
  

 

 

   

 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

 

 

Z á p i s  RM č. 92/2018-2022 

anonymizovaný 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 24. srpna 2022 od 16:00 hod. 

v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese náměstí 

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

 
 

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

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

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

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

 

Omluven:   

▪ na celé jednání:-. 

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

▪ na část jednání (v průběhu): -.   

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

Neomluven: -.  

 

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup; MUDr. Karel Marek. 

 

Přizvaní hosté:  

▪ -. 

  

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: 17:55 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

a zároveň patnácté 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 se předem na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany 

omlouval pan Ing. Martin Havel a pan Ing. Jiří Burian, kteří se po zahájení jednání dostavili do jednacího 

sálu. 

Z nepřítomnosti na celém jednání RM se nikdo neomlouval. 

Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání, a to po příchodu výše omluvených 

nezměnil (sedm 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 byl k jednání předložen sestavený návrh Programu 

21. veřejného zasedání ZM.  

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

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

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

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

 

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

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

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

a právní praxi i přípravu a administraci procesů.  

 

Řízením předsedajícího jednání bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu 

RM.  

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

nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 92/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  



  

 

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. července 2022  

 

2. Hlavní program jednání RM „Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany dne 5. září 2022“ 

2.1 Stanovení závazného termínu pro svolání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

2.2 Návrh Programu jednání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022) 

 

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 k omezení vlastnických práv; návrh na uzavření Smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-

6030843/VB/01 

3.1.2 Zajištění právního důvodu k omezení vlastnických práv; návrh na uzavření Smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-

6030843/VB/02D 

3.1.3 Návrh realizace pozemku v k. ú. a obci Sedlčany ve vlastnictví města Sedlčany 

přímým prodejem žadateli (obchodní společnosti) 

3.1.4 Návrh realizace pozemku v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, ve vlastnictví města 

Sedlčany přímým prodejem žadateli (FO) 

3.1.5 Rozšíření distribuční soustavy el. energie v lokalitě Solopysky; Smlouva o zřízení 

věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027188/1, Solopysky, kNN pro p. č. 273/7 

3.1.6 Právní důvody k žádanému umístění reklamního zařízení; lokalita Sedlčany, 

pozemek parc. č. 2485 v k. ú. a obci Sedlčany  

3.1.7 Žádost FO o přímý prodej části pozemku parc. č. 305/5, druhem pozemku orná 

půda, k. ú. Oříkov, obec Sedlčany 

3.1.8 Žádost FO o přímý prodej části pozemků parc. č. 299/4 a parc. č. 311, oba 

v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Rozhodnutí o přidělení bytu v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 

(ubyt. jednotka č. 9/III. patro)  

3.2.2 Rozhodnutí o prodloužení doby trvání smluvního ujednání na užívání bytu 

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

 

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

Problematika tohoto charakteru je zařazena v bodě 4.11 tohoto Zápisu, a to s ohledem na zachování 

chronologie projednávání. 

 

4. Různé 

4.1 Navýšení ceny obědů strávníkům školní jídelny s ohledem na inflaci spotřebitelských cen 

a zvýšených nákladů na energie (Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany) 

4.2 Navýšení ceny obědů strávníkům školní jídelny s ohledem na inflaci spotřebitelských cen 

a zvýšených nákladů na energie (Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany) 



  

 

 

4.3 Žádost o vyslovení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím finanční podpory; 

případ žadatele 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 

4.4 Žádost o rekonstrukci půdy administrativní budovy Sedlčany č. p. 34 na výtvarný atelier 

Základní umělecké školy Sedlčany 

4.5 Zajištění Zadávací dokumentace pro koncesní řízení na provozování vodohospodářské 

infrastruktury ve vlastnictví města Sedlčany; návrh Koncesní smlouvy 

4.6 Rozšíření varovného a informačního systému města Sedlčany; digitalizace systému  

4.7 Projednání Závěrečné zprávy o výsledcích veřejnosprávní kontroly provedené 

u příspěvkových organizací města Sedlčany 

4.8 Informace o plnění příjmové strany rozpočtu města Sedlčany na stávající rozpočtové období 

roku 2022 

4.9 Ratingové hodnocení města Sedlčany; základní informace 

4.10 Zajištění nákupu elektrické energie na rok 2023  

4.11 Zajištění právního důvodu užívání volebních místností; Volby do Zastupitelstva města 

Sedlčany 2022 

4.12 Zajištění kontinuity kvality vybraných úředních výkonů; Dohoda o provádění služby 

supervize 

 

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 plnění usnesení ZM a RM k zajištění volební kampaně na volby do Zastupitelstva 

města Sedlčany 2022 

▪ Závada (havárie) na plášti střešní krytiny administrativní budovy Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482 

▪ Zemní rozvody datových kabelů v městské zástavbě Sedlčany a jejich praktické využití 

pro připojení objektů 

 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. července 2022   

 

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

 

RM 91-1587/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 91-1588/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

 

RM 91-1589/2018-2022 

Úkoly související (administrativní povahy) splněny. 

 

RM 91-1590/2018-2022 

Úkol splněn. 



  

 

 

 

RM 91-1591/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 91-1592/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 91-1593/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 91-1594/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 91-1595/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 91-1596/2018-2022 

Úkoly splněny. 

 

RM 91-1597/2018-2022 

Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 

 

RM 91-1598/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 91-1599/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 91-1600/2018-2022 

Problematika majetkoprávního uspořádání zařazena do návrhu Programu ZM na dne 5. září 2022. 

Úkoly související v plnění. 

 

Poznámka: V čase 16:10 hod. se na jednání RM dostavil dříve omluvený člen RM, pan Ing. Martin 

Havel. Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných členů RM celkem šest. 

 

RM 91-1601/2018-2022 

Problematika majetkoprávního uspořádání zařazena do návrhu Programu ZM na dne 5. září 2022. 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 91-1602/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 91-1603/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 91-1604/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 



  

 

 

 

RM 91-1605/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 91-1606/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 91-1607/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 91-1608/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 91-1609/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 91-1610/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 91-1611/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 91-1612/2018-2022 

Úkol v plnění. 

  

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení:  

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

Sedlčany ze dne 27. července 2022 (RM č. 91/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1613/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program jednání RM „Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany dne 5. září 2022“ 

 

Poznámka: Tento bod dnešního Programu RM byl v pořadí projednáván jako poslední třetí programový 

blok, avšak v tomto Zápisu o průběhu jednání RM je zařazen na obvyklé místo užívaného schématu. 

 

2.1 Stanovení závazného termínu pro svolání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl již dříve diskutovaný a do plánovaného 

harmonogramu zanesený (i dříve veřejně avizovaný) termín pro svolání veřejného zasedání ZM 

(předpokládaného třetího v tomto roce 2022).  



  

 

 

Do návrhu Programu tohoto zasedání ZM bude navrhováno zařadit několik, z pohledu vedení města 

důležitých, bodů připravených ke konečnému rozhodnutí ZM, které svým způsobem mohou mít určitý 

vliv na majetkoprávní uspořádání v řešených lokalitách. Jedná se především o projednání sjednocení 

vlastnictví FO, která disponuje poměrně značným potenciálem vlastnictví pozemků s určitým vlivem 

na budoucí městské projekty s ohledem na vlastnictví strategických pozemků.  

   

RM o jiném termínu než o dříve navrhovaném (dne 5. září 2022) ani neuvažovala. Činnost je již takto 

procesně nastavena. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 5. září 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 

(Společenský sál).“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1614/2018-2022.  

 

2.2 Návrh Programu jednání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022) 

Pan starosta členy RM seznámil s návrhem Programu ZM 21. 

Program zasedání (přednesený a diskutovaný návrh):  

 

1. Zahájení 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo  

dne 6. června 2022 (volební období 2018 – 2022) 

 Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

  2.2 Návrh usnesení 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 7. června 2022 – 5. září 

2022) 

 Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

  3.2 Návrh usnesení 

 

4. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

4.1 Směna pozemků mezi žadatelem (FO) a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň,  

obec Sedlčany  

 Přílohy: 4.1.1 Důvodová zpráva  

  4.1.2 Grafické podklady (snímek katastrální mapy a kopie GP) 

  4.1.3 Návrh usnesení 

 

4.2 Realizace pozemku parc. č. 3012/14 v k. ú. a obci Sedlčany ve vlastnictví města Sedlčany 

přímým prodejem obchodní společnosti (Ptáček – správa, a. s.) 

 Přílohy: 4.2.1 Důvodová zpráva  



  

 

 

  4.2.2 Grafické podklady (snímek katastrální mapy)  

  4.2.3 Znalecký posudek č. 4796 - 71/2022  

  4.2.4 Návrh usnesení 

 

4.3 Realizace nově zaměřeného pozemku parc. č. 745/8 (oddělen z pozemku parc. č. 745/1) ve 

vlastnictví města Sedlčany přímým prodejem do vlastnictví žadatele (FO) v k. ú. Třebnice, obec 

Sedlčany 

 Přílohy: 4.3.1 Důvodová zpráva  

  4.3.2 Grafické podklady včetně GP 

  4.3.3 Návrh usnesení 

 

4.4 Směna pozemků mezi žadatelem (FO) a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň a k. ú. Sedlčany, 

obec Sedlčany 

 Přílohy: 4.4.1 Důvodová zpráva 

  4.4.2 Grafické podklady (snímky katastrální mapy, 6 ks) 

  4.4.3 Znalecký posudek č. 4793 - 68/2022 

  4.4.4 Návrh usnesení 

 

4.5 Návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a v k. ú. Luhy u Prosenické 

Lhoty, obec Prosenická Lhota, mezi městem Sedlčany a žadatelem (FO) 

 Přílohy: 4.5.1 Důvodová zpráva 

  4.5.2 Grafické podklady (snímky katastrální mapy, 2 ks) 

  4.5.3 Návrh usnesení 

 

4.6 Zajištění uzavření budoucí darovací smlouvy o vlastnictví pozemků, komunikace 

a veřejného osvětlení v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany do vlastnictví města Sedlčany 

 Přílohy: 4.6.1 Důvodová zpráva 

  4.6.2 Grafické podklady (parcelace, 1 ks) 

  4.6.3 Návrh usnesení 

  

4.7 Pojmenování aleje; lokalita Sedlčany, podél polní cesty za Vodojemem Sedlčany směrem 

k osadě Oříkov 

   Přílohy: 4.7.1 Důvodová zpráva 

  4.7.2 Grafické podklady (snímek katastrální mapy) 

  4.7.3 Fotodokumentace (3 ks) 

  4.7.4 Návrh usnesení 

 

5. Rozprava o podmínkách návrhu a odůvodnění požadavků zahrnutých do návrhu Kolektivní smlouvy 

mezi subjekty město Sedlčany a Základní organizace Městská policie Sedlčany, člen Unie 

bezpečnostních složek odborové organizace  

 

6. Diskuse 

 6.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 6.2 Diskuse přítomných občanů  

 

7. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 



  

 

 

8. Závěr 

 

Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu  

s Čl. VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města 

Sedlčany po třech hodinách jednání.)  

 

Diskuse: 

▪ podrobněji nad návrhem Programu ZM 21; 

▪ některé body majetkoprávní problematiky byly projednávány samostatně podrobněji již 

na předchozích jednáních RM (uvedeno dříve v Zápisech); 

▪ pan Ing. Josef Soukup členům RM sdělil, že doporučuje vhodným způsobem vyjádřit poděkování panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, který pro následující volební období již nekandiduje, a to za dlouhodobé vedení 

města z pozice starosty, a to k zajištění funkcí a úkolů města i zjevné prosperitě (vizte opakovaně i níže). 

 

Další komentář k bodu Programu ZM (bod návrhu Programu označený „5.“ pod názvem „Rozprava 

o podmínkách návrhu a odůvodnění požadavků zahrnutých do návrhu Kolektivní smlouvy mezi 

subjekty město Sedlčany a Základní organizace Městská policie Sedlčany, člen Unie bezpečnostních 

složek odborové organizace): 

▫ nad možností, aby pan Petr Krch vysvětlil záležitosti písemně v dopise;  

▫ návrh Kolektivní smlouvy byl naprosto nepřijatelný…; 

▫ požadavek na vyšší odstupné – zákoník práce; otázka zda předkladatel neměl na mysli odchodné – 

stanoveno zákonem o obecní policii; max. výše 6 platů dostane při odchodu do důchodu… 

▫ průměrný plat vrchního strážníka a strážníků Městské policie Sedlčany;  

▫ zatěžovat rozpočet města bez zvýšení bezpečnosti a dalšího přínosu je zbytečné…; 

▫ komentář k dalším požadavkům (např. finanční podpora strážníkům při narození dítěte…); 

▫ volební kampaň na jednání ZM dne 5. září 2022; 

▫ nad názory absolutního nesouhlasu; geneze v minulosti…; 

▫ zásadní rozhodnutí by se nemělo takto před volbami do ZM přijímat; 

▫ nad úvahou o zbytnosti a nezbytnosti služeb, které město zajišťuje; 

▫ vnímání a postup v obráceném gardu. 

 

Po proběhlé diskusi nad výše uvedeným podnětem pan Ing. Josef Soukup opakovaně navrhl vhodnou 

formou vyslovit na jednání ZM poděkování panu Ing. Jiřímu Burianovi, a to za dlouholetou práci 

pro město Sedlčany (celkem 32 let, z toho 28 let na pozici starosty města Sedlčany + 4 roky na pozici 

člena RM).  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, po další diskusi sdělil, že vyslovení poděkování 

považuje za vhodné a bude realizováno.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený 

Program jednání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období (2018 – 

2022), které se bude konat v pondělí dne 5. září 2022 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 



  

 

 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1615/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

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

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

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Zajištění právního důvodu k omezení vlastnických práv; návrh na uzavření Smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01 

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

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

 

Činnost RM: 

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

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“, mezi společností 

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

pro vyřízení této záležitosti zastoupena na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., 

se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem 

Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 a parc. č. 2485/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 

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

NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 6.600,00 Kč, bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení; 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 

společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako 

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

věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 

a parc. č. 2485/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

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

za jednorázovou náhradu ve výši 6.600,00 Kč, bez DPH.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1616/2018-2022. 

 



  

 

 

3.1.2 Zajištění právního důvodu k omezení vlastnických práv; návrh na uzavření Smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-

6030843/VB/02D 

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 navrhované uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/02D“, a to mezi společností 

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

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

věcného břemene na pozemku v podílovém spoluvlastnictví města Sedlčany, podíl id. ¼ vzhledem 

k celku, parc. č. 1862/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

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

za jednorázovou náhradu ve výši 500,00 Kč, bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou a rozsahem zatížení; další aspekty problematiky (souvztažnosti s výše uvedeným 

smluvním vztahem – podílové spoluvlastnictví). 

 

Usnesení: 

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

a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/02D“,  mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným 

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

na pozemku v podílovém spoluvlastnictví města Sedlčany, id. ¼ vzhledem k celku, parc. č. 1862/4 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 

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

500,00 Kč, bez DPH.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1617/2018-2022. 

 

3.1.3 Návrh realizace pozemku v k. ú. a obci Sedlčany ve vlastnictví města Sedlčany přímým 

prodejem žadateli (obchodní společnosti) 

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 na základě výsledků předchozího projednávání a procesního řízení zvažovala 

doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit navrhovaný přímý 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, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, společnosti PTÁČEK – správa, a. s., 

se sídlem, Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, za jednotkovou cenu ve výši 450,00 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu 694.800,00 Kč, kterou nabídla společnost PTÁČEK – správa, a. s.  

Tato cena je shodná se znaleckým posudkem č. 4796-71/2022 ze dne 8. srpna 2022, který vyhotovil 

znalec Ing. Jiří Janů, a to na základě objednávky města Sedlčany. 

 



  

 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou prodeje; 

▪ důvody a podmínky investice. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přímý 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, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to společnosti PTÁČEK – správa, a. s., 

se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, za jednotkovou cenu 450,00 Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 694.800,00 Kč, kterou nabídla společnost PTÁČEK – správa, a. s. Tato cena je shodná 

se znaleckým posudkem č. 4796-71/2022 ze dne 8. srpna 2022, který vyhotovil na základě zadání města 

Sedlčany znalec v oboru ekonomika, ceny nemovitostí.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1618/2018-2022. 

 

3.1.4 Návrh realizace pozemku v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, ve vlastnictví města Sedlčany 

přímým prodejem žadateli (FO) 

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 na základě výsledků předchozího projednávání a procesního řízení zvažovala 

vydat doporučení ke konečnému rozhodnutí, a to Zastupitelstvu města Sedlčany, schválit přímý prodej 

pozemku parc. č. 745/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 19 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (vizte geometrický 

plán č. 342-120/2022, vyhotovený panem Martinem Komárkem, se sídlem podnikání Zduchovice 

č. p. 71, 262 63 Kamýk nad Vltavou), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, 

za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1.425,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad konečným řešením případu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přímý prodej pozemku 

parc. č. 745/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 19 m2, 

který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 342-

120/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou 

cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1.425,00 Kč.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1619/2018-2022. 

 

3.1.5 Rozšíření distribuční soustavy el. energie v lokalitě Solopysky; Smlouva o zřízení věcného 

břemene služebnosti č. IV-12-6027188/1, Solopysky, kNN pro p. č. 273/7 

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

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



  

 

 

 

Činnost RM: 

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

služebnosti č. IV-12-6027188/1, Solopysky, kNN pro p. č. 273/7“, mezi žadatelem (investorem), 

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

zastoupené ve věcech uzavření této Smlouvy na základě plné moci společností Elmoz Czech, s. r. o., 

se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, jako budoucím oprávněným a městem 

Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 144/1 a parc. č. 409/1, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

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

tj. kabelového vedení NN a zemnícího pásku. Věcné břemeno by se zřídilo za jednorázovou náhradu 

ve výši 8.700,00 Kč, s DPH (dřívější smluvní ujednání). 

 

Diskuse: 

▪ nad konečným rozsahem zatížení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-

6027188/1, Solopysky, kNN pro p. č. 273/7“,  mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 

Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, jako budoucím 

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

břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 144/1 a parc. č. 409/1, 

vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN a zemnícího pásku. Věcné břemeno 

se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 8.700,00 Kč s DPH.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1620/2018-2022. 

 

3.1.6 Právní důvody k žádanému umístění reklamního zařízení; lokalita Sedlčany, pozemek 

parc. č. 2485 v k. ú. a obci Sedlčany 

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

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

 

Poznámka: V čase 16:20 hod. se na jednání RM dostavil dříve omluvený člen RM, pan Ing. Jiří Burian. 

Od tohoto okamžiku byl počet jednání přítomných členů RM celkem sedm. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala žádost společnosti Nábytek Kunc, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 859, 264 01 Sedlčany, ze dne 1. srpna 2022, o umístění dvou směrových cedulí 

na pozemku parc. č. 2485 v k. ú. a obci Sedlčany. Jedna směrová cedule by byla umístěna na travnaté 

ploše u komunikace vedoucí k areálu společnosti Nábytek Kunc, s. r. o. a druhá cedule by byla umístěna 

na sloupu veřejného osvětlení.  

Svojí podstatou, charakterem a rozsahem se jedná o reklamní zařízení, nikoli pouze o informační systém 

města. 

Rada města Sedlčany souhlasí s dalším administrativním postupem vedeným za účelem vydání 

konečného rozhodnutí ohledně navrhovaného umístění reklamních cedulí za předpokladu, že si žadatel 



  

 

 

zajistí souhlas od dalších dotčených orgánů. Bude se jednat o smluvní ujednání charakteru dvou smluv, 

a to Smlouvy o nájmu části pozemku a Smlouvy o užívání stožáru (lze řešit v jednom právním aktu).  

Rada města Sedlčany zmíněnou žádost předběžně zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby výše uvedený záměr pronájmu pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany, a poté bude záležitost předložena k opětovnému projednání v Radě města Sedlčany, 

a to za účelem vydání konečného rozhodnutí (schválení uzavření příslušného smluvního ujednání, popř. 

dvou samostatných smluv). 

 

Diskuse: 

▪ nad možnostmi řešení; 

▪ podpora. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s umístěním dvou kusů reklamních zařízení (orientačních tabulí) 

společnosti Nábytek Kunc, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 859, 264 01 Sedlčany, 

a to v městské zástavbě Sedlčany na pozemku parc. č. 2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany, který je 

ve vlastnictví města Sedlčany, dále za předpokladu, že si žadatel zajistí souhlas dalších dotčených 

orgánů (ochranná pásma silnice a další).   

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, uvedený záměr pronájmu 

části pozemku parc. č. 2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany a po uplynutí zákonné doby pro zveřejnění zpracovat a předložit k projednání Radě města 

Sedlčany za účelem konečného schválení a uzavření příslušného smluvního ujednání. (Vzhledem 

k žádanému umístění jedné reklamní tabule na vetknutém nosníku do travnaté plochy u komunikace 

vedoucí k areálu obchodní společnosti a druhé reklamní tabule na stávajícím sloupu veřejného osvětlení, 

se po případném schválení předpokládá uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku a Smlouvy o užívání 

stožáru).“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1621/2018-2022. 

 

3.1.7 Žádost FO o přímý prodej části pozemku parc. č. 305/5, druhem pozemku orná půda, 

k. ú. Oříkov, obec Sedlčany 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala žádost FO, trvale bytem Sedlčany, která žádá město Sedlčany o prodej 

části pozemku parc. č. 305/5, druhem pozemku orná půda, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Jedná se cca 

o výměru 1 500 m2. 

Rada města Sedlčany zvažovala zmíněnou žádost „předběžně schválit“ s tím, že je nutno vyhotovit 

znalecký posudek a potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, 

následně je záměr prodeje třeba řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté 

projednat v Radě města Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany prodej 

ke schválení.  

 

Diskuse: 

▪ nad řešením, podporou; náklady s tímto spojené; změna ceny. 

 



  

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě žádosti schválila další administrativní postup ve věci záměru přímého 

prodeje části pozemku parc. č. 305/5, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, 

v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Požadovaná výměra zájmové části pozemku je cca 1 500 m2.  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, nákladem žadatele zajistit 

a předložit potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena a dále za účasti 

vlastníka pozemku objednat, avšak nákladem žadatele, vyhotovení znaleckého posudku o ceně zájmové 

části pozemku dle oceňovacího předpisu a ceně v místě a čase obvyklé. Následně v případě trvajícího 

zájmu žadatele o přímý prodej záměr prodeje zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

a po uplynutí zákonem stanovené lhůty záměr opětovně předložit k projednání Radě města Sedlčany, 

která případně přímý prodej nově zaměřeného pozemku doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany 

ke schválení.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1622/2018-2022. 

 

3.1.8 Žádost FO o přímý prodej části pozemků parc. č. 299/4 a parc. č. 311, oba v k. ú. Oříkov, 

obec Sedlčany 

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

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

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala žádost FO, trvale bytem Sedlčany, osada Oříkov, která žádá město 

Sedlčany o prodej části pozemků parc. č. 299/4 a parc. č. 311, oba druhem pozemku trvalý travní porost, 

vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Jedná se cca o výměru 660 m2. 

Rada města Sedlčany zmíněnou žádost „předběžně schválila“ s tím, že je nutno vyhotovit znalecký 

posudek a potřebný geometrický plán, kterým budou požadované části obou pozemků odděleny. 

Následně by měl být záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté 

opětovně projednán v Radě města Sedlčany, která by případně doporučila Zastupitelstvu města 

Sedlčany prodej ke schválení.  

 

Diskuse: 

▪ nad lokalitou podrobněji; 

▪ zajištění přístupu k vlastnímu pozemku; 

▪ další aspekty žádosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě žádosti schválila další administrativní postup ve věci záměru přímého 

prodeje vyspecifikovaných částí pozemků parc. č. 299/4 a parc. č. 311, oba druhem pozemku trvalý 

travní porost, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Požadovaná výměra 

zájmových částí pozemků je v součtu obou částí cca 660 m2. 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, nákladem žadatele zajistit 

a předložit potřebný geometrický plán, kterým budou požadované části obou pozemků odděleny a dále 

za účasti vlastníka pozemku ukládá objednat, avšak nákladem žadatele, vyhotovení znaleckého 

posudku o ceně oddělených částí pozemků dle oceňovacího předpisu a ceně v místě a čase obvyklé. 

Následně, v případě trvajícího zájmu žadatele o přímý prodej, Rada města Sedlčany ukládá záměr 

prodeje zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a po uplynutí zákonem stanovené lhůty 



  

 

 

záměr opětovně předložit k projednání Radě města Sedlčany, která případně přímý prodej nově 

zaměřeného pozemku doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1623/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Rozhodnutí o přidělení bytu v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 

(ubyt. jednotka č. 9/III. patro) 

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 návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to výběrem 

z nabídnuté množiny potenciálních uchazečů, na dobu určitou, tj. od 1. září do 31. prosince 2022.  

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností. 

 

Usnesení: 

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

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), 

a to s žadatelkou, na dobu určitou, tj. od 1. září do 31. prosince 2022.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1624/2018-2022. 

 

3.2.2 Rozhodnutí o prodloužení doby trvání smluvního ujednání na užívání bytu v Bytovém domě 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791; (č. bytu 9/I. patro) 

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, a to na základě doporučení správce MBF, prodloužení 

Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka označena č. 9/I. patro), a to se stávajícím uživatelem a žadatelem, trvale 

bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (poslední změna smluvního ujednání schválena 

Radou města Sedlčany dne 1. června t. r.), na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022.  

 

Diskuse: 

▪ nad plněním smluvních podmínek a účinností přijatých opatření (pan Ing. František Hodys); 

▪ plnění smluvních podmínek, vyhodnocení. 

 

Usnesení: 

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

Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/I. patro), 

a to se stávajícím smluvním uživatelem, trvale bytem tamtéž (změna smlouvy schválena Radou města 

Sedlčany dne 1. června t. r.), na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022.“  



  

 

 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1625/2018-2022. 

 

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

Problematika tohoto charakteru je zařazena v bodě 4.11 tohoto Zápisu, a to s ohledem na zachování 

chronologie projednávání. 

 

 

4. Různé 

4.1 Navýšení ceny obědů strávníkům školní jídelny s ohledem na inflaci spotřebitelských cen 

a zvýšených nákladů na energie (Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany)  

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

Základní informace k rozhodnutí čerpány z písemnosti evidované Městským úřadem Sedlčany 

pod č. j.: MÚ-S/MST 16147/2022 dne 4. srpna 2022. 

Ředitelka Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany, paní 

Mgr. Jaroslava Mrázková, oznámila zřizovateli (město Sedlčany), že uvedený subjekt zvýší, 

a to počínaje dnem 1. září 2022, cenu jednoho oběda o 7,00 Kč. Učiní tak z důvodu velikého nárůstu 

cen potravin (ovoce, zelenina, mléčné výrobky, maso,…); (základní balíček potravin). 

Poslední zvýšení cen obědů bylo provedeno dne 1. září 2019.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy přednesené panem Mgr. Zdeňkem 

Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, seznámena s obsahem přípisu, tj. Oznámení o rozhodnutí 

ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského č. p. 69, 264 01 

Sedlčany; IČ 70999104, vydané Mgr. Jaroslavou Mrázkovou, ředitelkou příspěvkové organizace, 

ve věci stanovení výše úhrady za stravování (obědy) s účinností od 1. září 2022, jak již vše uvedeno 

výše. 

Cena obědů: 

▪ pro kategorii strávníků v rozmezí 7 – 10 let stanovena ve výši 32,00 Kč/jeden oběd;  

▪ pro kategorii strávníků v rozmezí 11 – 14 let stanovena ve výši 34,00 Kč/jeden oběd; 

▪ pro kategorii strávníků nad 15 let věku stanovena ve výši 36,00 Kč/jeden oběd. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem předloženého oznámení; odůvodnění. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Oznámení o rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. Základní 

školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČ 70999104, vydané 

Mgr. Jaroslavou Mrázkovou, ředitelkou příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úhrady 

za stravování (obědy) s účinností od 1. září 2022 (kategorie strávníků v rozmezí 7 – 10 let bude hradit 

za jeden oběd 32,00 Kč; kategorie strávníků v rozmezí 11 – 14 let bude hradit za jeden oběd 34,00 Kč; 

kategorie strávníků nad 15 let bude hradit za jeden oběd 36,00 Kč).“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1626/2018-2022. 

 

4.2 Navýšení ceny obědů strávníkům školní jídelny s ohledem na inflaci spotřebitelských cen 

a zvýšených nákladů na energie (Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany)  



  

 

 

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

města Sedlčany (písemnost označena č. j.: MÚ-S/MST/16720/2022), seznámena s obsahem Oznámení 

o zdražení obědů, které svému zřizovateli (město Sedlčany) zaslala ředitelka příspěvkové organizace 

(Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku (vizte bod 4.1).  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Oznámení o rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. Základní 

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

Zdeňkou Malíčkovou, ředitelkou příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úhrady za stravování 

(obědy) s účinností od 1. září 2022 (kategorie strávníků v rozmezí 7 – 10 let bude hradit za jeden oběd 

32,00 Kč; kategorie strávníků v rozmezí 11 – 14 let bude hradit za jeden oběd 34,00 Kč; kategorie 

strávníků nad 15 let bude hradit za jeden oběd 36,00 Kč).“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1627/2018-2022. 

 

4.3 Žádost o vyslovení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím finanční podpory; 

případ žadatele 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 

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

Základní informace čerpány z písemnosti označené Městským úřadem Sedlčany č. j.: MÚ-

S/MST/16040/2022, přijaté dne 3. srpna 2022. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat (vyslovit) svým rozhodnutím souhlas s přijetím dotace 

pro žadatele, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Sedlčany (řešený případ subjektu 2. základní 

škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004). 

Finanční podpora (dotace) je poskytována na základě žádosti subjektu s následným rozhodnutím 

o přidělení (úspěšnost žádosti), a to poskytovatelem, národní agenturou Dům zahraniční spolupráce. 

Účelová podpora je poskytována na úhradu tzv. způsobilých (uznatelných) nákladů na vzdělávací 

mobilitu jednotlivců v rámci programu Erasmus škole (grant Education in Ireland and Czech Republic). 

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem dotace; 

▪ dotační politika. 

 

Usnesení: 

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

městem Sedlčany, 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 

264 01 Sedlčany; IČ 48954004, poskytované na základě žádosti národní agenturou Dům zahraniční 

spolupráce, a to na podporu způsobilých nákladů na vzdělávací mobilitu jednotlivců v rámci programu 

Erasmus škole (grant Education in Ireland and Czech Republic).“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1628/2018-2022. 

 



  

 

 

4.4 Žádost o rekonstrukci půdy administrativní budovy Sedlčany č. p. 34 na výtvarný atelier 

Základní umělecké školy Sedlčany 

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

Základní informace čerpány z písemnosti označené Městským úřadem Sedlčany č. j.: MÚ-

S/MST/17299/2022, přijaté dne 23. srpna 2022. 

Rada města Sedlčany byla ředitelkou příspěvkové organizace požádána o podporu, resp. o povolení 

k podání žádosti o finanční podporu (dotaci) na projekt, jehož nositelem bude uvedená škola, 

a to v rámci vypsané výzvy pro podání žádostí do operačního programu IROP v novém plánovacím 

období pro oblast vzdělávání v rámci investičního záměru Strategického rámce MAP| Sedlčansko. 

Věcně se jedná o rekonstrukci půdního prostoru, ve kterém by byl zřízen atelier Základní umělecké 

školy Sedlčany, v objektu administrativní budovy Sedlčany č. p. 34.  

Žádost je podávána k využití těchto prostor k tzv. IT výuce na škole. Jedná se o vybudování IT učebny 

pro grafické účely, zpracování fotografických materiálů, práce s 3D tiskárnou, s animační dílnou 

a prostorem pro multimediální tvorbu. 

Spoluúčast města Sedlčany by byla nejméně ve výši 10 % uznatelných nákladů projektu. 

K dispozici bylo základní zobrazení prostor ve formě studie (základní PD). 

Hrubý odhad cenové náročnosti stavebních úprav, které spočívají v zateplení části prostoru, činí 

cca 360 tis. Kč vč. DPH (provedl Ing. Tomáš Langer v roce 2021). 

Výzva je vypsána do 2. září 2022. 

V projektovém záměru a předložených materiálech ovšem absentují další nezbytné součásti učebny 

(podlahy; okna, případně řešení přirozeného osvětlení; vytápění; elektroinstalace; zajištění standardního 

a potřebného vybavení; topení a další). Toto ředitelkou subjektu není řešeno. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vydává souhlas s podáním žádosti o finanční podporu do operačního programu 

IROP pro nové období v oblasti vzdělávání v rámci investičního záměru Strategického rámce MAP 

Sedlčansko, a to na akci pod pracovním názvem „Rekonstrukce půdy výtvarného ateliéru Základní 

umělecké školy Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34“. Nositelem projektového záměru je 

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

IČ 61904287 (č. j.: MST 17299/2022).“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1629/2018-2022. 

 

4.5 Zajištění Zadávací dokumentace pro koncesní řízení na provozování vodohospodářské 

infrastruktury ve vlastnictví města Sedlčany; návrh Koncesní smlouvy 

Členové RM v čase před jednáním RM obdrželi k prostudování návrh Zadávací dokumentace, autorem 

vypracovaný podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), a to pro koncesi na služby postupem podle části osmé ZZVZ (§ 174 a násl.  ZZVZ), 

v koncesním řízení sestaveném podle § 180 a násl. ZZVZ. 

Koncesní řízení by proběhlo pod názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví 

města Sedlčany“. 

Zadavatelem řízení je vlastník vodohospodářské infrastruktury, tj. město Sedlčany, se sídlem náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany; IČ 00243272. 



  

 

 

Městem Sedlčany pověřeným zpracovatelem a zástupcem zadavatele řízení (rozhodla RM jako 

kompetentní výkonný orgán města) je subjekt Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem 

Praha, Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5; IČ 47116901. 

Dalším předloženým dokumentem k projednání (1. čtení) byl návrh tzv. Koncesní smlouvy na služby 

zadávané v koncesním řízení dle části osmé ZZVZ. 

Tento návrh textu smluvního ujednání byl rovněž již dříve předložen k připomínkovému řízení 

a právnímu posouzení, a to Mgr. Monice Drábkové, právní zástupkyni města Sedlčany. Výsledky řízení 

nejsou doposud známy (termín pro vyjádření stanoven vedením města Sedlčany do 6. září 2022). 

Pan starosta, referující k této problematice, sdělil, že je třeba, aby se členové RM s dokumentací 

podrobněji seznámili, pouvažovali nad jejím obsahem a ji případně připomínkovali, a to s předpokladem 

řádného vypořádání připomínek na příštím jednání RM. V případě dalších (nově vyvstalých) 

nedořešených podnětů a připomínek v této záležitosti, které by nebylo možné vyřešit na tomto jednání 

RM, by tyto byly jako nedořešené podněty charakteru právního předány právní zástupkyni města 

za účelem jejich vyjasnění a důvodnosti jejich zapracování do předložených a posuzovaných 

dokumentů. Připomínkami jiného charakteru by byl povinován se zabývat Radou města Sedlčany 

určený subjekt. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalším postupem administrace procesu; 

▪ nad předpokládanou časovou osou; 

▪ doplnění výše pachtovného (stanovení jeho výše; dotace městem jako doposud nebo dle Plánu 

obnovy); jeví se potřebné promítnout v plné výši – neboť se jedná o zákonnou povinnost; neobhajitelná 

je úleva (dotace) směrem ke korporátům;  

▪ doplnění tzv. Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů (obec Kosova Hora; lokalita 

Sedlčany, Na Červeném Hrádku; část zásobována z Vodovodu Kosova Hora); 

▪ záměr na rozšiřování infrastruktury – záměr projektově připraven pouze pro lokalitu Sedlčany, 

Na Skalách; 

▪ zajistit oprávky jazyka a grafické úpravy dokumentů (upozornění pana Ing. Martina Havla); např. 

na str. 9 v nadpisu je uvedena místní část města Sedlčany – Solopysky s měkkým „i“. 

  

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace ohledně dokumentace na vědomí, a to bez přijetí specifického 

usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Rozšíření varovného a informačního systému města Sedlčany; digitalizace systému 

Referujícím k uvedené, již dříve RM podrobněji projednávané, problematice byl pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města Sedlčany. 

V roce 2020 byl městem Sedlčany schválen projektový a věcný záměr na rozšíření a digitalizaci 

stávajícího tzv. „Varovného a informačního systému města Sedlčany“, a to jako významného prvku 

bezpečnosti města, respektive prvku varování jeho obyvatel a návštěvníků vhodným, rychlým 

a na lidském faktoru méně závislým systémem, a to před hrozícím nebezpečím způsobeným 

mimořádnými jevy, událostmi a případně nastalými situacemi (rozumí se zejména požár, povodeň, 

havárie nebezpečných zařízení a technologií, pandemické situace a další). 



  

 

 

Systém může být využíván pro rychlé a plošné předávání informací formou rozhlasového hlášení – 

relace, SMS zpráv a dalšími formami distribuce informace směrem k potřebným a ohroženým 

množinám osob, jako i k organizaci činnosti. 

Pan starosta RM informoval ve věci vyřizování podané žádosti o finanční podporu (dotaci). Již dříve 

členové RM obdrželi zprávu o pořadí, na kterém se město v rámci posuzovacího řízení ocitlo. Tato 

informace z roku 2021 nebyla nikterak příznivá (v pořadí 110 náhradník na poskytnutí dotace; hodnotící 

kritéria; politická vůle a vliv; skutečná potřebnost; počet obyvatel a další).  

V roce 2022 se ovšem situace města Sedlčany radikálně změnila. Město je nyní vyhodnoceno jako 

úspěšné, žádost byla akceptována a předložena k právnímu vypořádání přijatého rozhodnutí (rozhodnutí 

poskytovatele dotace bude dále vyřizováno, a to po vyjádření případného zájmu města, zejména 

ve smyslu právního jednání – rozhodnutí bude právně zakotveno). 

Zpracovatel žádosti (městem sjednaný subjekt) se po avizovaném rozhodnutí poskytovatele dotace 

(MŽP ČR) obrátil na město Sedlčany s dotazem, zda město akceptuje toto rozhodnutí o přidělení 

finanční podpory a zda má stále zájem finanční podporu přijmout a projektový záměr bez prodlení 

realizovat, a to za podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 

V dřívějších cenách (rok 2020) se jednalo o projekt ve výši 5,5 mil. Kč, z toho by byla dotace 

v předpokládané výši 70 % uznatelných nákladů, tj. cca 3,870 mil. Kč, zbytek by hradilo město ze svého 

rozpočtu přímo. 

Pan starosta sdělil další informace o nedostatcích stávajícího varovného systému. Již v současné době 

nelze jednotlivé komponenty nahradit v rozumném čase (komponenty nelze sehnat; cesta plné 

digitalizace). Město potřebuje funkční varovný systém. 

Pan starosta na podporu svého přesvědčení a doporučení sdělil, že i uplynulý víkend je důkazem 

potřebnosti, neboť byl na některých vodoměrných místech dosažen I. stupeň povodňové aktivity.  

Pan starosta RM doporučil rozhodnout o pokračování v uvedeném záměru. 

 

Diskuse: 

▪ nad udržitelností a vylepšením úrovně bezpečnosti města; 

▪ vlivem klimatických změn dochází stále častěji k přírodním katastrofám, přičemž včasné informace 

jsou rozhodujícím činitelem na záchranu životů a majetku; 

▪ zohlednění dalších aspektů bezpečnosti. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci ve věci rozhodnutí o vyhovění žádosti, která byla 

podána městem Sedlčany a informaci o schválení přidělení dotace poskytovatelem, tj. Ministerstvem 

životního prostředí ČR, na projekt pod názvem „Rozšíření varovného a informačního systému města 

Sedlčany“. 

Rada města Sedlčany souhlasí s realizací projektu, resp. s dalšími administrativními kroky procesu, 

kterými je sestavení a doložení žádaných podkladů poskytovateli finanční podpory, výběr zhotovitele, 

zajištění řádné komunikace s administrátorem projektu a poskytovatelem služeb a další, a to v souladu 

s organizačním schématem Městského úřadu Sedlčany.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1630/2018-2022. 

 

4.7 Projednání Závěrečné zprávy o výsledcích veřejnosprávní kontroly provedené 

u příspěvkových organizací města Sedlčany 

Radě města Sedlčany byla v čase před zahájením jednání rozeslána k prostudování tzv. závěrečná 

zpráva o výsledcích veřejnosprávní kontroly. 



  

 

 

Dokument dokládá provedení uvedené kontroly kontrolní skupinou zřizovatele nad výsledky 

hospodaření roku 2021, popř. informuje o jeho průběhu a svědčí o kontrolním zjištění, jako i odstranění 

nedostatků z dříve provedené kontroly a způsobu jejich vypořádání. 

Dokument je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu Sedlčany (působnost starosty města). 

Vzhledem k tomu, že jej členové RM obdrželi v úplném znění, není zde jeho obsah podrobněji uváděn 

(duplicita údajů). 

 

Diskuse: 

▪ nad stavem a zjištěním; 

▪ zvýšení kvality; odstraňování nedostatků;  

▪ pozitivní vývoj v čase.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly provedené podle Kontrolního 

řádu města Sedlčany, uvedené v Souhrnné zprávě o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových 

organizací města Sedlčany nad hospodařením roku 2021.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1631/2018-2022. 

  

4.8 Informace o plnění příjmové strany rozpočtu města Sedlčany na stávající rozpočtové období 

roku 2022 

Pan starosta přítomné členy RM informoval o stavu plnění rozpočtu města Sedlčany na straně příjmů. 

V současné době je příjmová strana rozpočtu plněna mírně nad očekávané příjmy napočítané na stávající 

období. 

Výnosy daňové výtěžnosti se pohybují nad očekávanou hodnotou uzávěrky sedmého měsíce. 

Ovšem je zřejmé zvýšení jednicových výdajů města (rozpočtovaných kapitol) s ohledem na vysokou 

míru inflace. 

 

Diskuse: 

▪ nad vývojem a určitou predikcí; 

▪ další aspekty problematiky (hodnoty jsou k dispozici v agendě starosty města). 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Ratingové hodnocení města Sedlčany; základní informace 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přítomné členy RM informoval o tzv. Ratingovém 

hodnocení města Sedlčany. 

Jedná se o hodnocení obcí podle kritérií stanovených ratingovou společností (hodnotitelem), 

která nemusí vždy vyjadřovat skutečnou kvalitu procesů a služeb měřitelných a hodnocených podle 

přijatých a často pouze účelových kritérií z pohledu tzv. neziskových organizací; navíc jsou posuzována 

spíše „líbivá“ populistická kritéria nesouvisejí s legalitou výkonů a potřebami subjektu, ale související 

s emociální manipulací. 

Ratingové hodnocení město neobjednává (neplatí). 



  

 

 

Schopnost města dostát svých finančních závazků (přijaté úvěry např. Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany) se s jejich postupným splácením vylepšuje, což se odráží na hodnocení města. 

Hodnocení BB1 – vyhovující. Pan starosta konstatoval, že jsme se tedy posunuli z „dvojky“ 

do „jedničky“ (v porovnání s hodnocením z roku 2020, tedy oproti posledně hodnocenému roku 2021; 

Rating K – Index). 

 

Diskuse: 

▪ nelze přeceňovat; bez dalšího příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Zajištění nákupu elektrické energie na rok 2023 

Referující, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přítomné členy RM informoval o dalším 

stupni vývoje ve věci projednávání smlouvy (objednávky) o dodávkách elektrické energie pro město 

Sedlčany na rok 2023. 

Informace s ohledem na případné výdaje města s tímto související, zároveň i příspěvkových organizací, 

nejsou nikterak příznivé. Dopad do rozpočtu města bude neblahý (ohrožení provozu a investičních 

záměrů). 

Podle dosavadního průběhu vývoje cen, od kterého se odvíjí nabídka distributora (resp. dodavatele), 

se nejeví vhodné a pro město Sedlčany výhodné uzavření smluvního ujednání za stávajících cenových 

podmínek (burza již překonala hranici 700 EUR; při minulém projednání byla tato hranice ještě 

pod 400 EUR. 

Pan starosta dále referoval o informacích poskytnutých městu Sedlčany jako odběrateli ze strany 

přizvaného obchodního zástupce dodavatele (ČEZ Distribuce, a. s.). 

Očekávaný je zásah státu, případně pravděpodobně zásah bude vykonán z pozice Evropské unie, jako 

závazné rozhodnutí.  

Pan starosta uvedl některé z možností postupu a akceptace denních nabídek (využívat cenu za měsíční 

průměr na burze…). 

V současné době nikdo není schopen dodávky v objemu a ceně garantovat. 

Pan starosta sdělil, že např. u položky VO (veřejné osvětlení) – nárůst lze očekávat až 7x vyšší oproti 

dnešní sjednané ceně. 

Některé obce přijímají opatření k úsporám (VO zhasínají již v 11:00 hod.). 

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou sjednání ceny; 

▪ úvahy o tzv. „zastropování“ cen se zatím nedotýkají sektoru všech odběratelů, jako jsou např. 

veřejnoprávní korporace (např. obce); názory politiků nelze předjímat, jako ani jejich rozhodnutí; 

▪ není možné se opřít o jakoukoliv predikci (dnes platí, zítra nikoli); 

▪ není subjektu, který by podal důvěryhodnou predikci, potřebnou pro rozhodnutí. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 



  

 

 

 

4.11 Zajištění právního důvodu užívání volebních místností; Volby do Zastupitelstva města 

Sedlčany 2022 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena se stavem zajištění voleb.  

Pokud se týká volebních místností, tyto budou zajištěny ve všech volebních okrscích. Počet volebních 

okrsků se nezměnil.  

Vybrané volební místnosti, a to s ohledem na jejich užívání jiným způsobem, je potřebné ošetřit 

uživatelskými vztahy. 

RM byla seznámena s návrhy smluvních ujednání. 

Možnost uzavřít smluvní ujednání (hrazení nákladů z rozpočtu ČR) prověřil Odbor ekonomický. 

Pro zajištění volebních místností pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany 2022 jsou připraveny 

celkem 3 ks Nájemní smlouvy; jedna volební místnost v zařízení Středočeského kraje, respektive 

užívání tohoto majetku je ošetřeno na základě verbálního ujednání (projednáno s ředitelem subjektu); 

užívání volební místnosti je tedy řešeno výpůjčkou (zajištěno na základě ústní dohody smluvních stran). 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou; 

▪ potřebnost (nezbytnost) v administrativním procesu; 

▪ dopady inflace; 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní 

změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. 

V červnu 2022 dosáhla 9,4 % (využít k případnému jednání). 

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména 

při propočtech reálných mezd, důchodů a podobně. 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku 

vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci 

předchozího roku. V červnu 2022 dosáhla 17,2 %. 

▪ bez širší diskuse.  

 

Usnesení (soubor výroků samostatně přijatých usnesení): 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh Smlouvy 

o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu Městského muzea Sedlčany (pronajímatel IČO 

70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce 

„Volby do zastupitelstev obcí 2022 (Zastupitelstva města Sedlčany)“, kde bude zřízena volební místnost 

pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v termínu dne 23. a 24. září 2022.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1632/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh Smlouvy 

o krátkodobém pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, 

ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do zastupitelstev obcí 2022 (Zastupitelstva města 

Sedlčany)“, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4. Volby se budou konat 

v termínu dne 23. a 24. září 2022.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1633/2018-2022. 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebitelske-ceny/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
https://www.kurzy.cz/duchod/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebitelske-ceny/
https://www.kurzy.cz/zpravy/661458-cr-indexy-spotrebitelskych-cen-v-cervnu-zvysil-o-1-6-a-o-17-2-mezirocne/


  

 

 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek předložený návrh Smlouvy 

o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace „U Beranů“ (identifikace subjektu 

IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č. p. 28, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti 

s konáním akce „Volby do zastupitelstev obcí 2022 (Zastupitelstva města Sedlčany)“, které se budou 

konat v termínu dne 23. a 24. září 2022, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany 

č. 9.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1634/2018-2022. 

 

4.12 Zajištění kontinuity kvality vybraných úředních výkonů; Dohoda o provádění služby 

supervize 

K rozhodnutí a akceptaci a schválení byla předložena Dohoda o provádění služby supervize s vybraným 

supervizorem. 

 

Diskuse: 

▪ nad smyslem, obsahem a smluvními podmínkami; 

▪ potřebnost (standardizace); 

▪ reference. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dohodu o provádění služby supervize s vybraným 

supervizorem, za účelem podpory potřebného a očekávaného výkonu a udržení úrovně lidských zdrojů 

s charakterem zajišťujícím zvláštní péči o vybranou množinu zaměstnanců v pracovně právních 

vztazích, zařazených do Odboru sociálních věcí a Komise pro projednávání přestupků, uzavíranou 

na dobu určitou do dne 31. prosince 2023 a za dalších podmínek zapracovaných v uvedeném smluvním 

ujednání.“ 

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 92-1635/2018-2022. 

 

 

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 plnění usnesení ZM a RM k zajištění volební kampaně na volby do Zastupitelstva 

města Sedlčany 2022; příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, podal přítomným členům RM informaci o splnění 

úkolů vyplývajících z usnesení ZM a doplňujícího věcného usnesení RM ohledně prostoru v periodiku 

Radnice, který byl určen pro volební kampaň politických subjektů, které úspěšně zaregistrovaly své 

kandidátní listiny pro uvedené volby. Všechny čtyři subjekty této možnosti využily.  

Pan starosta dále členům RM oznámil, že s účinností dne 1. září 2022 vydá rozhodnutí o umístění 

volební propagace do vývěsních tabulí města Sedlčany. Podrobnější podmínky budou k dispozici 

zmocněncům politických subjektů (budou jim zaslány na zajištěné adresy). 

Tímto budou úkoly související s kampaní do komunálních voleb roku 2022 splněny v souladu 

s příslušnými rozhodnutími přijatými samosprávními orgány města (ZM, RM, starosta města). 



  

 

 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Závada (havárie) na plášti střešní krytiny administrativní budovy Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482; příspěvek přednesl pan Ing. Jiří Burian 

Pan Ing. Jiří Burian se dotázal na zajištění neprodleného odstranění havárie na střešní krytině uvedeného 

objektu. Situaci objasnil následně.  

Pravděpodobně u jednoho svodu dešťové vody z pláště střešní krytiny budovy, který je vyspádován 

směrem od okrajů do jejího středu, a to vzhledem k možnému porušení spoje, který tvoří krytina 

a vlastní ústí do potrubí, došlo při dešti k zatékání vody do objektu (příčinou je protržení spoje). 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, sdělil, že Odbor investic již zajistil odstranění 

uvedené havárie, a to prostřednictvím externího dodavatele, který přislíbil neprodlenou opravu. 

 

Diskuse: 

▪ nad dřívější generální opravou povrchu rovné střechy; 

▪ odborné posouzení spoje, výměna části svodu za trvanlivější materiál; 

▪ opravu a kontrolu opravy zajistí Odbor investic (pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí); neprodleně, 

bez zbytečného odkladu. 

 

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

Úkol již dříve uložen odpovědné osobě. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

▪ Zemní rozvody datových kabelů v městské zástavbě Sedlčany a jejich praktické využití 

pro připojení objektů; příspěvek přednesl pan MUDr. Karel Marek 

Pan MUDr. Karel Marek, z vlastní iniciativy a zájmu, jako i na základě výsledků diskuse s vlastníky 

objektů ve městě Sedlčany, informoval RM o naplňování investičního záměru připojení některých 

lokalit města Sedlčany (lokality vybral investor na základě zjišťovacího řízení a sestaveného 

obchodního plánu) k tzv. rozvodům optických (datových) kabelů pro zajištění připojení k „rychlému 

internetu“. 

Podle informací ze strany firmy, která provádí výkopové práce, budou připojeny pouze ty objekty, 

při jejichž straně ulice (zpravidla chodník nebo pás zeleně) se výkopové práce realizují, neboť překopy 

komunikace z tohoto výkopu na druhou stranu ulice jim nebyly investorem zadány. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o zemní vedení, které nepředpokládá přenos dat jiným způsobem, tedy pouze zemním 

optickým kabelem, není pravděpodobné, a to s ohledem na stávající povolený rozsah prací a zkušenosti 

z jiných měst, že by došlo k připojení obou stran ulice (v některých případech zůstanou objekty 

pravděpodobně nepřipojeny). 

Pokud se týká zjišťovacího řízení (zájmu o připojení), které provedl sjednaný zástupce investora 

za účelem zjištění zájmu o připojení, toto se týkalo zpravidla vlastníků na obou stranách ulice. Vlastníci 

tak žili v naději na připojení, které pravděpodobně nyní mít nebudou (o překopech komunikace 

se nejednalo). 



  

 

 

Pan MUDr. Karel Marek dále uvedl, že není přístupné (aktivní) telefonní spojení (zrušeno bez náhrady), 

které bylo zájemcům o připojení se k rychlému internetu předáno v čase před zahájením akce. 

K dispozici není ani jiné náhradní spojení, na kterém by bylo možné se o věci informovat a včas ji předat 

k případnému rozhodnutí nebo vyvolání informační schůzky a jednání. 

Poslední informace jsou toho charakteru, že na straně ulice, kde není vyhotoven výkop, i když se zde 

nacházejí potenciální objekty k připojení, toto realizováno nebude. Pan MUDr. Karel Marek dále sdělil, 

že občanům s nadějí na připojení, tedy případných dotazů na investora ve smyslu výše uvedeném, může 

být více a je žádoucí s nimi komunikovat.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, poděkoval za výše uvedenou připomínku. Sdělil, 

že na tuto akci bylo investorovi vydáno správním úřadem územní rozhodnutí, jehož detaily nejsou nyní 

zde k dispozici; v současné době nejsou potvrzeny ani vyvráceny tyto informace, jakkoli jsou 

pravděpodobné. Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, bude zadán úkol ke zjištění kompletního 

investičního záměru a údaje k jeho věcnému plnění; rovněž tak bude nahlédnuto do projektového řešení 

akce, kde by měly být údaje o připojení uvedeny.  

Informace budou zajištěny neprodleně, do příštího zasedání RM, na kterém bude RM informována. 

 

Diskuse: 

▪ nad dřívějšími přísliby investora (firma „skupiny ČEZ“); 

▪ nad dalšími informacemi z terénu (výkopové práce investorem zadány dvěma firmám; tyto nedisponují 

podrobnostmi k připojení objektů na rychlý internet); 

▪ tlaky dalších firem na uložení optických kabelů. 

 

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

Úkol bude zadán Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic. 

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. 92/2018-

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. Josef Soukup, který se na příští jednání RM nemůže dostavit, a to z důvodu plnění pracovních 

výkonů (služební cesta mimo region Sedlčany).    

Následné jednání RM se tedy uskuteční ve středu dne 7. září 2022 v čase od 16:00 hod.; v chronologii 

jednacích dní označeno zn. RM č. 93/2018-2022; na Programu jednání RM bude, mimo jiné záležitosti, 

projednávána v hlavním bodu Programu problematika pod pracovním názvem „Investice města 

Sedlčany (zpráva Odboru investic o stavu plnění rozpočtu města Sedlčany roku 2022)“.  

 



  

 

 

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

hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy.  

Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  

 

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

17:55 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MBF – Městský bytový fond 

NN – nízké napětí 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 30. srpna 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


