
  

 

 

  

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

Z á p i s  RM č. 91/2018-2022 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 27. července 2022 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese 

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

 
 

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

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) nezměnil.  

 

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Josef Soukup; Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): -.  

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Mgr. Zdeněk Šimeček. 

 

Přizvaní hosté:  

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

Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 

 

Místo konání jednání RM: 

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:05 hod.  

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:19 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

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

města Sedlčany, a to v čase 16:05 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 18. května 2022; usnesení zn. RM 87-1500/2018-2022).  

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, případně na jiný časový úsek dnešního jednání RM 

se nikdo předem neomlouval. 

Z nepřítomnosti na celém jednání RM se omluvil pan Ing. Jiří Burian a pan Ing. Josef Soukup. 

Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání nezměnil (pět jednajících členů RM). 

  

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 

„Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí roku 2022 (období I. – VI. / 2022); přehled příjmů 

a výdajů, plnění rozpočtu“.  

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

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

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

byla také zařazena problematika většího množství samostatných bodů pod souhrnným názvem „Různé“. 

 

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

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

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

a právní praxi i přípravu a administraci procesů.  

 

Řízením předsedajícího jednání bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu 

RM.  

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

nezpochybnil. 

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. 

 

 

Program RM č. 91/2018-2022 

 



  

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. června 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM  

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí roku 2022 (období I. – VI. / 2022); 

přehled příjmů a výdajů, plnění rozpočtu 

2.2 Návrh na projednání Rozpočtového opatření č. 5/2022 v kompetenci Rady města Sedlčany  

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Zajištění právního důvodu užívání části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; 

návrh Smlouvy o nájmu pozemku (lokalita Cihelný vrch) 

3.1.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti; položení optických kabelů 

v lokalitě Sedlčany, K Cihelně 

3.1.3 Návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů; směna pozemků v k. ú. Sestrouň, 

obec Sedlčany 

3.1.4 Zajištění právního důvodu užívání nebytových prostor; žádost o prodloužení doby 

užívání prostor ve vlastnictví města Sedlčany subjektem Česká spořitelna, a. s. 

3.1.5 Zajištění právní jistoty investiční akce (záměr výstavby Indoorového parku 

Sedlčany; Skatepark pro kola BMX); výpůjčka části pozemku parc. č. 394/1 k. ú. a obec 

Sedlčany  

3.1.6 Zajištění pozemku přístupové (obslužné) komunikace v lokalitě U Roudného 

s využitím institutu smlouvy o budoucí smlouvě a zajištění vyhotovení veřejného osvětlení   

3.1.7 Žádost obchodní společnosti o prodej pozemku parc. č. 3012/14 ve vlastnictví města 

Sedlčany 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Revokace usnesení zn. RM 90-1569/2018-2022 o přidělení bytu v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany 

3.2.2 Rozhodnutí o přidělení bytu do užívání v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany; (č. bytu 11/III. patro, velikostní kategorie 0+1)  

3.2.3 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791 (ubyt. jednotka č. 3/IV. patro) 

  

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

3.3.1 Směna pozemků mezi žadatelem a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň a Sedlčany, 

obec Sedlčany 

3.3.2 Návrh směny pozemků určených k plnění funkcí lesa; (případ v k. ú. Sestrouň 

a k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty) 

3.3.3 Informace o stavu majetku v soukromém vlastnictví; Zámecký park Na Červeném 

Hrádku 

 

4. Různé 

4.1 Schválení návrhu Platového výměru pro ředitelku příspěvkové organizace; případ Školní 

jídelny 1. Základní školy Sedlčany 



  

 

 

4.2 Žádost o využití finančních prostředků z Fondu odměn; případ příspěvkové organizace 

Městské muzeum Sedlčany 

4.3 Žádost o povolení konání závodu; Žádost o poskytnutí sponzorského daru; případ subjektu 

ČKS – ZKO Sedlčany – 478, z. s. 

4.4 Žádost o souhlas s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci města Sedlčany; případ 

žádosti Kulturního domu Josefa Suka, Sedlčany 

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

Dodatek č. 3; projednání a schválení přijetí podílu předpokládané dotace s ohledem na pravidla 

poskytovatele (Středočeský kraj) 

4.6 Zajištění některého materiálového vybavení pro ubytovací kapacity; plnění usnesení vlády 

ČR ve vztahu k běžencům z Ukrajiny 

4.7 Informace o vývoji míry nezaměstnanosti ve městě a regionu Sedlčany; okres Příbram 

4.8 Informace o výsledcích výběrového řízení vypsaného Krajským úřadem Středočeského kraje 

na obsazení místa praktického lékaře; lokalita město Sedlčany 

4.9 Informace o konání akce pořadatelem Sedlčanská iniciativa ReGenerace, z. s.; Žádost 

o údržbu zeleně; podpora městem Sedlčany a souvztažnosti k obecně závazné vyhlášce 

4.10 Změna č. 2 Územního plánu města Sedlčany; Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku 

malého rozsahu a Zadávací dokumentace k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu 

4.11 Informace o provedené aktualizaci nabídky na nákup elektrické energie pro potřeby 

4.12 Volební kampaň pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany 2022  

4.13 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání deváté množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2021 na období roku 2022 

4.14 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod; lokalita ulice Nádražní; případ 

druhý 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

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

(vizte níže v tomto Zápisu).   

 

Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ Informace o zjišťovacím řízení ohledně využití nabízených datových služeb 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. června 2022   

Poznámka: Tento bod dnešního Programu RM byl v pořadí projednáván jako třetí (po ucelené 

problematice hlavního bodu dnešního Programu RM). 

 

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

 

RM 90-1557/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 90-1558/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

 



  

 

 

RM 90-1559/2018-2022 

Úkol související splněn. 

  

RM 90-1560/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

RM 90-1561/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

RM 90-1562/2018-2022 

Úkol související splněn. 

 

RM 90-1563/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1564/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1565/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1566/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1567/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 90-1568/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1569/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1570/2018-2022 

Úkoly ze strany města Sedlčany splněny. 

 

RM 90-1571/2018-2022 

Úkoly ze strany města Sedlčany splněny. 

 

RM 90-1572/2018-2022 

Úkoly splněny. 

 

RM 90-1573/2018-2022 

Úkoly související ze strany města Sedlčany (zřizovatele) splněny. 

 

RM 90-1574/2018-2022 

Úkoly související ze strany města Sedlčany (zřizovatele) splněny. 



  

 

 

 

RM 90-1575/2018-2022 

Úkoly související ze strany města Sedlčany (vlastníka objektu) splněny. 

 

RM 90-1576/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1577/2018-2022 

Informace předány. Bez dalšího plnění. 

 

RM 90-1578/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 90-1579/2018-2022  

Úkoly související ze strany města Sedlčany (zřizovatele) splněny. 

 

RM 90-1580/2018-2022  

Úkoly související ze strany města Sedlčany (zřizovatele) splněny. 

 

RM 90-1581/2018-2022 

Úkoly související ze strany města Sedlčany (zřizovatele) splněny. 

 

RM 90-1582/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1583/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 90-1584/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 90-1585/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 90-1586/2018-2022 

Úkol v plnění. 

   

Diskuse:  

▪ nad stavem plnění některých bodů majetkoprávní problematiky (postoupení do ZM ke konečnému 

rozhodnutí o právním jednání); 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

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

Sedlčany ze dne 29. června 2022 (RM č. 90/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM).  



  

 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1587/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM 

 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí roku 2022 (období I. – VI. / 2022); přehled 

příjmů a výdajů, plnění rozpočtu 

Slova k přednesení komentáře se ujala paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického (Městský 

úřad Sedlčany), která byla k jednání přizvána, a to za účelem přednesení dříve předané zprávy (údaje 

sestavené do přehledových tabulek) o řešené problematice a okomentování vybraných položek 

o hospodaření města Sedlčany za první pololetí roku 2022, případně důvodných podnětů pro potenciální 

úpravu rozpočtu.  

 

Vzhledem k tomu, že základní materiál obsahující všechny rozhodné skutečnosti hospodaření za první 

pololetí roku 2022 dle základní struktury rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je součástí tohoto 

dokumentu (Příloha č. 2) není zde proveden záznam či opis všech údajů přizvanou referující osobou 

uvedených (přednesených), případně ani dále členy RM diskutovaných a jinak komentovaných. 

 

Stručná rekapitulace: 

Dosažené příjmy: 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 68.902,34 tis. Kč, 

které představují 54,72 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 9.757,66 tis. Kč, 

které představují 39,03 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši absolutní 

částky 1 265,23 tis. Kč, která představuje 45,74 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 

46.312,58 tis. Kč, které představují 78,08 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2022) jsou ke dni účetní 

závěrky 30. června 2022 ve výši 126.237,81 tis. Kč, což představuje 59,27 % plnění schváleného 

rozpočtu na rok 2022 (doposud byla schválena a realizována čtyři rozpočtová opatření, z toho RO č. 1 

/ 2022 a  RO č. 4 / 2022 v kompetenci ZM a dále RO č. 2 / 2022 spolu s RO č. 3 / 2022 v kompetenci 

RM; dnes je k projednání navrhováno RO č. 5 / 2022). 

 

Dosažené výdaje:   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje ve výši 

1 608,31 tis. Kč, které představují 52,05 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – dosažené 

výdaje ve výši 1 688,88 tis. Kč, které představují 10,94 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

  

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 38 

233,23 tis. Kč, které představují 43,48 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 



  

 

 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje ve výši 

1 803,52 tis. Kč, které představují 33,28 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

   

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

4.647,56 tis. Kč, které představují 48,24 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 

41.235,95 tis. Kč, které představují 45,49 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 

 

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2022) jsou ke dni účetní 

závěrky 30. června 2022 ve výši 89.217,45 tis. Kč, což představuje 42,05 % schváleného předpokladu 

rozpočtu na rok 2022.  

 

Další komentář (hlavní komentovaná témata), diskuse, poznámky: 

▪ V komentáři bylo referující vyřčeno následné. Do nového systému odpadového hospodářství je 

zaevidováno 1271 nemovitostí a k těmto byla podána ohlášení v období od 15. listopadu 2021 do 

dnešního dne (na základě výzvy) 2022.  

Z minulých let je v našem systému zaevidováno ještě dalších 82 nemovitostí, ale k těmto nebylo dosud 

ohlášení odevzdáno. Postupně jsou Odborem ekonomickým posílány výzvy majitelům objektů 

k bydlení. Některé nemovitosti byly prodány a jiné mají i několik vlastníků. Osloveno bylo 31 vlastníků 

a postupně jsou vyzýváni další. Osobní údaje jsou čerpány z veřejně dostupných informací v katastru 

nemovitostí nebo z vytištěných podkladů z Odboru majetku.  

K 31. prosinci 2021 bylo za TKO celkem uhrazeno 4 405 466 Kč, z toho bylo 867 194 Kč předplaceno 

na rok 2022.  

Do 30. června 2022 je zaúčtováno za TKO celkem 2 902 858 Kč. Pokud připočítáme přeplatky 

z loňského roku ve výši 867 194 Kč, je vybrána částka 3 770 052 Kč.  

Předpokládáme, že do konce letošního roku se ze zbývajících nemovitostí vybere cca 80 000 Kč.  

Poplatky na rok 2021 = 3 538 272 Kč. 

Poplatky do 30. 6. 2022 = 3 770 052 Kč.  

▪ Další informace – výběr poplatků za komunální odpad; nepsané pravidlo o platbách za tyto služby 

směrem od jejich odběratelů – SVJ hradí ve čtvrtletních splátkách. 

▪ Větší akce s výdaji – jejich fakturace proběhne později (2. a 3. čtvrtletí). 

▪ Investiční akce; se stavem jejich plnění členy RM seznámil pan starosta; zmínil dřívější úpravy 

na jednotlivých akcích. 

▪ Diskuse nad vyřizováním souhlasu se stavem administrace procesu správního řízení na umístění buňky 

při LAS Taverny; na plochu 30 m2 jiný režim, jinak jen do 25 m2 je bez jakéhokoli povolení.  

▪ Souvislosti s potřebou obložení stěny na hřišti s umělým povrchem; nalepení „schodových rohů“ 

(schodová ochrana). 

▪ Nad informacemi o stavu „vyhotovení ochozu na objektu Hvězdárny Josefa Sadila, Sedlčany. 

V médiích jsou patrně záměrně šířeny nepravdivé informace. 

Pokračují práce na úpravě projektu od projektantů – úprava řešení na základě výpočtu statiků; stavba 

nemá tzv. uzavření věncem pod podlažími; tzn., že je třeba konstrukci upravit (v médiích se informace 

nezakládají na pravdě a nejsou objektivní – komerční i jiné zájmy.  

▪ Pan Ing. František Hodys požádal o úpravu výdajů v položce „Příspěvky spolkům“ (některý schválen 

v ostatních – přesune se, náprava; provede MěÚ Sedlčany, Odbor ekonomický). 

 



  

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, referující paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru 

ekonomického (Městský úřad Sedlčany) i členům RM, kteří se zapojili do komentáře a diskuse 

k provedenému komentáři, poděkoval. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku 

(I. – VI. / 2022) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2022 ve výši 

126.237,81 tis. Kč, což představuje 59,27 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) 

jsou ke dni 30. června 2022 ve výši 89.217,45 tis. Kč, což představuje 42,05 % schváleného předpokladu 

rozpočtu ve znění aktualizace po zápočtu dříve schváleného RO č. 4 / 2022.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1588/2018-2022. 

 

2.2 Návrh na projednání Rozpočtového opatření č. 5/2022 v kompetenci Rady města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl ke zvážení požadavek na provedení 

určitých rozpočtových úprav, neboť tyto se z pohledu zajištění akcí ve stávajícím prostředí jeví jako 

potřebné pro zdárný průběh jejich dokončení. 

Projednán byl návrh Rozpočtového opatření č. 5/2022.  

Referující členy RM seznámil s tzv. důvodovou zprávou, která osahuje následné [uvedeno schematicky 

(stručně) níže]. 

Příjmy               nezměněny zůstávají ve výši dříve přijatého RO č. 4 / 2022, 

tj. v částce 212 990,00 tis. Kč 

 

Výdaje           návrh na navýšení o částku + 245 tis. Kč 

Kapitola označena číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ návrh na navýšení výdajů o žádanou 

částku ve výši + 245,00 tis. Kč. 

Skladba (podrobněji): 

▫ Subkapitola označená zn. „3.4.b)“ s názvem „Výkony technických služeb“, zde je návrh na navýšení 

výdajů o částku + 50,00 tis. Kč, která je potřebná na vybudování rozšíření kolumbária (na hřbitově); 

navýšení původní položky. 

▫ Subkapitola označená zn. „3.4.f)“ s názvem „Investice, TZ, opravy, údržba majetku města“, zde je 

návrh na navýšení výdajů o částku + 195 tis. Kč, přičemž tato částka je žádána na akce: 

- „Odvlhčení budovy ředitelství Nemocnice Sedlčany, oprava fasády“ v žádané částce ve výši 

+ 40 tis. Kč; 

- „Oprava podlahy MŠ Sokolovská – havárie“ v žádané částce ve výši + 155 tis. Kč.   

      

Rekapitulace projednávaného návrhu RO č. 5 / 2022 

Příjmy       SR vč. RO č. 1-5 / 2022 v částce 212 990 tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO č. 1-5 / 2022 v částce 212 415 tis. Kč 

SR vč. zápočtu navrhovaného RO č. 5 / 2022 (tedy příjmy – výdaje představuje přebytek rozpočtu 

v částce + 575 tis. Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem a rozsahem havárie v objektu Odloučeného pracoviště MŠ, Sokolovská; objevila se 

ve zvýšené (neúnosné) míře vlhkost v podlaze v jedné třídě; původ vlhkosti pochází z propustnosti již 

špatné (nefunkční) hydroizolace; oslovena k odstranění havárie byla firma S-B, s. r. o., Sedlčany, se 



  

 

 

sídlem Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany, která nabídla městu Sedlčany havárii a její příčinu odstranit 

za částku ve výši 150 tis. Kč s DPH; firma podle vyjádření Odboru investic a stanoveného 

harmonogramu by měla práce stihnout do dne 8. srpna 2022; havárie a její důsledky se odstranit musí; 

jedná se o novou položku v rozpočtu města Sedlčany na rok 2022; sanace zemní vlhkosti; 

▪ nad dalšími navrhovanými změnami a opatřeními (kolumbárium; oprava fasády objektu Nemocnice 

Sedlčany (část objektu ředitelství); 

▪ podpora návrhů na jednotlivá opatření (částky prověřeny na nabídky zhotovitelů). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 5 / 2022, a to v plném rozsahu 

aktuálně navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 245 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě zůstávají stejné a budou 

činit celkem 212 990 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 212 415 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 bude přebytkový částkou 

575 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1589/2018-2022. 

 

Jednání RM v čase 16:37 hod. opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického Městského 

úřadu Sedlčany. 

 

 

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 Zajištění právního důvodu užívání části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; návrh 

Smlouvy o nájmu pozemku (lokalita Cihelný vrch) 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své jednání dne 29. června 2022 (vizte usnesení č. RM 90-

1568/2018-2022), a rovněž v souladu se záměrem města Sedlčany zveřejněným na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany v době od 4. července do 20. července 2022 (vizte text Oznámení Odboru 

majetku Městského úřadu Sedlčany č. j.: MÚ-S/OM/14008/2022), zvažovala schválit uzavření 

„Smlouvy o nájmu pozemku“, a to mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a subjektem ÚVT 

Internet, s. r. o., se sídlem Hrnčířská č. p. 383, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, jako nájemcem s tím, 

že předmětem nájmu je pronájem části pozemku parc. č. 2951/1 o výměře 1 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, 

na kterém se nachází konstrukce stožáru. Smluvní strany se dohodly, že podle této Smlouvy budou 

postupovat ode dne 1. července 2022, s tím, že výše nájemného je 100,00 Kč/m2/rok. 

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ nad umístěním tělesa; 

▪ již dříve diskutováno podrobněji.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na výsledky administrativního procesu (usnesení zn. RM 90-

1568/2018-2022), učiněného v souladu se záměrem města Sedlčany (Oznámení Odboru majetku 

Městského úřadu Sedlčany č. j.: MÚ-S/OM/14008/2022), schvaluje uzavřít „Smlouvu o nájmu 

pozemku“, a to mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a subjektem ÚVT Internet, s. r. o., 

se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská č. p. 383, 252 42 Jesenice, jako nájemcem, s tím, že předmětem nájmu 

je pronájem části pozemku parc. č. 2951/1 o výměře 1 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, na kterém se nachází 

konstrukce stožáru. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že podle této Smlouvy bude postupováno 

dnem 1. července 2022, s tím, že výše nájemného činí 100,00 Kč/m2/rok.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1590/2018-2022. 

 

3.1.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti; položení optických kabelů v lokalitě 

Sedlčany, K Cihelně 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit předložený návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti“, mezi společností CETIN, a. s., se sídlem Praha, Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha 9 – Libeň, která je ve vyřizování této záležitosti zastupována na základě plné moci 

společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., se sídlem Praha, U Záběhlického zámku 233/15, 

106 00 Praha 10, a městem Sedlčany, jako vlastníkem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 

na pozemcích v majetku města Sedlčany parc. č. 518/1 a parc. č. 518/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 

a to za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

tj. 2 x HDPE trubky, včetně trubičkového systému, optické kabely (Komunikační vedení a zařízení). 

Jedná se o připojení na novou optickou síť pro stavbu s názvem „FTTH, Sedlčany BD K Cihelně_OK, 

ulice K Cihelně“. Délka vedení cca 46 m. Věcné břemeno by se zřizovalo za jednorázovou náhradu 

ve výši 13 800,00 Kč s DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou a rozsahem zatížení; další aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi 

společností CETIN, a. s., se sídlem Praha, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9 – Libeň, která je 

zastupována na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., se sídlem Praha, 

U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 a městem Sedlčany, jako vlastníkem, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města Sedlčany parc. č. 518/1 

a parc. č. 518/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem umístění a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. 2 x HDPE trubky, včetně trubičkového systému, 

optické kabely (Komunikační vedení a zařízení). Věcně se jedná o připojení na novou optickou síť 

pro stavbu s názvem „FTTH, Sedlčany BD K Cihelně_OK, ulice K Cihelně“. Délka vedení cca 46 m. 

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 13 800,00 Kč s DPH.“ 



  

 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1591/2018-2022. 

 

3.1.3 Návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů; směna pozemků 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 zvažovala vydat doporučení pro Zastupitelstvo města Sedlčany schválit 

navrhovanou směnu pozemků mezi žadatelem (navrhovatelem) a městem Sedlčany, s tím, 

že navrhovatel převede ze svého vlastnictví do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 740/39, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2, 

v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a město Sedlčany převede ze svého vlastnictví do vlastnictví žadatele 

pozemky parc. č. 602/13 (oddělen z parc. č. 602/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, o výměře 271 m2, parc. č. 740/40 (oddělen z 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 (vizte geometrický plán č. 267-

085/2022 ze dne 2. června 2022. Rozdíl ve směňovaných pozemcích, který činí výměru 251 m2, bude 

finančně vyrovnán za jednotkovou cenu ve výši 75,00 Kč/m2 , tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany 

celkovou částku ve výši 18.825,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad připraveným záměrem; postoupení do návrhu Programu ZM (září 2022). 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků mezi 

žadatelem a městem Sedlčany, s tím, že žadatel převede do vlastnictví města Sedlčany pozemek 

parc. č. 740/39, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 

66 m2, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemky 

parc. č. 602/13 (oddělen z parc. č. 602/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná 

půda, o výměře 271 m2, parc. č. 740/40 (oddělen z 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 (vizte geometrický plán č. 267-085/2022). 

Rozdíl ve směňovaných pozemcích, činící 251 m2, bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu ve výši 

75,00 Kč/m2 , tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany celkovou částku ve výši 18.825,00 Kč.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1592/2018-2022. 

 

3.1.4 Zajištění právního důvodu užívání nebytových prostor; žádost o prodloužení doby užívání 

prostor ve vlastnictví města Sedlčany subjektem Česká spořitelna, a. s. 

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, a to prostřednictvím referenční zprávy, o zaslaném Oznámení 

smluvního uživatele nebytových prostor, České spořitelny, a. s., se sídlem Praha, Budějovická 1912/4b, 

140 00 Praha 4, ve věci prodloužení doby nájmu.  

V souladu se smluvním ujednáním, konkrétně tomu svědčí čl. III odst. 2 Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor, která byla uzavřena dne 25. září 1996, ve znění Dodatku č. 1 až č. 6, uplatnila Česká 

spořitelna, a. s. přednostní právo opce na prodloužení doby nájmu o dobu dvou let.  

Smlouva by byla tedy prodlužena bez nutnosti vyhotovení dalšího Dodatku do dne 31. prosince 2024. 

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha, Budějovická 1912/4b, 140 00 Praha 4, užívá ve městě Sedlčany 

pro svoji pobočku nebytové prostory objektu Sedlčany č. p. 622, které jsou hlavním vstupem přístupné 

z ulice 28. října.   

 

Diskuse: 

▪ nad záměry uživatele; 

▪ další aspekty problematiky bankovnictví ve vztahu k nebytovým prostorám (dřívější rekonstrukce 

nebytových prostor pro tyto účely).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Oznámení České spořitelny, a. s., se sídlem Praha, Budějovická 

1912/4b, 140 00 Praha 4, o prodloužení doby nájmu s využitím práva opce. V souladu s ujednáním 

čl. III odst. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25. září 1996, ve znění Dodatku č. 1 až č. 6, 

uplatnila Česká spořitelna, a. s. přednostní právo opce na prodloužení doby nájmu o dobu dvou let. 

Smlouva se prodlužuje bez potřeby vyhotovení Dodatku č. 7 do dne 31. prosince 2024.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1593/2018-2022. 

 

3.1.5 Zajištění právní jistoty investiční akce (záměr výstavby Indoorového parku Sedlčany; 

Skatepark pro kola BMX); výpůjčka části pozemku parc. č. 394/1 k. ú. a obec 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 předložený návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce 

vyspecifikované části pozemku mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a LIFEBYREAL, z. s.; 

IČ 26665018, se sídlem Nový Bydžov, Boční č. p. 188, 504 01 Nový Bydžov, jako vypůjčitelem, 

který se týká výpůjčky části pozemku parc. č. 394/1 o výměře 3 000 m2 za účelem realizace záměru 

výstavby Indoorového parku Sedlčany (Skatepark pro kola BMX). Návrh Smlouvy o výpůjčce je 

nastaven schválit na dobu určitou 15 let s účinností od 1. srpna 2022, s právem opce na prodloužení 

doby užívání o dalších 10 let a za dalších smluvně definovaných podmínek.  

 

Diskuse: 

▪ nad smluvním návrhem a předmětem projektu; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemku mezi městem Sedlčany, jako 

půjčitelem a LIFEBYREAL, z. s.; IČ 26665018, se sídlem Nový Bydžov, Boční č. p. 188, 504 01 Nový 



  

 

 

Bydžov, jako vypůjčitelem, který se týká výpůjčky specifikované části pozemku parc. č. 394/1 o výměře 

3 000 m2 za účelem realizace záměru výstavby Indoorového parku Sedlčany (Skatepark pro kola BMX). 

Smlouva o výpůjčce se schvaluje na dobu určitou 15 let s účinností od 1. srpna 2022, s právem opce 

na prodloužení doby užívání o 10 let, a to za splnění dalších podmínek definovaných návrhem 

smluvního ujednání (hygiena prostředí, provozu a další).“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1594/2018-2022. 

 

3.1.6 Zajištění pozemku přístupové (obslužné) komunikace v lokalitě U Roudného s využitím 

institutu smlouvy o budoucí smlouvě a zajištění vyhotovení veřejného osvětlení     

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 smlouvě budoucí o bezúplatném převodu 

pozemků“, mezi žadateli (čtyři FO) a městem Sedlčany. Žadatelé převedou do vlastnictví města 

Sedlčany pozemky, nyní evidovány v KN jako parc. č. 272/30, druhem pozemku orná půda, o výměře 

711 m2 a parc. č. 272/31, druhem pozemku orná půda, o výměře 578 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany, na kterých na vlastní náklady vybudují příjezdovou (obslužnou) komunikaci ke stavebním 

parcelám, a to spolu s veřejným osvětlením v lokalitě Sedlčany, U Roudného. 

 

Diskuse: 

▪ po dokončení asfaltového povrchu a kolaudaci stavby komunikace předání městu; součástí akce bude 

i veřejné osvětlení tohoto prostoru; vše zahrnuje podnikatelský záměr bez účasti města (finanční, 

naturální); 

▪ město by v budoucnu mělo být vlastníkem pozemků i stavby komunikace, dále veřejného osvětlení, 

a to za podmínky – bezúplatný převod po kolaudaci stavby (stavby dokončeny bez závad a nedodělků, 

podle PD). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu 

pozemků“, mezi žadateli (čtyři osoby), všichni na straně jedné a městem Sedlčany na straně druhé. 

Vlastníci převedou do vlastnictví města pozemky, nyní evidovány jako parc. č. 272/30, druhem 

pozemku orná půda, o výměře 711 m2 a parc. č. 272/31, druhem pozemku orná půda, o výměře 578 m2, 

vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, na kterých na vlastní náklady vyhotoví zpevněnou příjezdovou 

komunikaci a veřejné osvětlení ke stavebním parcelám v lokalitě Sedlčany, U Roudného.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1595/2018-2022. 

 

3.1.7 Žádost obchodní společnosti o prodej pozemku parc. č. 3012/14 ve vlastnictví města 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 projednala žádost společnosti PTÁČEK – správa, a. s., se sídlem Brno, Houškova 

1198/4, 624 00 Brno, která požádala město Sedlčany o prodej pozemku parc. č. 3012/14, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 1 544 m2, v k. ú. a obci Sedlčany. 

Výše uvedená společnost nabízí městu Sedlčany cenu 450,00 Kč/m2, tj. celková kupní cena 

694.800,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zmíněnou žádost zvažovala předběžně dále administrovat ve smyslu budoucího 

schválení prodeje a z tohoto důvodu také zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby výše uvedený záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Rada 

města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby za účelem 

prodeje pozemku byl vyhotoven znalecký posudek o ceně podle oceňovacího předpisu a ceně v místě 

a čase obvyklé, a poté záležitost opětovně předložit k projednání v Radě města Sedlčany, která by 

případně doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany prodej ke schválení. 

 

Diskuse: 

▪ prodej případně za vyšší cenu, a to podle údajů ze ZP;  

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to za účelem dalšího administrativního postupu ve věci projednávání žádosti 

o koupi pozemku (žadatel PTÁČEK – správa, a. s., se sídlem Brno, Houškova 1198/4, 624 00 Brno), 

který je ve vlastnictví města Sedlčany (pozemek parc. č. 3012/14, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití jiná plocha, o výměře 1 544 m2, v k. ú. a obci Sedlčany) ukládá Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje tohoto pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany a zároveň Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby za účelem zjištění ceny pozemku byl vyhotoven znalecký posudek o ceně podle 

oceňovacího předpisu a ceně v místě a čase obvyklé; následně Odbor majetku zajištěné údaje zpracuje, 

vyhodnotí a předloží k projednání Radě města Sedlčany, která záměr prodeje případně doporučí 

Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1596/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Revokace usnesení zn. RM 90-1569/2018-2022 o přidělení bytu 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 investic, a to ve spolupráci 

s Odborem majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala přijmout návrh na revokaci svého, dříve přijatého usnesení, zn. RM 90-

1569/2018-2022 ze dne 29. června 2022, kterým schválila přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 

(č. bytu 11/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese 28. října č. p. 172, 264 01 

Sedlčany, manželům s nejvýše vyhodnocenou mírou potřebnosti. Důvodem revokace je skutečnost, 

že jmenovaní po zvážení své současné rodinné a zdravotní situace od žádosti odstoupili. 

 

 

Diskuse: 



  

 

 

▪ informace o důvodu; 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany revokuje své usnesení zn. RM 90-1569/2018-2022 ze dne 29. června 2022, 

kterým schválila přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to manželům 

s nejvyšší mírou potřebnosti. Důvodem revokace je skutečnost, že jmenovaní po zvážení své současné 

rodinné a zdravotní situace od žádosti odstoupili.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno pět členů RM). 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1597/2018-2022. 

 

3.2.2 Rozhodnutí o přidělení bytu do užívání v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany; (č. bytu 

11/III. patro, velikostní kategorie 0+1)  

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, a to v návaznosti na předchozí usnesení 

v tomto Zápise uvedené. 

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 není obsazen z důvodu odstoupení žadatelů, kterým byl původně byt přidělen 

(po prohlídce bytu se nepřestěhovali; neuzavřeli Smlouvu; zdravotní stav spíše odpovídá stálé péči, 

tj. umístění do Domova Sedlčany). 

RM zvažovala přidělení bytu zejména z předloženého seznamu žadatelů.  

Identifikace osob provedena (RM měla seznam k dispozici). 

 

K posouzení byl předložen seznam uchazečů, které jsou podle Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, vyhodnoceny jako aktuálně nejpotřebnější k poskytování výkonů pečovatelské služby. 

 

Diskuse: 

▪ nad výběrem z poskytnutého seznamu uchazečů; 

▪ míra potřebnosti a vhodnosti; 

▪ nad doporučením Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku; 

▪ již na minulém projednávání ohledně přidělení tohoto bytu byla diskutována skladba uživatelů 

Domova s pečovatelskou službou Sedlčany (celkem 48 smluvních uživatelů, z toho 10 má trvalý pobyt 

mimo město Sedlčany; finanční dopady; obec má primárně pečovat o své občany, proto bylo ustanoveno 

obecní zřízení…). 

 

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 žadateli s nejvyšším stupněm potřebnosti, dosud trvale 

bytem Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  



  

 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1598/2018-2022. 

 

3.2.3 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791 (ubyt. jednotka č. 3/IV. patro) 

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 poskytnutí ubytování v Bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/IV. patro), 

a to s žadatelem, trvale bytem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, na dobu 

určitou, tj. od 1. září do 30. listopadu 2022.  

 

Diskuse: 

▪ nad řešeným případem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, 

na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/IV. patro), a to s žadatelem, trvale 

bytem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, na dobu určitou, tj. od 1. září 

do 30. listopadu 2022.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1599/2018-2022. 

 

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

3.3.1 Směna pozemků mezi žadatelem a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň a Sedlčany, obec 

Sedlčany 

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

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, a to ve spolupráci s Odborem 

majetku. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě výsledků dřívějších jednání a provedeného administrativního postupu 

zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků mezi žadatelem, 

trvale bytem Praha a městem Sedlčany, s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví pana Ing. Jana 

Pejši pozemky parc. č. 570, druhem pozemku lesní pozemek (pozemek určený k plnění funkcí lesa), o 

výměře 3 734 m2, parc. č. 608/8, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, 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. Jedná se o celkovou výměru 12 024 m2.  



  

 

 

Náhradou za tyto pozemky žadatel (pan Ing. Pejša) městu Sedlčany nabízí  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.  

Cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4793-68/2022, který vyhotovil 

znalec dne 17. července 2022.  

Ocenění nemovitostí ve vlastnictví města je vyjádřeno částkou 228.060,00 Kč a ocenění nemovitostí 

ve vlastnictví FO je v částce 158 500,00 Kč. Rozdíl ve směňovaných pozemcích, který činí 

69.560,00 Kč, uhradí žadatel (FO) městu Sedlčany na účet města. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem směny (již dříve projednáno); 

▪ další krok k postupnému vypořádání; doporučení postoupit ke schválení ZM. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků mezi 

žadatelem a městem Sedlčany, s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele 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 3358 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 o výměru 12 024 m2). Náhradou za tyto pozemky žadatel nabízí 

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 (celkem se jedná o výměru 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.  

Cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4793-68/2022. Cena nemovitostí 

ve vlastnictví města je ve výši 228.060,00 Kč a cena nemovitostí ve vlastnictví žadatele je ve výši 

158 500,00 Kč. Rozdíl ve směňovaných pozemcích, který činí 69.560,00 Kč, žadatel uhradí městu 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1600/2018-2022. 

 

3.3.2 Návrh směny pozemků určených k plnění funkcí lesa; (případ v k. ú. Sestrouň a k. ú. Luhy 

u Prosenické Lhoty)  

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



  

 

 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, a to ve spolupráci s Odborem 

majetku. 

 

Činnost RM:  

Rada města Sedlčany projednala žádost občana města Prahy, který žádá město Sedlčany o směnu 

pozemků. Požaduje do svého vlastnictví převést pozemky parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 211 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 311 m2, parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, 

o výměře 17 189 m2, parc. č.  107/2, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 776 m2, parc. č. 109, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 352 m2, parc. č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 306 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, 

o výměře 8 614 m2 a prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 183 m2, vše v k. ú. Luhy 

u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. V součtu všech zájmových pozemků se jedná o výměru 

30 942 m2.  

Náhradou ve prospěch města Sedlčany za tyto pozemky žadatel nabízí pozemky ve svém výhradním 

vlastnictví, a to parc. č. 374/8, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý travní porost, 

o výměře 70 m2, parc. č. 398/18, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 22 396 m2, parc. č. 399/3, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č. 417/22, druhem pozemku orná půda, 

o výměře 35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková výměra pozemků nabízených ke směně 

činí 31 375 m2). Vzhledem k probíhajícím komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Luhy 

u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota, Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu 

města Sedlčany vyslovit souhlas s budoucí směnou pozemků a v této souvislosti zvažovala uložit 

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

zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to za účelem dalšího administrativního postupu. 

 

Diskuse: 

▪ hodnota lesní půdy a znalost hodnoty (porovnání) lesních porostů (kultury); jejich stavu; 

nezpochybnitelnost právního jednání ve vztahu k hospodaření s veřejnými zdroji; s ohledem 

na aktualizaci ceny porostu není v současné době vhodné zadávat ZP, neboť není jisté, a to zejména 

s ohledem na průběh komplexní pozemkové úpravy, kdy tato bude dokončena (mohou se přečíslovat 

pozemky, změnit jejich výměry, mohou probíhat zásahy do porostů a další… aspekty konečné hodnoty); 

▪ průběh a stav probíhající komplexní pozemkové úpravy;  

▪ institut smlouvy o smlouvě směnné (smysl využití a zájem; případný vstup do komplexní pozemkové 

úpravy a další aspekty sjednocení větších půdních celků – pozemků určených k plnění funkcí lesa); 

▪ nad projevem vůle k jednání…. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany projednala žádost o směnu pozemků, kterou žadatel požaduje do svého 

vlastnictví pozemky ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 211 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití jiná plocha, o výměře 311 m2, parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, 

o výměře 17 189 m2, parc. č.  107/2, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 776 m2, parc. č. 109, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 352 m2, parc. č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 306 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, 

o výměře 8 614 m2 a prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 183 m2, vše v k. ú. Luhy 



  

 

 

u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. V součtu všech zájmových pozemků se jedná o výměru 

30 942 m2.  

Náhradou ve prospěch města Sedlčany za tyto pozemky žadatel nabízí pozemky ve svém vlastnictví, 

a to parc. č. 374/8, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1, druhem 

pozemku lesní pozemek, o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 

70 m2, parc. č. 398/18, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem 

pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č. 417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 

35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková výměra pozemků nabízených ke směně činí 

31 375 m2).  

Rada města Sedlčany, a to vzhledem k probíhajícím komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Luhy 

u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota, doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany vyslovit 

souhlas s budoucí směnou pozemků a v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby výše uvedený záměr budoucí směny byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany, a to za účelem zajištění dalšího administrativního postupu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1601/2018-2022. 

 

3.1.3 Informace o stavu majetku v soukromém vlastnictví; Zámecký park Na Červeném Hrádku 

Rada města Sedlčany obdržela informaci o stavu Zámeckého parku Na Červeném Hrádku (lesopark).  

Občané se dlouhodobě vyrovnávají a znepokojivě nesou zhoršený stav porostů a povrchů pozemků 

tvořících bývalý Zámecký park Na Červeném Hrádku, a to v porovnání s řádnou péčí bývalého vlastníka 

(vlastníků). Prostor je stále veřejně přístupný. 

Je zjevné, že stávající vlastník do údržby parku neinvestuje potřebné prostředky. Dochází k postupnému 

poškození dřevin, nevratné devastaci výsledků dřívější práce zahradníků a lesních hospodářů a 

znehodnocení povrchu pozemků. 

 

Diskuse: 

▪ nad postojem vlastníka; 

▪ možnosti řešení a záchrany dřívějšího dědictví musí primárně vzejít z iniciativy a zdrojů stávajícího 

vlastníka; nemovitost je rovněž kulturní památkou, kterou vlastník musí udržovat v náležitém stavu; 

▪ město Sedlčany provádí na své náklady údržbu zeleně ve vlastnictví města. 

  

Závěr: 

RM vzala informace ne vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

4.1 Schválení návrhu Platového výměru pro ředitelku příspěvkové organizace; případ Školní 

jídelny 1. Základní školy Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, představil ke schválení v Radě města 

Sedlčany nově sestavený Platový výměr pro řešený případ, kterým je ředitelka příspěvkové organizace 

zřízené městem Sedlčany, a to paní Mgr. Jaroslava Mrázková. 

 

Další uvedené údaje: 

▫ základní zařazení do platové třídy 11; stupeň 10; 



  

 

 

▫ přiznán osobní příplatek a příplatek za vedení (konstantní). 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a textem předloženého dokumentu; odůvodnění. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený Platový výměr pro paní Mgr. Jaroslavu Mrázkovou, 

ředitelku Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 

264 01 Sedlčany; IČ 70999104. Platový výměr bude uplatňován od 1. července 2022.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1602/2018-2022. 

 

4.2 Žádost o využití finančních prostředků z Fondu odměn; případ příspěvkové organizace 

Městské muzeum Sedlčany 

RM byla prostřednictvím referenční zprávy, kterou přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany (písemnost označena č. j.: MÚ-S/MST/14824/2022), seznámena s obsahem Žádosti 

o využití finančních prostředků z Fondu odměn, který tvoří příspěvková organizace města Sedlčany 

(Městské muzeum Sedlčany). 

Ředitel subjektu (pan Mgr. David Hroch) požádal o schválení využití finanční částky ve výši 

50.000,00 Kč z Fondu odměn příspěvkové organizace. Důvodem je navýšení pracovního úvazku 

zaměstnance muzea z původního 0,7500 na 1,0000 (plný pracovní úvazek). 

 

RM ovšem k Žádosti považuje za potřebné sdělit, že podle Ministerstva financí ČR není možné tento 

Fond použít na úhradu zákonného pojistného. Zákonné pojistné hradí zaměstnavatel (žadatel) 

z provozních prostředků. Pouze v případě, pokud by v důsledku provedené úhrady zákonného 

pojistného došlo k situaci, kdy náklady příspěvkové organizace převýší její výnosy, může příspěvková 

organizace použít finanční prostředky svého Fondu rezerv (§ 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) 

k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady. A ačkoli tedy daná explicitně aktuálně platná 

legislativa podrobnosti neuvádí, z výše uvedeného výkladu příslušného ministerstva lze dovodit, 

že Fond odměn k úhradě odvodů (zdravotní a sociální pojištění i např. FKSP) není možné využít. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností návrhu; zajištění plnění úkolů; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v postavení zřizovatele příspěvkové organizace Městské muzeum Sedlčany, 

dále v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje navrhované navýšení dříve stanoveného objemu prostředků na platy 

zaměstnanců příspěvkové organizace, a to o žádanou částku ve výši 50 000 Kč, která bude sanována 

z Fondu odměn příspěvkové organizace Městské muzeum Sedlčany, a to v souladu se žádostí tohoto 

subjektu z důvodu navýšení pracovního úvazku zaměstnance uvedené příspěvkové organizace.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1603/2018-2022. 

 

4.3 Žádost o povolení konání závodu; Žádost o poskytnutí sponzorského daru; případ subjektu 

ČKS – ZKO Sedlčany – 478, z. s.  

https://www.ucetnictvino.cz/33/250-2000-sb-zakon-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2022-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E2jY5oKvsrDPUCD-vMUnwPlw/


  

 

 

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

Základní kynologická organizace Sedlčany (ČKS – ZKO Sedlčany – 478, z. s.), se sídlem Sedlčany, 

Víta Nejedlého č. p. 359, 264 01 Sedlčany, a to písemností, která byla zaevidována Městským úřadem 

Sedlčany pod č. j.: MÚ-S/MST/14273/2022 dne 11. července 2022, požádala o povolení konání závodu 

„O pohár města Sedlčany“, který se bude kovat dne 10. září 2022 v areálu kynologického cvičiště 

Sedlčany (pozemek ve vlastnictví města Sedlčany). 

Základní kynologická organizace Sedlčany je ve věci zastupována paní Lucií Spálenkovou, jakožto 

předsedkyní klubu, která je zároveň kontaktní osobou v uvedené záležitosti. 

Předsedkyně tohoto klubu rovněž požádala zástupce města Sedlčany o slavnostní zahájení závodu, 

které proběhne dne 10. září 2022 v čase od 8:30 hod. v uvedeném areálu ZKO Sedlčany. 

Další doručenou a projednávanou Žádostí v souvislosti již s výše uvedenou (písemnost zaevidována 

Městským úřadem Sedlčany téhož dne pod č. j.: MÚ-S/MST/14272/2022) je Žádost o poskytnutí 

sponzorského daru. 

Zájmová organizace ZKO Sedlčany, jak již uvedeno shora, pořádá dne 10. září 2022 v areálu cvičiště 

již 28. ročník závodu „O pohár města Sedlčany“. 

Z tohoto důvodu zástupci subjektu žádají město Sedlčany o sponzorský dar, například v podobě 

informačních letáků, brožur o městě Sedlčany, či reklamních předmětů, které by použili jako součást 

odměny pro účastníky závodu. 

Každoročně v areálu přivítají cca 20 – 30 závodníků. 

Závod proběhne v kategoriích označených ZZO (zkouška základní ovladatelnosti), ZM (zkouška 

základního minima), ZVV1 (zkouška všestranného výcviku psa 1. stupně), ZVV2 (zkouška 

všestranného výcviku psa 2. stupně), BH-VT (zkouška doprovodného psa), IGP1 (Mezinárodní 

všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. ledna 2019. Nahrazuje dřívější 

zkoušku označenou IPO 1. Účast na zkoušce je podmíněna dovršením věku osmnácti měsíců a složením 

zkoušky BH VT. Zkouška se skládá z tří oddílů, tj. stopa, poslušnost a obrana), a to spolu s vloženým 

obranářským závodem. Závod se započítává do krajské ligy. 

 

Diskuse: 

▪ nad formou a způsobem podpory (zajistí Turistické informační centrum Sedlčany). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany povoluje závod „O pohár města Sedlčany“ (28. ročník závodu), pořádaný 

Kynologickým klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 359, 264 01 Sedlčany, 

který se uskuteční dne 10. září 2021 v areálu Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí 

se sponzorskou podporou města Sedlčany propagačními předměty města a regionu, a to za podmínky 

dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů pořadatelem závodu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1604/2018-2022. 

 

4.4 Žádost o souhlas s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci města Sedlčany; případ 

žádosti Kulturního domu Josefa Suka, Sedlčany 

RM byla seznámena s Žádostí o souhlas s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci města Sedlčany, 

kterou je Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany. 

Žádost byla podána na Městský úřad Sedlčany panem Ing. Martinem Severou, ředitelem příspěvkové 

organizace, který v dokumentu uvádí, že na základě jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje 

a úspěšného odsouhlasení žádosti o dotaci, je potřebné učinit další administrativní krok pro její přijetí. 



  

 

 

Tento spočívá v odsouhlasení příjmu dotace a vystavení příslušného potvrzení – výpisu z vydaného 

usnesení orgánem města Sedlčany. 

Pan ředitel sestavil i návrh textu schvalovaného dokumentu a sdělení určené poskytovateli podpory, ve 

kterém je uvedeno, že město Sedlčany v postavení zřizovatele příspěvkové organizace Kulturní dům 

Josefa Suka (IČ 42728452) souhlasí s přijetím dotace ve výši 100.000,00 Kč na spolufinancování 

projektu „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY 2022 – 56. ročník“. Jedná se o tradiční hudební 

festival konaný k uctění památky hudebního skladatele Josefa Suka, který je významným obohacením 

kulturního života pro Sedlčansko a jeho široké okolí. 

Projekt je specifikován v „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a Středočeského 

Fondu kultury a obnovy památek“ na projekt „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY 2022 – 

56. ročník“ – číslo žádosti je KUL/KUL/045978/2022. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou; 

▪ potřebnost (nezbytnost) v administrativním procesu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím dotace pro žadatele, příspěvkovou organizaci zřízenou 

městem Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; IČ 42728452, poskytované na základě žádosti 

z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury 

a obnovy památek, a to na podporu realizace projektu pod názvem „Hudební festival SUKOVY 

SEDLČANY – 56. ročník“ (označení žádosti KUL/KUL/045978/2022.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1605/2018-2022. 

 

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

Dodatek č. 3; projednání a schválení přijetí podílu předpokládané dotace s ohledem na pravidla 

poskytovatele (Středočeský kraj) 

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

která je přijímána na základě návrhu Dodatku č. 3 k dříve uzavřené Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / 

příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele 

S- 0599/SOC/2022, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  

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

IČ 70891095. 

Dodatek č. 3, který je původcem (poskytovatelem) označen S- 0599/SOC/2022/3, je uzavírán 

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

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

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

ve znění pozdějších předpisů.  

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

Poskytovatel se tímto smluvním ujednáním (níže proveden opis jeho podstatné části textu) zavazuje 

poskytnout příjemci jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 472 500,00 Kč pro uvedený 

účel (poskytované služby), neboť je respektováno dřívější rozpočtové provizórium. 

Celková výše dotace je nyní: 

Celková výše dotace je nyní: 



  

 

 

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

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

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

▫ Dodatek č. 3 (na částku 472 500,00 Kč).  

Celkem: 1 172 300,00 Kč. 

 

Diskuse:  

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

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

Sedlčany na rok 2022); 

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

smluvním ujednáním. 

 

Následuje text dokumentu.  

Dodatek č. 3 

k veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo 

souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení. 

 

Dotace na rok 2022; evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0599/SOC/2022/3 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany 

Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095; DIČ CZ70891095; 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; číslo účtu: 115-8521400217/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Město Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01, Sedlčany; zastoupené 

Ing. Miroslavem Holzelem, starostou města; IČ 00243272;  

Bankovní spojení: Česká národní banka; číslo účtu: 94-6816211/0710 

(dále jen „příjemce“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouvu k zajištění poskytování sociální 

služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťující pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na období, kterým je rok 

2022 č. S-0599/SOC/2022 (dále jen „Smlouva“), ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem bylo 

vymezení práv a povinností obou smluvních stran při poskytnutí a použití účelové dotace nebo 

příspěvku (dále jen „dotace“) pro poskytovatele sociálních služeb. Dotace poskytnuta na základě 

smlouvy byla poskytnuta v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v „Metodice 

dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2022“ (dále jen „Metodika SK“) a „Metodice Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“ 

(dále jen „Metodika MPSV“) a na základě podmínek určených v „Pravidlech dotačního řízení 

Středočeského kraje na rok 2022“ (dále jen „Pravidla“). 



  

 

 

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-16/2022/ZK ze dne 30. 05. 2022 byla schválena 

změna parametrů v dokumentu Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele 

sociálních služeb na rok 2022 (dále jen jako „změna  Vyhášení“). 

Smluvní strany uzavírají ve smyslu článku VI. Odst. 2 Smlouvy v návaznosti na usnesení Zastupitelstva 

Středočeského kraje č. 023-16/2022ZK ze dne 30. 05. 2022 tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen 

„Dodatek“). 

II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku je: 

1. Změna článku II. bod 2 Smlouvy, kdy se mění celková maximální výše poskytované dotace 

z 699 800,00 Kč na 1 172 300,00 Kč z důvodu přidělení čtvrté dílčí splátky dotace ve výši 

472 500,00 Kč v řádném dotačním řízení pro rok 2022. 

2. Změna článku III. bod 2 Smlouvy u služeb vizte níže, kdy se mění část výše dotace takto: 

Z: 

Druh služby Identifikátor 

služby  

Celková výše 

dotace služby 

Z toho částka 

určená na mzdy, 

platy a jejich 

navýšení 

Počet jednotek 

/jednotka  

Z toho počet lůžek 

pro osoby 

s problémovým 

chováním 

pečovatelská 

služba  

8210005 699 800 Kč 0 Kč 4 / Přepočtený 

úvazek PP 

0 

Na: 

Druh služby Identifikátor 

služby 

Navýšení 

dotace 

Celková 

výše dotace 

služby  

Z toho 

částka 

určená 

na mzdy, 

platy a jejich 

navýšení 

Počet jednotek 

/jednotka 

Z toho počet lůžek 

pro osoby 

s problémovým 

chováním 

pečovatelská 

služba 

8210005 472 500 Kč 1 172 300 

Kč 

0 Kč 4/přepočtený 

úvazek PP 

0 

3. Změna přílohy č. 1 Smlouvy, kdy se mění část Výše dotace poskytnutá Středočeským krajem 

a Aktualizované položkové čerpání dotace. Změněná příloha č. 1 Smlouvy tvoří přílohu tohoto 

Dodatku. 

4. Finanční prostředky budou vyplaceny v jedné splátce ve výši 100%, a to nejpozději do 60 dnů 

od účinnosti tohoto Dodatku na účet příjemce uvedený v tomto Dodatku. V případě uzavření smlouvy 

s příspěvkovou organizací obce či města budou finanční prostředky vyplaceny příjemci prostřednictvím 

účtu jeho zřizovatele a ten je následně povinen převést dotaci bezodkladně na účet příjemce. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá 

ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uzavřenými elektronickými podpisy. 



  

 

 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti pozdějším datem podpisu oprávněného zástupce kterékoliv 

ze smluvních stran a účinnosti následující den po uplynutí zákonné lhůty 30 dní od uveřejnění na úřední 

desce dle §10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, schválené změny Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje 

pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022, kterou schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje 

usnesením č. 022-16/2022ZK ze dne 30. 05. 2022. Uveřejněná změna Vyhlášení je dostupná 

na http://www.kr-stredocesky.cz . Pokud se na Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek účinnosti 

nejdříve dne uveřejnění v registru smluv, který provede poskytovatel. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s Dodatkem před jeho podpisem seznámily a že Dodatek byl 

sepsán na základě pravdivých skutečností na základě jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu 

a nebyla sepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 023-

16/2022/ZK ze dne 30. 05. 2022. 

5. Návrh Dodatku na dotaci na zajištění sociálních služeb na rok 2022 byl schválen orgánem územního 

samosprávného celku na svém zasedání usnesením zn. RM 91-1606/2018-2022 ze dne 27. července 

2022 (pouze v případě uzavírání Smlouvy s městem, obcí nebo příspěvkovou organizací obce či města) 

Konec opisu podstatné části Dodatku č. 3. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku 

na poskytování sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S-0599/SOC/2022/3, 

jehož předmětem je poskytnutí příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 472 500,00 Kč 

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

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

prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1606/2018-2022. 

 

4.6 Zajištění některého materiálového vybavení pro ubytovací kapacity; plnění usnesení vlády ČR 

ve vztahu k běžencům z Ukrajiny 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, problematiku uvedl v širších souvislostech vztahů, 

procesů aplikovaných ve veřejné správě a dalších skutečností zřejmých z kontextu aktivit státní správy 

a samosprávných celků k řešení tzv. „Ukrajinské krize“. 

Předložen byl návrh Darovací smlouvy (vypracoval dárce), která věcně řeší některé z úkolů přenesených 

ze státní správy na samosprávu (věcná podpora poskytovatelům ubytovacích kapacit, které byly 

vyčleněny na poskytnutí přístřeší nebo ubytování ukrajinským běžencům).  

Zároveň se jedná o reakci na některé z požadavků města (potřebnost), které byly dříve dárcem 

vyžadovány zaslat. 

 

Následuje opis podstatné části RM projednávaného a schvalovaného dokumentu. 

Darovací smlouva 

Smluvní strany: 

Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, zastoupený Mgr. Petrou 

Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje na základě usnesení Rady kraje č. 067-26/2022/RK ze dne 

23. 6. 2022; 

IČ 70891095 

http://www.kr-stredocesky.cz/


  

 

 

(dále jen „Dárce“) 

a 

Město Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany, zastoupené 

Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města;  

IČ 00243272 

č. účtu 19-521722359/0800 

(dále jen „Obdarovaný“) 

sjednávají a uzavírají tuto  

Darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“) 

podle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

I. Předmět Smlouvy  

1. V návaznosti na nouzový stav, který byl vyhlášen usnesením vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, 

vláda přijala usnesení č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, 

ve znění usnesení č. 235/2022, kterým uložila mj. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy 

ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských obvodů v termínu 

od 17. března 2022 zajistit na území svého kraje ubytovací kapacity v dočasném nouzovém přístřeší 

a v nouzovém ubytování pro účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území 

Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany. 

2. Za účelem naplnění výše uvedeného úkolu usnesení vlády pořídil Dárce materiál nezbytný k zajištění 

ubytovacích kapacit v území kraje ve struktuře uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, v celkové hodnotě 

1 275 496,00 Kč., dle požadavků Obdarovaného (obce s rozšířenou působností). [Poznámka: Uvedená 

cena je zavádějící a netýká se města Sedlčany, resp. není hodnotou daru poskytovanému městu!!!] 

3. Dárce za shora popsaným účelem poskytuje touto Smlouvu Obdarovanému hodnotný dar (lehátka, 

spací pytle, deky, polštáře) [Poznámka: Polštáře nejsou městu touto smlouvou poskytovány.] přesně 

specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dar“). 

4. Dar podle této smlouvy je účelový, Obdarovaný smí darované prostředky použít pouze na humanitní 

pomoc pro uprchlíky u Ukrajiny. 

5. Obdarovaný prohlašuje, že Dar specifikovaný v odst. 1. tohoto článku přijímá bez výhrad, a že jsou 

mu jasné podmínky této Smlouvy.  

[Zde je doporučeno návrh Smlouvy upravit na skutečnost; případně dále projednat se zhotovitelem 

návrhu; může být Odborem majetku provedeno za účasti právního zástupce města.] 

 

II. Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. V případě, že Obdarovaný použije Dar na jiný účel, než je stanovený touto Smlouvou, je povinen 

vrátit Dar, je-li to účelné a možné, nebo částku odpovídající hodnotě Daru Dárci do 30 dnů ode dne, 

kdy jej Dárce k vrácení vyzve. 

2. Tuto Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky řádně 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplaným nebo nevynutitelným, nebo se 

jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany neplatné 

či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevyhnutelného ustanovení. 



  

 

 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Dárce do 30 dnů ode dne 

oboustranného podpisu této Smlouvy. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá 

ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy. 

6. Dárce prohlašuje, že tato darovací Smlouva jako právní úkon Středočeského kraje byla schválena dle 

§ 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, usnesením Rady Středočeského kraje č. 067-

26/2022/RK ze dne 23. 6. 2022. 

7. Obě strany vzájemně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známi 

žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, 

že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky planoucí z vědomě nepravdivých, jimi uvedených 

údajů. 

 

Na základě smlouvy ORP Sedlčany obdrží: 

• Spací pytel Brother Envelope 1 35 ks za 10 164,00 Kč 

(290,40 Kč/1 ks s DPH) 

• Spací pytel Brother Pilot 2  10 ks za 3 702,60 Kč 

(370,26 Kč/1 ks s DPH) 

• Lehátko Tristar Rome BE-0637 35 ks za 64 753,15 Kč 

(1 850,09 Kč/1 ks s DPH) 

• Lehátko Cattara Berlin zelené 1 ks za 1 318,90 Kč 

(1 318,90 Kč/1 ks s DPH) 

• Deka vs mangaia    30 ks za 10 708,50 Kč 

(356,95 Kč/1 ks s DPH)  

Konec opisu podstatné části návrhu Smlouvy. 

 

Diskuse: 

▪ nad určitými rozpory a nedostatky návrhu Smlouvy; 

▪ v podstatné a principiální části procesu RM souhlasí, ovšem je třeba provést nápravu na skutečnost, 

tj. Městský úřad Sedlčany, Odbor ekonomický, a to v součinnosti s Odborem majetku, provede 

příslušné kroky za účelem nápravy textu návrhu Smlouvy (komunikace s dárcem doporučena realizovat 

za účasti právního zástupce města); 

▪ další aspekty problematiky; případně bude usnesení RM revokováno. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Darovací smlouvu (přijetí daru) navrhovanou uzavřít podle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Středočeským krajem, se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095, 

v postavení dárce a městem Sedlčany v postavení obdarovaného, které předmětem je účelový dar – 

přesně specifikované vybavení (lehátka, spací pytle, deky) v celkové hodnotě 90 647,15 Kč, 

který obdarovaný po přijetí a fyzickém převzetí smí použít pouze na humanitní pomoc pro uprchlíky 

u Ukrajiny, a to v rámci plnění usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných 

ubytovacích kapacit v krajích, ve znění usnesení č. 235/2022.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1607/2018-2022. 

 



  

 

 

4.7 Informace o vývoji míry nezaměstnanosti ve městě a regionu Sedlčany; okres Příbram 

Členové RM obdrželi podrobnější statistické výstupy, původem z Úřadu práce ČR, pracoviště Příbram, 

které mj. obsahují údaje o vývoji nezaměstnanosti / zaměstnanosti za poslední zpracované období tohoto 

roku (1/2 roku), popř. období předchozích let.  

Vzhledem k tomu, že tyto údaje byly součástí materiálů, které k dnešnímu jednání členové RM obdrželi, 

nejsou zde uváděny. 

Město Sedlčany má, již jako obvykle, jednu z nejnižší míry nezaměstnanosti v ČR. 

 

Diskuse: 

▪ nad obdrženými a dostupnými údaji; 

▪ důvody zaměstnanosti (oblast chudá na zdroje obživy; dojíždění do Prahy obvyklé; lidské schopnosti 

a uvědomělost; skladba za svůj život odpovědných obyvatel; aspekty výchovy, soutěživost, podnikavost 

a kreativita). 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Informace o výsledcích výběrového řízení vypsaného Krajským úřadem Středočeského kraje 

na obsazení místa praktického lékaře; lokalita město Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, členy RM informoval, že se do opakovaného výběrového 

řízení (již vypsáno 3x), opět žádný z potenciálních uchazečů nepřihlásil. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalším případným vypsáním výběrového řízení; 

▪ nad souvisejícím případem zubní lékařky z Ukrajiny s dlouhodobou praxí disponující uznaným 

vzděláním vystaveným na Karlově univerzitě, která město navštívila; umístitelná je podle stávajících 

předpisů platných v ČR pouze do zařízení, které zaměstnává lékaře…; na lékaře, který by převzal 

záruku, Středočeský kraj nemá přímou nabídku (projednáváno; musí mít zapracováno smluvně); 

k případu pan MUDr. Karel Marek bude prověřovat další možnosti jeho řešení, resp. zjišťovat možnosti 

působnosti zubní lékařky ve městě Sedlčany. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Informace o konání akce pořadatelem Sedlčanská iniciativa ReGenerace, z. s.; Žádost 

o údržbu zeleně; podpora městem Sedlčany a souvztažnosti k obecně závazné vyhlášce 

Spolek Sedlčanská iniciativa ReGenerace, z. s. předkládá Radě města Sedlčany informaci o termínu 

pořádání benefičního koncertu. Událost se uskuteční v sobotu dne 27. srpna 2022 v čase od 12:00 hod. 

v areálu parku Na Červeném Hrádku (Sedlčany). Letos (rok 2022) půjde již o šestý ročník a stejně tak 

jako v předchozích letech se jedná o dobrovolnou akci, jejíž výtěžek podpoří dobrou věc – tentokrát je 

určen na pořízení vybavení lesní mateřské školy, která bude od 1. září 2022 otevřena pod Základní 

a mateřskou školou Vysoký Chlumec.  

Akce je uvedena v obecně závazné vyhlášce města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby nočního 

klidu a dle pokynu ve vyhlášce bude předem oznámena také na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 



  

 

 

Pořadatelé RM sdělují, že v této situaci by uvítali výpomoc města Sedlčany, tj. posekání trávy 

Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. na pozemku, který má spolek pro tuto akci k užívání. Jedná 

se o pozemek uvedený v grafické části elektronicky zaslaného dokumentu.  

Spolupráce města Sedlčany pro tuto akci věcně spočívá v úhradě nákladů na posekání a ekologickou 

likvidaci travního porostu na místě určení (lokalita, kde se akce uskuteční je vymezena mapovým listem 

přiloženým k Žádosti; cca výměra plochy k úpravě je 7 271 m2). 

 

Diskuse:  

▪ nad podporou města; realizace údržby travního porostu jako samostatná akce v rámci péče o veřejnou 

zeleň (rozumí se finanční pokrytí); vlastní objednání prací u subjektu Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. zajistí žadatel; 

▪ včasné zveřejnění akce na ÚD v souladu s příslušnou OZV – zajistí zástupce žadatele slečna 

Ing. Aneta Šnellerová. 

  

Závěr: 

Rada města Sedlčany schvaluje provedení úpravy zeleně (posekání, odklizení a likvidaci travního 

porostu), a to v prostoru dřívějšího Anglického parku Na Červeném Hrádku, který je vymezen 

mapovým listem, ve kterém se bude konat akce ReGenerace, z. s. (soubor hudební produkce, živé 

vystoupení hudebních skupin), a to na náklady města Sedlčany. 

Usnesení: nebylo definováno (navrhováno). 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Změna č. 2 Územního plánu města Sedlčany; Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku 

malého rozsahu a Zadávací dokumentace k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu 

Rada města Sedlčany projednala předloženou dokumentaci, tj. Výzvu k předložení cenové nabídky 

na zakázku malého rozsahu a Zadávací dokumentaci k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu. 

 

Zakázkou je poptávána cenová nabídka na vypracování dokumentace Změny č. 2 Územního plánu 

města Sedlčany dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech souvisejících dokumentací.  

Zastupitelstvo města Sedlčany na svém zasedání dne 6. června 2022 pod usnesením  

č. 309/2018–2022 rozhodlo o Navrženém obsahu Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany.  

Rada města Sedlčany ve svém usnesení č. RM 75-1300/2018–2022 ze dne 24. listopadu 2021 pověřila 

MěÚ Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, poptat vybrané firmy na zpracovatele výše 

uvedené zakázky.  

V případě zadávání této veřejné zakázky je postupováno v souladu s vnitřním předpisem města 

Sedlčany č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek. 

 

Požadavky na zpracování Změny č. 2 ÚP Sedlčany: 

- Zpracování Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany v rozsahu dle Navrženého obsahu 

Změny č. 2 ÚP Sedlčany. Navržený obsah změny je nedílnou součástí této výzvy jako jeden 

z podkladů pro podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje možnost provádět drobné změny 

v průběhu zpracování na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí 

Zastupitelstva města Sedlčany. 

 

- Součástí zpracovaného návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlčany musí být dále dokumentace: 

o 1. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Sedlčany na udržitelný rozvoj území; 



  

 

 

o 2. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP na životní prostředí (SEA). 

Změna č. 2 ÚP Sedlčany musí být zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 

právními předpisy, zejména s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

 

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

zákona.  

Jednotlivé fáze: 

1. Projednání předloženého návrhu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany ve veřejném projednání, včetně 

souvisejících dokumentací VUURÚ a SEA (§ 96 b odst. 1 a 2 stavebního zákona); 

2. Možné úpravy návrhu pro dojednání změny uplatněných stanovisek DO – možné dílčí změny 

v návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlčany (pouze nezbytné pro dojednání změn v elektronické podobě); 

3. Vydání stanoviska nadřízeným orgánem územního plánování a vydání stanoviska 

k dokumentaci SEA (§96b odst. 4 a 5 stavebního zákona); 

4. V případě uplatněných námitek a připomínek k projednání návrhu ÚP vizte bod 1), následuje 

vyhotovení návrhu Rozhodnutí o námitkách pořizovatelem a projednání s dotčenými orgány 

(§ 53 odst. 1 stavebního zákona); 

5. Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlčany na základě stanovisek, výsledků projednávání s DO, 

uplatněných námitek a dalších požadavků, doplnění návrhu pořizovatelem a následně předložení 

upraveného návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlčany Zastupitelstvu města k vydání, včetně vyhotovení 

úplného znění (právního stavu). 

 

Změna č. 2 ÚP Sedlčany bude odevzdána v listinné podobě v počtu následných paré: 

- 2 x dokumentace návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlčany, včetně dokumentací VVURÚ a SEA – 

pro veřejné projednání návrhu; 

- 3 x dokumentace Změny č. 2 ÚP Sedlčany (upravená pro vydání); 

- 3 x dokumentace úplného znění (právní stav) ÚP Sedlčany, po Změně č. 2 ÚP Sedlčany 

v rozsahu: Textová část ÚP + Hlavní výkres, Koordinační výkres (vyhotovení právního stavu 

ostatních výkresů se nepředpokládá). 

 

Změna č. 2 ÚP Sedlčany bude zpracována v elektronické podobě a odevzdána ve formátech: 

▫ Textová část – formáty *.doc a *.pdf, případné tabulkové přílohy ve formátu *.xls a *.pdf 

▫ Grafická část – formáty *.pdf 

▫ uvedené zpracovat v programu GIS, podle aktuální metodiky MINIS (v 2.4) – formáty *.shp  

(v geodatabázi *.gdb) + jednotlivé projekty výkresů ve formátu *.mxd 

▫ Úplné znění (právní stav) ÚP Sedlčany, po Změně č. 2 ÚP Sedlčany zpracované v obdobných 

formátech. 

▫ Dokumentace VVURÚ a SEA ve formátu *.pdf. 

 

Podklady pro zpracování Změny č. 2 ÚP Sedlčany poskytnuté zadavatelem: 

- Stávající platný Územní plán města Sedlčany po Změně č. 1 (účinný od 29. října 2020), textová část 

ÚP ve formátu *.doc, grafická část ÚP zpracovaná v GIS (dle metodiky MINIS) ve formátu *.shp  

(v geodatabázi *.gdb), včetně projektů jednotlivých výkresů ve formátu *.mxd, jednotlivé výkresy dále 

k dispozici ve formátech *.pdf a *.tif (georeferencovány). 

Zpracovatelem ÚP je Atelier T-plan, s. r. o. 



  

 

 

- Územně analytické podklady ORP Sedlčany, ve znění 5. Aktualizace 2020 – texty  

ve formátu *.doc + data ve formátu *.shp v členění dle datového modelu DMG ÚAP Středočeského 

kraje, výkresy ÚAP dostupné ve formátu *.tif (georeferencované) a *.pdf . 

- Navržený obsah Změny č. 2 ÚP Sedlčany, obsahující pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP 

Sedlčany – ve formátu *.doc grafická data k navrhovaným změnám (vymezení navrhovaných ploch)  

ve formátu *.pdf . 

 

Pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany, je MěÚ Sedlčany, Odbor výstavby 

a územního plánování – zastoupený Ing. Veronikou Stiborovou, tel. 314 002 969, email: 

stiborova@mesto-sedlcany.cz . 

 

Předpokládaný termín dodávky návrhu Změny č. 2 ÚP, včetně všech souvisejících dokumentací je 

nejpozději do 31. října 2023. 

 

Způsob hodnocení nabídek; resp. hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti 

nabídek, která bude hodnocena podle níže uvedených kritérií: 

KRITÉRIUM       VÁHA 

Hodnocení: 

1. Celková nabídková cena bez DPH   50 % 

2. Technické a kvalifikační předpoklady  50 % 

Změna č. 2 ÚP města Sedlčany 

 

Dokumentace bude zaslána množině vytypovaných uchazečů.  

 

Diskuse: 

▪ nad harmonogram postupu a plnění (Hodnotící Komise by měla zasedat v den konání nejbližšího 

jednání RM); dne 31. října 2023 se předpokládá dokončení zakázky. 

▪ nad seznamem potenciálních uchazečů:  

- Ateliér T – Plan, s. r. o.; IČ 26483734; se sídlem Praha, Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4; 

- IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o.; IČ 27634736; se sídlem Praha, Thákurova 676/3, 166 33 

Praha 6; 

- ARCHUM Architekti, s. r. o.; IČ 01894871; se sídlem Praha, Oldřichova 187/55, 128 00 

Praha 2; 

- Ateliér Cihlář – Svoboda, s. r. o.; IČ 08438391, se sídlem Beroun, Na Máchovně č. p. 1610, 

266 01 Beroun; 

- Ing. arch. Milan Salaba; IČ 40663264; se sídlem Praha, Štefánikova č. p. 52, 150 00 Praha 5; 

- U – 24, s. r. o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování; IČ 43870538, se sídlem Praha, 

Perucká 11a, 120 00 Praha 2; 

- ALLCONS, a. s.; IČ 07681348; se sídlem Praha, U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje vypsání výběrového řízení za účelem zajištění nejvýhodnějšího 

dodavatele na zpracování a pořízení dokumentace s názvem akce „Změna č. 2 územního plánu města 

Sedlčany“, tzn., schvaluje Městským úřadem Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování (úřad 

územního plánování), zpracovanou Výzvu k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu 

a Zadávací dokumentaci k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu „Změna č. 2 územního plánu 

města Sedlčany“. 

mailto:stiborova@mesto-sedlcany.cz


  

 

 

Rada města Sedlčany za tímto účelem ukládá úřadu územního plánování oslovit k předložení cenové 

nabídky množinu předem vytypovaných uchazečů, kterými jsou: 

- Ateliér T – Plan, s. r. o.; IČ 26483734; se sídlem Praha, Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4; 

- IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o.; IČ 27634736; se sídlem Praha, Thákurova 676/3, 166 33 

Praha  6; 

- ARCHUM Architekti, s. r. o.; IČ 01894871; se sídlem Praha, Oldřichova 187/55, 128 00 

Praha 2; 

- Ateliér Cihlář – Svoboda, s. r. o.; IČ 08438391; se sídlem Beroun, Na Máchovně č. p. 1610, 

266 01 Beroun; 

- Ing. arch. Milan Salaba; IČ 40663264; se sídlem Praha, Štefánikova č. p. 52, 150 00 Praha 5; 

- U – 24, s. r. o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování; IČ 43870538; se sídlem Praha, 

Perucká 11a, 120 00 Praha 2; 

- ALLCONS, a. s.; IČ 07681348; se sídlem Praha, U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1608/2018-2022. 

 

4.11 Informace o provedené aktualizaci nabídky na nákup elektrické energie pro potřeby  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, členy RM informoval o průběhu pokračující série 

nekončících jednání ohledně dodávek el. energie pro město Sedlčany. 

Nabídky učiněné dodavatelem nejsou nijak příznivé, odráží celkovou situaci na trhu s energiemi. 

Předložené možnosti (tarify) jsou oproti roku 2019 násobně vyšší (6 – 10 x). 

 

Diskuse: 

▪ nad možností fixace ceny; 

▪ nabídky jsou předkládány pouze s jednodenní platností (nelze důstojně projednat);  

▪ příští čtvrtek dne 4. srpna 2022, v čase 14:30 hod. proběhne další plánované jednání mezi starostou 

města a zástupcem stávajícího dodavatele (přijede konzultant); 

▪ vliv ceny plynu na ceny el. energie – negativní; 

▪ v přístupu k problematice, výrobce a distributory energií s ohledem na stav trhu nezajímá klient, 

ale především akcionáři; 

▪ další doplňující informace. 

 

Závěr:  

▪ Doporučeno v jednání dále pokračovat.  

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Volební kampaň pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany 2022 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM seznámil s návrhem na plnění usnesení ZM 

zn. 319/2018-2022, jehož výrok zní: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany stanovit pravidla pro využití městských 

plakátovacích ploch a přiměřeného prostoru ve zpravodaji Radnice v době před konáním voleb 

do Zastupitelstva města Sedlčany, pro případné využití v rámci volební kampaně nadcházejících voleb 

do Zastupitelstva města Sedlčany. 

Možnost jejich využití by měla odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran a sdružení.“ 

 



  

 

 

Volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí je upravena v ustanovení § 30 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„volební zákon“). Podle tohoto ustanovení může starosta vyhradit plochu pro vylepení plakátů, 

a  o nejméně 16 dnů přede dnem voleb s tím, že možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidujících volebních stran. V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící 

ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních 

průzkumů. Ve dny voleb je v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho bezprostředním 

okolí, zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislých kandidátů. 

Konkrétní znění (výpis) z příslušné části zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů zní (začátek opisu): 

▪ ustanovení § 30 „Volební kampaň“ 

(1) Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 

dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících 

volebních stran. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové 

bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran 

a politických hnutí. 

(2) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným 

způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 

(3) Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty 

v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. 

(konec opisu) 

Z výše uvedeného vyplývá, že volební zákon neupravuje, a to na rozdíl od jiných druhů voleb, povinnost 

zřídit si transparentní volební účet, limity na volební výdaje nebo dohled Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí na volební kampaně. 

Hlavním důvodem je, že převážná část kandidujících subjektů v komunálních volbách jsou totiž 

sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti, pro které by nastavená opatření, jakými jsou 

povinnost zřízení transparentního volebního účtu, vedení účetnictví o financování volební kampaně, 

zveřejňování informací o financování volební kampaně na internetových stránkách a vyhotovování 

zprávy o financování volební kampaně, fakticky působila jako nepřiměřená zátěž a faktor odrazující 

kandidovat, což by v řadě, zejména menších obcí, mohlo být příčinou nekonání voleb pro nedostatek 

kandidátů. Navíc lze předpokládat, že na místní úrovni je transparentnost vedení volební kampaně 

do jisté míry kontrolována v důsledku osobní znalosti kandidátů a jejich poměrů. 

Podle zásady legální licence zakotvené v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, 

že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, 

vyplývá, že ve volbách do zastupitelstev obcí jsou kampaně volebních stran limitovány pouze 

podmínkami stanovenými ve výše uvedeném § 30. 

 

Volební zákon neupravuje ani zákaz využívat k volební kampani komunikační média obce (města) nebo 

právnické osoby, která je ovládána obcí (městem). V této spojitosti je ovšem případné upozornit 

zejména na judikaturu, konkrétně usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2014 (sp. zn. 

9 A 344/2014 - 61), v němž soud mimo jiné uvádí: „Volební zákon upravuje pravidla volební kampaně 

velice kuse v ust. § 30. Obecně je tak třeba uvést, že tiskoviny, jejichž vydavateli jsou obce, mají svou 

povahou blíže k veřejnoprávním médiím než k plochám pro vylepování volebních plakátů. Pokud zákon 

nezakazuje použít pro volební kampaň periodika obcí, pak platí, že je lze pro volební kampaň použít, 

při zachování rovnosti přístupu volebních stran. Tiskoviny, vydávané jako obecní zpravodaje, tím, 

že jsou v rukou veřejné moci, musí zachovávat korektnost a neutralitu …“. 



  

 

 

V rámci volebního zákona lze tedy využít k volební kampani komunikační média města Sedlčany, avšak 

za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu a všechny kandidující subjekty budou 

mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvků. 

 

Dále v kontextu výše uvedeného je třeba respektovat zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve kterém je 

v ustanovení § 4a uvedeno sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku. Vydavatel 

periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené 

informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 

které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního 

samosprávného celku. 

 

Diskuse: 

▪ k plnění výše uvedeného usnesení (věcně); 

▪ kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany v zákonem stanovené lhůtě podaly čtyři 

subjekty; 

▪ nad možnostmi prezentace pro umístění ve zpravodaji města Sedlčany (periodikum Radnice); 

▪ nad návrhem základních parametrů (prezentace pro umístění ve zpravodaji Radnice – jedna strana 

formátu A 4 zdarma věnovat na propagaci); 

▪ nad tím uložit Komisi redakční rada, že město Sedlčany rozhodnutím RM poskytuje rozsah čtyřech 

stran (pro každý subjekt jednu stranu formátu A4; uzavírka by byla v pátek 5. srpna 2022 do 12:00 

hod.), a to v případě zájmu (lze i nemusí být využito);  

▪ nad vyčleněním místa na městské informační tabuli (vývěsce) jako plakátovací plochy – varianta před 

obchodním domem Rozvoj bude k dispozici bývalá úřední deska; umístění podle vylosovaných čísel 

politických subjektů, kteří podali kandidátní listiny;  

▪ nad dalším osudem a využitím bývalé úřední desky (tři samostatné sekce); zájem již projevil KDJS 

a Sedlčanské technické služby, s. r. o., rovněž tak Turistické informační centrum; 

▪ nad níže uvedeným a upraveným návrhem tzv. Pravidel. 

 

(návrh textu dokumentu) 

Město Sedlčany 

Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 

Volební strany a hnutí nezávislých kandidátů (rozumí se všechny subjekty), zaregistrované pro volby 

do Zastupitelstva města Sedlčany, mohou pro svou volební kampaň využít zdarma maximálně jednu 

stranu formátu A4 městského periodika RADNICE, a to pouze jednou, tedy v čísle 9/2022. 

Rekapitulace základních údajů:    

▪ Vydání (číslo zpravodaje Radnice)    září / 2022 (9 / 2022) 

▪ Termín uzávěrky      5. srpna 2022 v čase do 12:00 hod. (pátek) 

▪ Termín distribuce zpravodaje Radnice (počátek)  29. srpna 2022 (pondělí) 

 

Předaný propagační materiál bude otištěn bez dalších grafických úprav v předané a převzaté podobě 

(podmínkou je předání materiálu v tištěné i digitální – elektronické podobě).  

Místo pro předání a převzetí: Turistické informační centrum Sedlčany, náměstí T. G: Masaryka č. p. 34, 

264 01 Sedlčany. 



  

 

 

Osoba odpovědná za řádné převzetí propagačních materiálů k tisku: Paní Lenka Bučinská; kontakt 

734 259 387; bucinska@mesto-sedlcany.cz . 

Vystaven bude doklad o převzetí, jehož přílohou bude předávaný propagační materiál určený v tisku 

bez vad. 

Nad rámec tohoto rozsahu (jedné strany periodika) nemohou volební strany využít v tomto periodiku 

(zpravodaj Radnice) jiný prostor, a to ani formou placené inzerce. Takto stanovená pravidla zaručují 

kandidujícím stranám naprostou rovnost ve využití zpravodaje města Sedlčany k volební 

kampani na volby do Zastupitelstva města Sedlčany 2022.  

V uvedeném čísle (září / 2022) neplatí základní statut přístupu Redakční rady městského zpravodaje 

Radnice, tzn., že stávajícím volebním stranám a hnutím nezávislých kandidátů zastoupeným 

v Zastupitelstvu města Sedlčany (rozumí se též jednotlivým členům ZM), nebude umožněno zveřejnit 

bezplatně své příspěvky. Pravidelné rubriky a rozvrh budou zachovány. 

Podle ustanovení § 30 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může starosta vyhradit plochu 

pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb. Pro letošní komunální volby 

starosta města Sedlčany plakátovací plochu vyhradí s využitím jedné poloviny informační tabule 

umístěné v sektoru před obchodním domem Rozvoj, a to podle později vydaného rozhodnutí. 

Dle obecně závazné vyhlášky města Sedlčany, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství, jsou zábory za užívání veřejného prostranství za umístění reklamních zařízení – např. 

přenosných nabídkových tabulí, tzv. „áček“ [Článek 5, písmeno f)] zpoplatněny. Rovněž tak je 

zpoplatněn zábor veřejného prostranství pro reklamní akce [Článek 5, písm. l)]. Při konání politické 

akce budou tedy zpoplatněny pouze plochy pro zábor propagačních materiálů, stánky, servisní zábor 

apod. 

V rámci vyhrazených plakátovacích ploch města Sedlčany s využitím obecně závazné vyhlášky – 

o užívání plakátovacích ploch, tyto lze využít pouze ve smyslu Článku 3 odst. 3, tedy pro umístění 

informačního plakátu o konání politické akce.  

Konání akce a zábor veřejného prostranství k mítinkům politických stran a hnutí podléhá ohlašovací 

povinnosti, případně, jak vyplývá z výše uvedeného i platbě poplatku podle příslušné obecně závazné 

vyhláška města Sedlčany. 

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným 

způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 

Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty 

v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. 

 

Tato Pravidla budou zveřejněna na Úřední desce Městského úřadu Sedlčany a v aktualitách na www 

stránkách města. 

 

Tato Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 schválila na svém jednání Rada města 

Sedlčany dne 27. července 2022, usnesením zn.: RM 91-1609/2018-2022. 

mailto:bucinska@mesto-sedlcany.cz


  

 

 

 

Usnesení: 

 „Rada města Sedlčany schvaluje Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 

do Zastupitelstva města Sedlčany s využitím zpravodaje města Sedlčany (periodikum Radnice) 

a s využitím možnosti vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů na základě rozhodnutí starosty 

města Sedlčany v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1609/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá svému poradnímu orgánu, Komisi redakční rada, věcně zajistit výkon 

rozhodnutí ve věci vydání Pravidel volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 do Zastupitelstva 

města Sedlčany, a to v části, kterou je stanoveno využití zpravodaje města Sedlčany (periodikum 

Radnice; usnesení zn. RM 91-1609/2018-2022).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1610/2018-2022. 

 

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

(společensky uznatelné odůvodnění); projednávání deváté množiny Žádostí ve vztahu k OZV 

č. 3/2021 na období roku 2022 

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení jednu 

podanou (přijatou) Žádost; celkem se tedy jedná o jeden vyhodnocený případ žadatele (potřebnosti) 

na rok 2022, kterému by mohl být potenciálně poskytnut „příspěvek“ (dar) v plné výši. 

Připomenuta je zde definovaná kategorie potřebných, která byla RM pro rok 2022 ve srovnání 

s předchozím obdobím let nezměněna (nebyla rozšířena ani se nezúžila), ovšem podmínky byly 

upraveny podle vlastnictví nemovitosti a jejího užívání, a to s ohledem na legislativní předpisy. Jedná 

se především o osaměle žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného příjmu než 

důchodu, pro které může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi užívaných dalších 

zpoplatněných služeb, souvisejících s jejich životní situací, zdravotním stavem a s užívanými službami 

spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), úhrada (sazba) „poplatku za komunální odpad“, 

problémem.  

 

Rada města Sedlčany akceptovala doporučení Odboru sociálních věcí předložené Žádosti vyhovět. 

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

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

jak uvedeno výše, předložil 1 ks Žádosti.  

 

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

jednací bod 4.8):  

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

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

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

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

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

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

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



  

 

 

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

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

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

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

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

nemovitostí, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí.  

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

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

následná poplatková období počínaje rokem 2022 zrušeno.“   

 

Na dnešním jednání byla předložena následující Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci opatření 

ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 1 ks konkrétního dokumentu – 

Žádost předkládána dnes 27. července 2022 k rozhodnutí RM): 

▪ č. j.: MÚ-S/SOC/14998/2022; 18. 07. 2022. 

 

Výše uvedená Žádost (případ) byla řádně prošetřena Odborem sociálních věcí, a to v samostatné 

působnosti. Rada města Sedlčany tuto předloženou Žádost uznala důvodnou, podmínky pro schválení 

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

500,00 Kč/rok 2022/nemovitost, a to pro všechny žadatele. Mezi darujícím a obdarovaným bude 

ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná (aktualizovaná) Darovací smlouva, 

na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění, a to pro tento případ celkem 1 x 

500,00 Kč = 500,00 Kč.  

 

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2022: 

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

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

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

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

▪ dne 23. března 2022 se jedná o 1 případ x 500,00 Kč = 500,00 Kč; 

▪ dne 20. dubna 2022 se jedná o 1 případ x 500,00 Kč = 500,00 Kč; 

▪ dne 4. května 2022 se jedná o 1 případ x 500,00 Kč = 500,00 Kč; 

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

▪ dne 27. července 2022 se jedná o 1 případ x 500,00 Kč = 500,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 85 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 42 500,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě uplatněné 

a důvodné Žádosti fyzické osoby, podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu 

Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha k tomuto usnesení), schvaluje poskytnutí finančního daru 

v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost (celkem tedy 500,00 Kč), kde příjemcem je osoba splňující 

kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. 

Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy.“   



  

 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1611/2018-2022. 

 

4.14 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod; lokalita ulice Nádražní; případ druhý 

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

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

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

Evidenční číslo Žádosti (případu): 2/2022; č. j.: MÚ-S/ŽP/13169/2022, přijaté MěÚ Sedlčany dne 

22. června 2022. 

Identifikace žadatele: provedena. 

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

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

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

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

vybudováním DČOV, resp. typovou DČOV (označení) – BIO CLEANER BC 4 OPTIMA P – LESS; 

tato bude dodána výrobcem (distributorem), kterým je ENVI – PUR, s. r. o.  

Stavba DČOV je plánována realizovat na pozemku parcelní číslo 1899 v k. ú. a obci Sedlčany. 

Další údaje o stavbě domovní čistírny odpadních vod: 

▫ čistírna (DČOV) je dimenzována pro 4 EO s vypouštěním do zasakovacího drénu; 

▫ stávající způsob likvidace odpadních vod před stavbou DČOV je pomocí akumulační žumpy 

na vyvážení. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou a potřebností; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany za účelem věcného naplnění Žádosti (č. j.: MÚ-S/ŽP/13169/2022 přijaté dne 

22. června 2022) schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

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

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

na čištění odpadních vod z nemovitosti Sedlčany, Nádražní č. p. 912 (objekt k bydlení).  

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

schváleného standardizovaného smluvního ujednání.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1612/2018-2022. 

 

 

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): 

▪ Informace o zjišťovacím řízení ohledně využití nabízených datových služeb; příspěvek přednesl 

pan Ing. František Hodys 



  

 

 

Pan Ing. František Hodys RM nejprve informoval, že byl směrem k jeho osobě učiněn dotaz na případný 

zájem ohledně připojení se (nemovitosti – RD) k optickému kabelu datové sítě, který byl učiněn 

poskytovatelem služby (společností T-Mobile).  

Dále se pan Ing. František Hodys dotázal, zda tato společnost na území městské zástavby Sedlčany 

pokládá, případně bude pokládat optickou síť.  

Slova k odpovědi se ujal pan starosta, který sdělil, že tato společnost v současné době žádnou liniovou 

stavbu ve zmíněné lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, nerealizuje, ani městu není známo, že by takovouto 

stavbu připravovala v rámci projektového či následného (správního) řízení. Již položenou 

a provozovanou optickou síť zde tento subjekt rovněž nevlastní. 

 

Diskuse: 

▪ nad stávající investicí skupiny ČEZ; (podzemní optické rozvody v části města); 

▪ další společnosti, resp. poskytovatelé datových služeb (internetu) zde ve městě Sedlčany;  

▪ potenciál; problematika řízení; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

 

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných diskusních 

příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  

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

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

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího dnešnímu zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 91/2018-

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, předem omluvil pan 

Ing. František Hodys, který bude na jednání RM cestovat ze vzdálené lokality, přičemž lze předpokládat 

určité dopravní komplikace (závislost na veřejné dopravě a další).   

Následné jednání RM se tedy uskuteční ve středu dne 24. srpna 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 92/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné záležitosti, 

projednávána v hlavním bodu Programu problematika pod pracovním názvem „Příprava veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; (projednání návrhu Programu; schválení termínu zasedání 

ZM“.  

 

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 

18:19 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Přehled příjmů a výdajů za první pololetí roku 2022, vč. RO č. 5 / 2022 (bez uvedení počtu 

listů) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ÚD – úřední deska 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

RD – rodinný dům 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZP – znalecký posudek 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 1. srpna 2022. 

 

 


