Předmětem Smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení se smluvním partnerem obchodní 

společností ÚVT Internet, s. r. o., se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská č. p. 383, 252 42 Zdiměřice, je závazek 

města Sedlčany v postavení vlastníka identifikovaného objektu strpět instalaci telekomunikačního 

zařízení, a to v rozsahu: 

▫ instalace a umístění parabolické antény o průměru 60 cm na stávající stožár na střeše objektu; 

▫ napojení kabely na stávající rozvody vyvedené střechou objektu; 

▫ namontování tzv. podružného elektroměru v prvním patře objektu, a to do stávajícího elektrického 

rozvaděče; 

▫ zasíťování budovy metalickým kabelem; 

▫ umístění rozvaděčů na každém patře objektu (velikost 30 x 30 cm); 

▫ podružné rozvody do bytových jednotek s konektory. 

 

Stručný obsah komentáře správce objektu, tj. Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o: 

▫ žadatel (společnost ÚVT Internet, s. r. o.) je nástupcem subjektu dřívějšího vlastníka sítě (společnost; 

FO); 

▫ stávající zařízení na objektu dříve instalované bude novým vlastníkem modernizováno (doplnění 

o rozvaděče na každém patře objektu); 



  

 

 

▫ znamená lepší možnosti připojení na internet oproti stavu stávajícímu; 

▫ bude zde umístěn tzv. podružný elektroměr pro odečet spotřeby k vyúčtování (návrh jednou ročně); 

▫ vyúčtování by proběhlo prostřednictvím Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o; 

▫ do návrhu smluvního ujednání je vhodné doplnit číslo účtu bytového fondu (51-8016820237/0100). 

   

Diskuse: 

▪ zařízení bude sloužit pouze pro uvedený bytový dům; 

▪ stávající parabolickou anténu o průměru 30 cm investor nahradí anténou o průměru 60 cm; rozvod 

po jednotlivých patrech objektu; 

▪ základní dokumentace zásahu do stavby je k dispozici; 

▪ nad podporou služby. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Smlouvu o umístění telekomunikačních zařízení se smluvním 

partnerem obchodní společností ÚVT Internet, s. r. o., se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská č. p. 383, 252 42 

Zdiměřice, jejímž předmětem je závazek města Sedlčany v postavení vlastníka objektu Bytový dům 

Sedlčany, Strojírenská, strpět instalaci telekomunikačního zařízení, které je spolu s dalšími podmínkami 

blíže specifikováno uvedeným smluvním ujednáním.“  

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 90-1582/2018-2022. 

 

4.14 Návrh na stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Sedlčany na školní rok 2022 

/ 2023 

Předloženo (písemnost č. j.: MÚ-S/MST/13440/2022 přijatá dne 27. června 2022) Radě města Sedlčany 

v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších 

předpisů a ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., a vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se změnila 

vyhláška č. 14/2005 Sb.   

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % průměrných měsíčních neinvestičních výdajů 

na jedno dítě v uplynulém kalendářním roce. Jedná se o výdaje spojené s provozem mateřské školy 

s výjimkou ostatních výdajů. 

V roce 2019 činila taková částka 1 128 Kč za jedno dítě na jeden měsíc (kalendářní). 

V roce 2020 činila taková částka 997 Kč za jedno dítě na jeden měsíc (kalendářní).  

V roce 2021 činila taková částka 1 509 Kč za jedno dítě na jeden měsíc (kalendářní). 

  

Tedy 50 % činí 754,50 Kč (po zaokrouhlení) na jedno dítě za jeden kalendářní měsíc, návrh činí 30 % 

částky, tedy 450,00 Kč za měsíc pro školní rok 2022 / 2023 (zaokrouhleno). V rámci prázdninového 

provozu je návrh na dítě a den navržen paušální částkou 15,00 Kč na jedno dítě a jeden den (omezený 

provoz v měsících červenec a srpen).  

 

Podklady ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Sedlčany na školní rok jsou uvedeny 

2022 / 2023 (níže). 

 

Celkové náklady na provoz MŠ v roce 2021 24 124 736,37 Kč 

Odečtené náklady  1 157 060,27 Kč 

Potraviny 194 490,00 Kč 

ONIV 14 315 070,00 Kč 

Odvody z mezd (SP, ZP) 4 926 386,00 Kč 



  

 

 

FKSP 288 102,14 Kč 

Mzdy „Šablony“ 137 040,00 Kč 

Odvody z mezd (SP, ZP) „Šablony“ 44 576,00 Kč 

Semináře „Šablony“ 2 638,16 Kč 

 21 065 362,57 Kč 

  

Náklady ke stanovení výše úplaty 3 059 373,80 Kč 

 

Při počtu 169 dětí činí průměrná částka 1 508,56 Kč, což je po zaokrouhlení 1 509,00 Kč na jedno dítě 

za kalendářní měsíc. 

 

Diskuse: 

▪ pan MUDr. Karel Marek uvedl další možnosti přístupu města a obcí; např. zveřejněná reportáž města 

Znojmo – v tomto městě se nebude platit školné za školku – rozumí se pro příští školní rok 2022 / 2023; 

▪ respekt k rozhodnutí ředitelky subjektu…; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí soubor organizačních opatření vydaných paní Bc. Milenou 

Říčařovou, ředitelkou Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úplaty 

za předškolní vzdělávání na školní rok 2022 / 2023. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2022 / 

2023 stanoven částkou 450,00 Kč/měsíc/dítě.“ 

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 90-1583/2018-2022. 

 

4.15 Projednání a schválení Zápisu do Kroniky města Sedlčany (události za rok 2021) 

Rada města Sedlčany přijala reference pana Ing. Miroslava Hölzela, starosty města Sedlčany, ve věci 

předloženého a načteného Zápisu do kroniky města Sedlčany za uplynulý rok 2021, který byl proveden 

kronikářkou města Sedlčany pro zápisové období uplynulého roku. 

Rozsah ročního Zápisu je odpovídající očekávání. 

Referující vyslovil poděkování. 

Kronika města byla na jednání předložena k nahlédnutí. Ke studiu je k dispozici na Sekretariátu 

Městského úřadu Sedlčany, a to po předchozí domluvě. 

Text bude naskenován službou Městského muzea Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad kvalitou Zápisu obecnou, obsahovou i grafickou; 

▪ Zápis za rok 2021 obohacen o výtvory malíře; 

▪ nad návrhem na schválení Zápisu za rok 2021; 

▪ období roku 2022 bude zapisovat již jiná smluvně zavázaná kronikářka; podle informací Sekretariátu 

Městského úřadu Sedlčany DPP uzavřena od 1. března 2022); 

▪ digitalizace Zápisu Městským muzeem Sedlčany, jak již uvedeno výše; 

▪ nad objednáním jiné (další) knihy pro Zápis. 

 

Usnesení: 



  

 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje Zápis do kroniky města Sedlčany za rok 2021, a ukládá panu 

Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, jej opatřit podpisem z pozice statutárního 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 90-1584/2018-2022. 

 

4.16 Návrh na pojmenování vysázeného stromořadí; lokalita při polní cestě od Vodojemu 

Sedlčany směrem k osadě Oříkov 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh na pojmenování nově vysázeného 

stromořadí, které se nachází při polní cestě, která vede směrem od Vodojemu Sedlčany k osadě Oříkov. 

O výsadbu tohoto stromořadí se odborně postaral zesnulý pan Mgr. Tomáš Heller, zdejší učitel. 

Na památku jeho odkazu, kterým je péče o životní prostředí a jeho udržitelnost pro život, péče 

o veřejnou zeleň a další činnosti na ochranu přírody a obnovu některých prvků krajiny, by se uvedené 

stromořadí mohlo nazývat „Stromořadí Tomáše Hellera“. 

Jmenovaný byl v poslední dekádě „hnacím motorem“ projektů v oblasti životního prostředí, z nichž 

některé přesahují náš region (podíl na výzkumu květeny; včelařství). 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem na pojmenování; 

▪ přezkum záměru osadit i druhou stranu cesty; 

▪ podání případné žádosti o finanční podporu na výsadbu stromořadí (v úvahu připadají i další lokality, 

např. směrem od Lhotky na Kosovu Horu); 

▪ nad zařazením do návrhu Programu jednání ZM. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit pojmenování nově 

osazeného stromořadí, které se nachází podél polní cesty (dnešní vycházkové trasy) směrem 

od Vodojemu Sedlčany do osady Oříkov.“  

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 90-1585/2018-2022. 

 

4.17 Proces transformace zajištění provozu vodovodů a kanalizací; schéma společného záměru 

a budoucí transakce  

Poznámka zapisovatele: 

Tento bod Programu RM byl projednáván v pořadí jako první, a to s ohledem na účast přizvaného 

hosta, čemuž svědčí i přítomnost / nepřítomnost členů RM. Ovšem s ohledem na dříve sestavený 

Program je v Zápisu uveden na místě posledním. 

   

V rámci dřívějšího projednávání a z toho vyplývajícího příslibu a dále na základě probíhajících 

aktuálních jednání ve výše uvedené záležitosti, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

na dnešní jednání RM přizval pana Ing. Bc. Roberta Morávka, MBA, LL.M., ředitele obchodní 

společnosti 1. SčV, a. s., tj. stávajícího smluvního partnera města Sedlčany pro oblast provozování 

vodovodu a kanalizace, jako společného zařízení, které je ve vlastnictví města. 

Jmenovaný je autorem návrhu na zajištění provozu „Vodovodní a kanalizační infrastruktury města 

Sedlčany“ se zárukou kontinuity beze změny provozovatele a provedení koncesního řízení o jeho 

výběru.   

 



  

 

 

Jmenovaný pozvání přijal. Pan starosta za účelem provedení popisu možných kroků v záměru procesu 

transformace zajištění provozu vodovodů a kanalizací v regionu spolu se základním zobrazením 

a definováním schématu společného záměru a provedení budoucí transakce, předal jmenovanému 

slovo. 

Cílem návštěvy je přesvědčit město Sedlčany, resp. RM o výhodnosti uvedených operací, projednat 

a vzít na vědomí informace v těchto věcech a také zajistit deklaratorní souhlas / schválení města k níže 

uvedenému: 

▪ dokument – Memorandum o společném záměru a budoucí transakci (dále jen „Memorandum“) 

v předloženém znění; 

▪ projednat přiloženou právně-ekonomickou informaci, která popisuje možný budoucí model 

provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury v regionu; 

▪ pokud možno schválit záměr založení obchodní společnosti s ručením omezeným, jejímiž společníky 

budou i další veřejní zadavatelé v regionu (rozumí se obce, popř. svazky obcí apod.); 

▪ zmocnit (pověřit) pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany, vedením jednání 

se smluvními stranami Memoranda za město tak, aby mohl vzniknout návrh společenské smlouvy 

společnosti s ručením omezeným, který bude v souladu s Memorandem, přičemž založení takové 

společnosti by bylo následně předloženo valné hromadě ke schválení (včetně návrhu textu společenské 

smlouvy); 

▪ starosta města Sedlčany, by měl dále město Sedlčany zastupovat při dalších jednáních o transakci, 

která je předmětem Memoranda, zejména při sjednávání podmínek a parametrů navrhované transakce; 

▪ případné další povinnosti ohledně informovanosti apod. 

 

Proces transformace zajištění provozu vodovodů a kanalizací, který jmenovaný přítomným členům RM 

představil s využitím svých poznatků a zkušeností a na příkladech průběhu a výsledků jednání s dalšími 

subjekty zdůvodnil svůj postoj a postup v této věci. 

Vzhledem k tomu, že RM byl předán materiál s názvem „Proces transformace zajištění provozu 

vodovodů a kanalizací regionu“ a dále dokument s názvem „Schéma společného záměru a budoucí 

Transakce“, přičemž oba tyto materiály jsou zařazeny do Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 k tomuto Zápisu, 

nejsou zde tyto materiály interpretovány. Údaje, které byly komentovány, jsou uvedeny právě v těchto 

písemnostech. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ nad prezentací záměru; vlastní transakce společnosti; 

▪ dopady privatizace vodárenského majetku z roku 1993 (vlastníci – obce; provozní sekce – 

1. SčV, a. s.); 

▪ rozsah spravovaného majetku společných zařízení vodovodů a kanalizací (dalších 100 obcí a měst 

a dále cca 20 podniků, z čehož vyplývá, že správu subjekt vykoná pro cca 120 smluvních partnerů, 

přičemž z této množiny je většina obcí (veřejnoprávní korporace), na které se v tomto případě vztahuje 

zákon o zadávání veřejných zakázek; nacházejí se tedy v totožném problému jako město Sedlčany 

(příprava a vypsání řízení; definování zadávací dokumentace; výběr administrátora,…); 

▪ výhodou je možnost nepřijít o vzájemný partnerský vztah mezi městem a provozovatelem; příklad 

města Říčany; 

▪ oproti tomu řízení o výběru provozovatele; vypracování Projektu na koncesi na období dalších deseti 

let; 

▪ nad součástí dokumentace a strategie jednání při výběru (tzv. technická a lidská data); kolik 

zaměstnanců subjekt při ztrátě provozování převede na pokračující – další (jiný) případný subjekt;… 



  

 

 

▪ představení dalšího řešení (model); vize předkladatel je, nyní oslovit všechny partnery, nejen ty, 

kterých se problematika výběru dodavatele služeb nyní týká…; 

 

Na jednání RM se v čase 16:13 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku 

byl počet jednání přítomných členů RM celkem šest. 

 

▪ komentář a diskuse nad podstatným krokem v genezi příběhu, tj. založení 2. SčV, s. r. o. (40 – 49 % 

vlastněno 1. SčV, a. s.; 51 – 60 % vlastněno Středočeskou vodárenskou, s. r. o.); expirace smlouvy 

(doba, ve které dojde k vypršení – převod; aktivní a neaktivní; jedna se „zvětší“ a druhá se „zmenší“; 

na přidruženou osobu se nevztahuje koncese…; 

 

Na jednání RM se v čase 16:16 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. František Hodys. Od tohoto 

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

 

▪ výsledky konzultace záměru dále majetkových a dalších poměrů s Ministerstvem zemědělství ČR 

a Ministerstvem financí ČR; cca 17 % prostředků z Fondu obnovy je spotřebováno na nezbytné 

projektové dokumentace; 3 – 5 let je doba přípravy projektů; je třeba kapacitně rozdělit (cca 20 % 

ponechat na výrobu a tzv. jinou – jakoukoli činnost – nechat na stavební investice…); 

▪ město Příbram v současné době bude připravovat koncesi a současně vedle toho vyslovilo souhlas 

s procesem „transakce“; (podle výsledků se jedna z činností ukončí, a to podle vývoje situace; 

předpokládá se výsledek se zachováním kontinuity správy, resp. provozování vodovodu (jedna 

z podmínek procesu); je vhodné, aby město Sedlčany zvolilo obdobný postup; 

▪ harmonogram kroků a cílů; časová představa pro rok 2022 – uzavřeno „memorandum“ a další rok 

2023 je cílem založení s. r. o.;  

▪ s ohledem na nové možnosti řešení (informace), je třeba přípravu koncese (zadání) doladit v konkrétní 

části zadávací dokumentace (smluvní ujednání se zpracovatelem); 

▪ aspekt komunálních voleb; 

▪ počítá se cca doba šesti měsíců na uskutečnění tzv. předávacího procesu (legislativní dokumentace; 

administrace); 

▪ dalším obcím ušetří finanční prostředky spojené s přípravou a realizací koncesního řízení (jednodušší 

zadávání…); 

▪ informace o uceleném obsahu konzultací s centrálními řídícími orgány ČR (Ministerstvo životního 

prostředí ČR; Ministerstvo financí ČR; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR – souhlasí a chtějí na záměr navázat i legislativu a investice…); 

▪ pan Ing. Jiří Burian okomentoval předložený materiál; požadoval vyšší stupeň srozumitelnosti; výtky 

k provozování vodohospodářského majetku; posuzování Memoranda – pokud nejsou partneři, 

s dřívějšími různými obdobnými texty má spíše negativní zkušenosti…; 

▪ opční právo je vyčerpáno…, cesta následná – obec provozovatelem, nebo koncesní řízení…; dne 

31. prosince 2023 končí opční právo; 

▪ náklady spojené se založením společnosti (přípravná část – odpracuje a náklady ponese navrhovatel; 

majoritní vlastníci společnosti); 

▪ podle názoru referujícího předkladatele nová platforma znamená efektivitu; 

▪ exkurz do historie v myšlení lidí; r. 1995 privatizace bývalého podniku Středočeské vodovody 

a kanalizace, s. p.; několik variant jak rozhodovat; ponechat si majetek, který byl bezúplatně převeden 

na města; rozhodnutí o pronájmu; technická opatření – problémy pitné vody (postavení vodojemu); 

nedostatek pitné vody – zvažováno pět variant: 

– spodní voda zde;  



  

 

 

– kapacity potoka Mastník;  

– výstavba vodovodního přivaděče od Opařan;  

– čerpat vodu z Vltavy – Temelín – nebezpečí;  

– zvítězila varianta připojit se na Želivku. 

Všichni potenciální uživatelé vodovodu v regionu dali tzv. „ruce pryč“ – Sdružení obcí Sedlčanska; 

uplynulo 25 let a obce jsou bez vody… dříve neměly zájem…, nyní žádají o připojení (slovem provedl 

Ing. Jiří Burian); 

▪ diskuse nad některými důležitými provozně technickými daty (např. výše 24 hod. potřeby; 1,5 dne 

akumulace, akumulace není vlastní vedení – trubka);  

▪ obec Petrovice usiluje o zajištění vody připojením z Milevska; dnes již historická rozhodnutí; dříve 

investorem stát nikoli obce; myšlenky na řádné a funkční zajištění pitné vody zhatili jednotlivci; 

▪ o koncepci naplňování „boje“ se suchem; senátní komise přijala čtyři základní body, mezi nimi je 

taktéž propojování vod. soustav…; 

▪ problémy u transportu vody – během 48 hod. pitná voda degraduje v potrubí…; 

▪ v současné době autor záměru nové koncepce sbírá subjekty, kteří se chtějí aktivně účastnit tohoto 

projektu, čímž budou další jednání postavena na reálném základě (tzv. zajištění čísel…); 

▪ zamyšlení se nad tím, zda je projekt smysluplným; v ZM budou projednávány zásadní věci ohledně 

realizace, do té doby se jedná pouze o fázi příprav; „čísla“ k záměru koncepce se nechají připojit 

až po schválení tzv. „Memoranda“…; 

▪ vodohospodářský majetek bude stále ve vlastnictví měst a obcí; vlastnictví ve výši 60 % vlastníci… 

▪ pan Ing. Martin Havel se dotázal na výši vkladu do s. r. o.; např. 1 Kč je na 2 mil. Kč majetku 

vodárenské infrastruktury – vztah smlouvou; podíly podle velikosti majetku; 

▪ nad další přípravou dokumentace.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí návrh textu Memoranda o společném záměru a budoucí 

transakci (dále jen „Memorandum“) ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení, jakož i přiloženou 

právně-ekonomickou informaci, která popisuje možný budoucí model provozování vodovodní 

a kanalizační infrastruktury v regionu. 

Rada města Sedlčany schvaluje uzavření tohoto Memoranda, včetně záměru založení obchodní 

společnosti s ručením omezeným, jejímiž společníky budou i další veřejní zadavatelé v regionu (rozumí 

se obce, popř. svazky obcí apod.). 

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

Memoranda a vedením jednání se smluvními stranami Memoranda za město tak, aby vznikl návrh 

společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným, který bude v souladu s Memorandem, přičemž 

založení takové společnosti bude následně předloženo valné hromadě ke schválení (včetně návrhu textu 

společenské smlouvy). 

Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany, aby město 

Sedlčany zastupoval i při dalších jednáních o transakci, která je předmětem Memoranda, zejména při 

sjednávání podmínek a parametrů navrhované transakce a aby informoval na budoucích zasedáních 

valné hromady o postupu a těchto jednáních a o jejich výsledku.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 90-1586/2018-2022. 

 

 

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): 

▪ Vyslovení poděkování za zajištění obnovy bezbariérového přístupu z ulice 28. října do prostředí 

ulice Za Nemocnicí při podchodu objektem bloku přilehlých domů; příspěvek (poděkování) 

přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup poděkoval panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, za zajištění 

obnovy a instalaci dříve přislíbeného bezbariérového přístupu (nájezdu), který mezi rozdílnou niveletou 

terénu jednotlivých veřejných prostranství využívají zejména maminky s kočárky. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, uvedené poděkování přijal. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Závěr: RM vzala informaci o ukončení akce a poděkování referujícího na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Vyslovení poděkování za vypracování a zaslání materiálů k tzv. Lesním hospodářským 

osnovám; příspěvek (poděkování) přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys poděkoval za zaslání souboru srozumitelných materiálů k výše uvedené 

problematice, které byly požadovány k doplnění. Poděkování náleží zejména odbornému referentu, 

panu Petru Vondráčkovi, DiS. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, uvedené poděkování přijal. Jmenovaný obdrží tuto 

informaci o vysloveném poděkování člena RM na vědomí. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Podnět pro přijetí opatření k zachování udržitelnosti investic města do společného zařízení; 

vandalismus a bezohledné ničení mobiliáře v prostoru Sportovního areálu Luční; přednesl pan 

Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys podal podnět pro sestavení, zajištění a přijetí souboru opatření k zachování 

udržitelnosti investic města do společného zařízení, konkrétně reagoval na znepokojivý stav věcí 

s projevy vandalismu, tedy znehodnocený a zničený mobiliář v prostoru Sportovního areálu Luční, 

kde v průběhu jednoho roku došlo k devastaci např. posezení a dalších předmětů.  

Vědom si složitosti problematiky a dalších aspektů vývoje společnosti i nástrojů k umravnění, mimo 

jiné, doporučil častější návštěvy pochůzkou strážníků Městské policie Sedlčany, kteří by si měli všímat 

projevů vztahu ke společnému zařízení některých návštěvníků Sportovního areálu Luční, jako i to, 

že zde dochází ke znečišťování veřejného prostranství odpadky, obaly a nádobami od nápojů, kartony 

apod. Rozšíření kamerového systému by taktéž byla jedna z možných cest určité prevence… 



  

 

 

 

Diskuse: 

▪ nad posílením četnosti pochůzek strážníků právě na tomto místě v letních měsících (doba prázdnin); 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

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

Úkol: Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, uvedený podnět sdělí strážníkům Městské 

policie Sedlčany, resp. vrchnímu strážníku, který je za režim a výkon pochůzek i jejich obsah a náplň 

odpovědný. 

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. 90/2018-

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 27. července 2022 v čase od 16:00 hod.; 

v chronologii jednacích dní označeno zn. RM č. 91/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo 

jiné záležitosti, projednáván hlavní bod Programu pod pracovním názvem „Výsledky hospodaření 

města Sedlčany za 1. pololetí roku 2022“.  

 

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 

18:58 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Zpráva Odboru školství a památkové péče pro Radu města Sedlčany a školská zařízení 

zřizovaná městem Sedlčany ve školním roce 2021 / 2022“ (bez uvedeného počtu listů) 

3. Proces transformace zajištění provozu vodovodů a kanalizací regionu (3 listy oboustranného 

tisku) 

4. Schéma společného záměru a budoucí Transakce (1 list) 

5. Memorandum o společném záměru a budoucí transakci 

 



  

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

DPP – dohoda o provedení práce 

FO – fyzická osoba 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

TIC – Turistické informační centrum Sedlčany  

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 5. července 2022. 


