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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 21/2018-2022 
(anonymizovaný a upravený) 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

5. září 2022 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Úvodního slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:05 hod. zahájil 21. veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; přivítal přítomné 

zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti (občany), kteří se svobodně, z vlastní vůle 

a zájmu, dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli 

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

a využili svých práv k vyjádření osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, 

případně podnětů a připomínek k činnosti, která spadá do kompetence správy věcí veřejných 

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 15 (zde zaznamenán nejvyšší dosažený 

počet). 

 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 13 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

při projednávání Programu ZM se dostavili: 

▫  předem omluvený zastupitel, pan Ing. Martin Severa, a to v čase 17:10 hod. (při zahájení 

zasedání); 

▫  předem omluvený zastupitel, pan Ing. František Hodys, a to v čase 17:17 hod. 

(při projednávání bodu Programu ZM, který je označen číslem „3“). 

 

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil/a a zasedací místnost s omluvou, případně 

bez omluvy opustil/a, a na zasedání ZM se již nevrátil/a v čase:  

- nikdo. 

 

Jednání ZM dále přítomen (mna) nebyl/a, a to v časovém úseku (neuvedeno): 

- dlouhodoběji nikdo z přítomných zastupitelů; vizte případně hlasování; pouze krátký 

úsek na občerstvení; zastupitelé nejsou uváděni jmenovitě. 

 

Omluven/a:   

Na celé jednání (z nepřítomnosti) řádně omluven/a: 

- MUDr. Andrea Chromcová, (důvod nepřítomnosti neuveden); 

- Mgr. Libor Novotný, (doprovod osoby blízké k lékaři); 

- JUDr. Filip Růzha, (pracovní neschopnost pro nemoc); 
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- Ing. Petr Stoupa, (důvod nepřítomnosti neuveden); 

- Ing. Pavel Švagr, CSc., (plnění pracovních povinností vyplývajících ze zastávaných 

funkcí); 

- MUDr. Vladimír Zámostný, (zahraniční cesta; důvod nepřítomnosti blíže 

nespecifikován). 

 

 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem omlouval: 

- Ing. Martin Severa, omluven na počátek zasedání ZM z důvodu plnění jiných 

pracovních úkolů; 

- Ing. František Hodys, omluven na počátek zasedání ZM z důvodu plnění jiných 

pracovních úkolů. 

Oba výše jmenovaní členové ZM se na zasedání dostavili, a to v čase, jak již uvedeno výše. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Paní Barbora Kelichová; 

▪ Pan Richard Otradovec. 

 

Návrhová komise: 

▪ Pan MUDr. Karel Marek, předseda; 

▪ Pan MUDr. Zdeněk Špale, člen; 

▪ Pan Mgr. Radovan Faktor, člen. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

Námitky, případně protinávrhy proti pověření zapisovatele dnešního zasedání ZM nevzneseny. 

 

Přizvaní hosté: 

- Pan Petr Krch, vrchní strážník, Městská policie Sedlčany. 

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

- Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT podpory; Městský úřad Sedlčany; 

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:05 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím zasedání ZM přerušeno. 

 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 18:55 hod. 

 

Proti Zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 6. června 2022) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky podle 

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2018 – 2022 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

 



 3 

 

 

Program zasedání:  

 

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 
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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.)  

 

Výše uvedený Program (návrh) 21. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 

je v podstatě přepisem části Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 

26. srpna 2022; dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: MÚ-

S/SEK/17191/2022). Pozvánka byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému 

zastupitelskému sboru) dne 26. srpna 2022 pomocí zřízeného bezpečného úložiště dat 

pro výkon veřejné funkce zastupitele města Sedlčany. 

 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent, pokud takovýto 

k problematice byl určen, kontroloval dokumenty a jejich obsah ze své kompetence 

a působnosti. 

Formou Oznámení byla Pozvánka (návrh Programu) na veřejné zasedání ZM zveřejněna 

na www stránkách města Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována 

a zveřejněna byla rovněž ve všech osadách města Sedlčany, a to na obvyklých místech 

a obvyklým způsobem, aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto informaci 

v místě svého bydliště k dispozici. Stručná informace o plánovaném zasedání s hlavními body 

návrhu Programu byla zveřejněna rovněž v periodiku Radnice. 
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Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích Programu, kontinuálně (zejména návrhy majetkoprávních bodů Programu), 

vždy dle nápadu událostí, jejich geneze a problematiky, projednán Radou města Sedlčany, 

a to postupně, podle harmonogramu jednání (lze dohledat v Zápisech RM; anonymizované 

Zápisy, resp. anonymizovaná Usnesení tohoto orgánu města Sedlčany zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 92-1615/2018-2022, 

které ve svém výroku zní:  

„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.“ 

Toto usnesení již nebylo na návrh RM dále doplněno o další programové body (v době 

do zahájení dnešního zasedání ZM).  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města Sedlčany, na základě rozhodnutí RM s respektem k dlouhodobějšímu harmonogramu, 

a to na základě usnesení zn. RM 92-1614/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:05 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvaného hosta a zástupce 

přítomné veřejnosti. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany (citace): 

„Dobré odpoledne. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážené dámy, vážení pánové, 

zahajuji 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Přítomných zastupitelů je v tuto 

chvíli 13, přičemž omluveni jsou, a to na celé zasedání ZM, paní MUDr. Andrea Chromcová, 

(důvod nepřítomnosti neuveden); pan Mgr. Libor Novotný, (doprovod osoby blízké k lékaři); 

pan JUDr. Filip Růzha, (pracovní neschopnost pro nemoc); pan Ing. Petr Stoupa, (důvod 

nepřítomnosti neuveden); pan Ing. Pavel Švagr, CSc., (plnění pracovních povinností 

vyplývajících ze zastávaných funkcí); pan MUDr. Vladimír Zámostný, (zahraniční cesta; důvod 

nepřítomnosti blíže nespecifikován). Pozdější příchod avizoval a omlouval se pan Ing. Martin 

Severa a pan Ing. František Hodys. Oba zastupitelé, kteří jsou omluveni na počátek zasedání 

ZM, se dostaví později, jedná se o pracovní důvody nepřítomnosti, nicméně Zastupitelstvo 

města Sedlčany je usnášeníschopné, takže můžeme veřejné zasedání zahájit.“  

 

Pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále sdělil upozornění, že je 

pořizován z tohoto jednání on-line audio přenos bez záznamu, o čemž byli a jsou v sále přítomní 

rovněž informováni pomocí vyvěšené informační cedule, která je umístěna v souladu s předpisy 
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a Jednacím řádem ZM při vstupu do Společenského sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné 

zasedání ZM. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího dále oslovil množinu oprávněných osob (občanů), 

kteří mohou uplatnit v souladu s Jednacím řádem ZM svá práva a hlásit se do otevřené rozpravy 

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

předsedajícím upozorněni, že v cca 19:00 hod., jestliže bude ještě jednání probíhat, tak bude 

do Programu zasedání, a to v souladu s ustanovením odst. 17) Čl. 7 Jednacího řádu ZM, vložen 

bod Programu „Dotazy a připomínky občanů“, které se týkají problematiky mimo schválený 

Program (jeho předmět). Zde budou vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání maximálně 

tří minut na jeden příspěvek. Celková doba trvání tohoto bodu Programu je limitována časem 

30 minut. 

Pan starosta dále upozornil na to, že pokud bude z průběhu jednání zřejmé, že bude pokračovat 

po 20:00 hod., bude po dovršení uvedeného času vyhlášena přibližně pětiminutová fyziologická 

přestávka. 

Konec jednání je Jednacím řádem ZM stanoven na 22:00 hod., přičemž každé další případné 

prodloužení o max. 1 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

všech členů ZM.  

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z minulého veřejného zasedání ZM řádně ověřen, a to bez 

námitek a připomínek.    

 

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle Prezenční listiny předsedající konstatoval, že dnešnímu 

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 13 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že je 

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

právních překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí 

(usnesení).“ 

 

Následuje konstatování s ohledem na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stav věcí na místě zohledněný zapisovatelem; prohlášení 

ve vztahu k zák. o obcích). 

Zasedání ZM bylo přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo 

na místo veřejně přístupné a otevřené občanům, s dostatečnou kapacitou, a to v souladu 

s právními předpisy (zákonem o obcích), Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM, jakož i navrženém Programu jednání a jeho pořadu, 

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována (Pozvánka s návrhem Programu jednání 

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 

 

Poznámka: 

Na jednání ZM (veřejném zasedání) byla také aplikována dříve doporučená hygienická 

opatření (vymezení jednacího prostoru pro zastupitele a zvlášť pro veřejnost; tzn. dodržování 

dříve nastavené jednací vzdálenosti. 

 

Záležitosti k vlastnímu procesu jednání; určení a schválení (jmenování) ověřovatelů 

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 21. zasedání ZM jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byla navržena paní Barbora Kelichová a pan Richard Otradovec. 
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Předsedající veřejnému zasedání ZM nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh 

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil. 

Předsedající vyzval všechny zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany navrhuji 

paní Barboru Kelichovou a pana Richarda Otradovce.“  

„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je paní Barbora Kelichová 

a pan Richard Otradovec, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 21. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, 

který s návrhem vyslovil souhlas.  

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na zhotovitele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu bude Ing. Vojtěch Hlaváček. Kdo z přítomných zastupitelů 

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan MUDr. Karel Marek, předseda; pan MUDr. Zdeněk Špale, člen a pan Mgr. Radovan 

Faktor, člen.“ 

 

Navržení zastupitelé nic nenamítali a vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální 

složení návrhové komise. 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval.  

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 
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„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů bylo pro 13, proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi pro případnou činnost v průběhu 

21. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan MUDr. Karel Marek, předseda; 

pan MUDr. Zdeněk Špale, člen a pan Mgr. Radovan Faktor, člen.“ 

               

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání, formulování návrhů usnesení, určení jejich pořadí pro hlasování apod.; 

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 21. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

a připraven Radou města Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami 

subjektu, rozumí se města Sedlčany, a jeho kompetencemi a působností. 

 

Návrh Programu veřejného zasedání byl obsažen v původní Pozvánce na dnešní veřejné 

zasedání ZM a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání 

ZM byli všichni občané města i další oprávnění a také uvedený host). Program veřejného 

zasedání ZM byl ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

a to jak v písemné, tak elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vše v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

a to v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh. 

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, nebyl tento doposud změněn žádným 

důvodným zásahem. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil: 

„Společně s Pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály k Programu dnešního 

jednání. Jsou k navrženému Programu nějaké připomínky nebo návrhy na jeho doplnění? Nikdo 

se nehlásí, takže nechám hlasovat o navrženém Programu.“ 

 

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky 

k návrhu Programu, a to dnes ani dříve v čase před zahájením vlastního jednání určeném 

Jednacím řádem ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 21. veřejného zasedání 

ZM ve volebním období 2018 – 2022 ukončil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, následně 

vyřkl níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s návrhem Programu jednání dnešního zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 13 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; 

proti 0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Poznámka: V čase 17:10 hod. se na jednání ZM dostavil dříve omluvený pan Ing. Martin 

Severa. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů celkem 14. 
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Po ukončení uvedeného procesu předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém a upraveném znění, byl 

schválen třinácti hlasy z celkového počtu třinácti v tuto dobu jednání a hlasování (v tomto 

okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů.“ 

  

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení. Obsah schváleného Programu ZM je uveden ve formálně 

upravené verzi níže v Zápise, bez pozdějšího obohacení o zřejmé diskusní příspěvky (příspěvky 

do rozpravy); tyto jsou v tomto Zápise uvedeny vždy v příslušném bloku jednání. Na tomto místě 

a v tomto čase jednání nebyly známy.) 

 

Schválený Program 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

(Poznámka: Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen 

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení. Program byl v jeho průběhu dále upraven, o čemž 

svědčí tento Zápis; vizte níže.) 

 

1. Zahájení 

 

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

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

  

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

– 5. září 2022) 

  

4. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

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

obec Sedlčany  

  

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.) 

  

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 

  

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

a k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany 

  

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) 

  

4.6 Zajištění uzavření budoucí darovací smlouvy o vlastnictví pozemků, komunikace 

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

   

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

směrem k osadě Oříkov 
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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.)  

 

Pan starosta přítomné ve Společenském sále KDJS upozornil, že všechny osoby starší 18 let 

s trvalým pobytem na území města Sedlčany a osoby vlastnící nemovitost na území města 

Sedlčany se mohou hlásit do rozpravy k jednotlivým bodům Programu. Uvedené právo 

se samozřejmě vztahuje ke všem bodům schváleného dnešního Programu, jak již uvedeno výše. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

a to v souladu s Jednacím řádem ZM (ČI. VII s názvem „Průběh zasedání a jednání 

zastupitelstva“), navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného 

a nekonfliktního průběhu jednání ZM, kterým je rozhodnutí o tom, zda rozprava zastupitelů, 

případně dalších účastníků, bude probíhat ke každému bodu Programu zvlášť, jak již zmíněno 

výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu dvacátému 

prvnímu zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně dalších účastníků a veřejnosti 

(oprávněných osob z řad občanů), ke každému bodu Programu ZM zvlášť.“  

Hlasování: z přítomných 14 zastupitelů bylo pro 14; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného procedurálního usnesení (rozhodnutí ZM): 

„Rozprava zastupitelů, případně přizvaných hostů i dalších oprávněných osob z veřejnosti, 

a to ke každému bodu Programu, bude vedena zvlášť (samostatně).“ 

 

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude 

zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Pan starosta opětovně sdělil, že všichni přítomní z řad veřejnosti se také mohou po udělení slova 

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 
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Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

Programu dnešního zasedání ZM, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených a uzavřených tematických celcích. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, všechny účastníky zasedání upozornil 

na potřebu mluvit jen na mikrofon, neboť je žádoucí, aby on-line přenosu občané dobře 

rozuměli, byl slyšitelný a věděli, o čem se jedná. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní přistoupíme k druhému bodu našeho Programu, kterým je „Kontrola usnesení z minulého 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“. Slovo pro tři následující body dnešního Programu 

ZM předávám panu místostarostovi.“ 

 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany konaného dne 

6. června 2022 (volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji za slovo. Přeji všem hezké odpoledne. Druhý bod dnešního Programu ZM – „Zpráva 

z kontroly usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany.“ Tuto zprávu obdrželi 

všichni zastupitelé jako součást materiálu, takže bych rovnou zahájil rozpravu k tomuto bodu. 

Nikdo se nehlásí?“  

 

Referující k problematice otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru, následně veřejnosti.  

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí?“ „Přednesu návrh usnesení.“  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o kontrole plnění usnesení 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 6. června 2022, předloženou 

a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 

s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek.“  

Hlasování: z přítomných 14 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 21. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen 

hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 320/2018-2022.  
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

 

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

2022 – 5. září 2022) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Třetí bod Programu ZM je zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usnesení z Rady města 

Sedlčany. Jednání RM se od posledního zasedání ZM uskutečnilo celkem 4×, a to dne 

15. června, 29. června, 27. července a 24. srpna 2022. Podrobnou zprávu opět všichni 

zastupitelé obdrželi písemně, takže si dovoluji zahájit rozpravu k tomuto bodu Programu ZM. 

Do rozpravy se jako první hlásí paní Ing. Blanka Vilasová.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Dobrý den. Já bych se chtěla vyjádřit k usnesení z 27. července 2022, usnesení č. 1594, 

kdy RM svým rozhodnutím schválila Smlouvu o výpůjčce části pozemku, parcelní číslo 394/1 

o výměře 3 000 m², a to mezi městem Sedlčany a zapsaným spolkem LIFEBYREAL, z. s., 

za účelem realizace záměrů výstavby Indoorového parku Sedlčany (Skatepark pro kola BMX) 

na dobu 15 let. Chtěla bych zmínit, že ten den na jednání RM bylo pouze 5 osob, které vlastně 

rozhodly o takto důležité věci a obrací se na nás občané z lokality poblíž tohoto plánovaného 

sportovního areálu, tedy rozšíření sportovního areálu, který tam už nyní je, a to s obavami 

ze zvýšené hlučnosti a nepořádku v souvislosti s tímto projektem „Skateparku pro kola BMX“. 

Informace jsme získali až z tisku. Nikdo záležitosti s těmito, vlastně sousedy, neprojednával. 

Řada kolegů zastupitelů zastává názor, že o záměru na využití takto hodnotného pozemku 

na tak dlouhou dobu mělo být informováno zastupitelstvo a po zahrnutí připomínek od občanů 

o tom také rozhodovat. Takto hodnotný pozemek v centru města by měl sloužit především 

široké veřejnosti, takže bychom navrhovali, aby se Rada města Sedlčany opětovně zabývala 

touto věcí. 

Já jsem tedy psala na vedení města minulý týden e-mail, bohužel mi odpovědi přišly až dnes, 

což tedy chápu, protože té práce je samozřejmě mnoho, ale požadovala jsem, jak vzor té 

Smlouvy, tak přesný projekt, včetně studie o hlučnosti a také to, jakým způsobem chce město 

ovlivnit to, jak tam budou vlastně návštěvníci docházet, protože část toho hřiště, byť je to 

na městském pozemku, by nebyla veřejně přístupná. Takže takto asi.“ 

 

Poznámka: V čase 17:17 hod. se na jednání ZM dostavil dříve omluvený pan Ing. František 

Hodys. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů celkem 15. Tento počet 

se do ukončení veřejného zasedání nezměnil. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takže ano, RM skutečně rozhodla o výpůjčce části pozemku, řádově asi pětiny rozlohy té 

bývalé školní zahrady, která byla následně užívána jako softbalové hřiště. Pokud se týká 

uvedeného účelu užívání, možná tam od začátku je trošku ne úplně přesně uváděn název 

„Skatepark pro BMX kola“ asi by bylo vhodnější používat název „Bike park“, protože se 

skutečně jedná o tento záměr. Skatepark by byla trochu jiná kategorie využití tohoto pozemku 

a možná i samozřejmě by přinášela nějaké negativní jevy, třeba jako hlučnost, kterou provází 

klasický skatepark. S myšlenkou na nové využití uvedené plochy přišli příznivci tohoto sportu, 

jako je pan M. B., který se přistěhoval do Sedlčan a další, a to v průběhu loňského roku (2021). 

Pan M. B. je vícemistr světa, mistr Evropy a několikanásobný mistr České republiky v těch 

freestylových kategoriích na BMX kolech. Tento přišel s návrhem, že by rád vybudoval zázemí 

pro tento sport i v Sedlčanech s tím, že by tady bylo fajn, kdyby vznikl oddíl, ve kterém by 
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vychovával zájemce o tento sport a tím vlastně byla nastartována diskuse o tom, za jakých 

podmínek a jaký pozemek případně můžeme pro tento záměr nabídnout (město Sedlčany). 

Samozřejmě od začátku naše stanovisko bylo, že v současné době nebo ani v tom loňském roce 

tato věc nebyla v rozpočtu města zařazena, takže my můžeme maximálně vypomoci tomuto 

záměru pozemkem s tím, že celá výstavba by byla v režii výše uvedeného spolku, jehož 

představitelem je pan M. B., který se zabývá právě trénováním jak mladých jezdců, tak možná 

i zkušenějších jezdců na kolech BMX. Ona původní myšlenka nositelů záměru byla ještě o 

něčem jiném, resp. spíše jejich představa byla směrována k výstavbě uzavřené sportovní haly, 

takže by zde byl vyhotoven krytý „Bike park“ s využitím sportoviště v podstatě celoročním, 

nicméně během roku se situace radikálně změnila.  

Ekonomická situace a ceny ve stavebnictví rostly natolik, že se tento záměr stal v současné 

době nerealizovatelný a investoři požádali o úpravu toho původního záměru pouze na ten 

venkovní „Bike park“. Záležitost byla několikráte projednávána na zasedání RM v průběhu 

roku a samozřejmě je tato záležitost uváděna i v zápisech z jednání RM, takže to není tak, 

že bychom něco podobného drželi pod pokličkou nebo podobně. Nakonec pan Ing. Josef 

Soukup je radním, takže byl tomu rovněž přítomen. V současné době smlouva o výpůjčce ještě 

není uzavřena, protože tam právě dolaďujeme s naším právním zástupcem všechny tyto 

provozní náležitosti. Chceme, aby to bylo ošetřeno už v uživatelském vztahu (Smlouvě) 

a nechceme se spoléhat pouze následně na nějaký Provozní řád (předpis provozovatele) toho 

sportoviště. Zcela jednoznačný tedy záměr toho provozování je, že by sportoviště bylo 

provozováno pouze v určité dny v týdnu, po určité časové období a přístupné pouze pro členy 

klubu po jejich registraci a po umožnění vstupu do toho sportovního parku, například přes QR 

kód. To jsou ale nějaké technické záležitosti, samozřejmě zájmem, a to i pana M. B. je, 

aby sportoviště fungovalo řádně, nikoliv, aby byl jeho provoz provázán s jakýmikoliv 

negativními, nebo jinými (obdobnými) jevy, jako je tomu možná v některých skateparcích. 

Pokud se týká samotného projektu, tak v současné době právě už na základě té právní jistoty, 

že ten pozemek je k dispozici, tak pan M. B. zadává, nebo připravuje se zhotovitelem 

konkretizaci jednotlivých prvků, jejich rozmístění na určené zpevněné ploše, která je 

definována v rozsahu, jak jsem vám posílal. Posílaný materiál k vám bohužel došel až dnes, 

čemuž jsem nerad, ale předpokládal jsem, že už budu reagovat na vaše dotazy hned v pátek, 

ale bohužel to nebylo odesláno, což rozhodně nebyl můj úmysl.  

Záměr vybudovat diskutované sportoviště je situován k umístění podél komunikace v Luční 

ulici a ten samotný Bike park je ještě rozdělen na dvě části, jedna je určena pro ty nejmenší 

cyklisty, tedy pro začátečníky a druhá část by byla určena pro již zdatnější sportovce této 

disciplíny, kteří již mají něco natrénováno a samozřejmě vždy s dohledem a s patřičným 

odborným dozorem, buď ze strany pana M. B., nebo nějakého jiného trenéra. Rada města 

Sedlčany tento záměr považuje za doplnění stávající nabídky o sortiment dalších možností 

sportovního využití hlavně pro děti mládež s tím, že se jedná o záměr, který je financován 

privátním subjektem, řekl bych provozovatelem. Asi ničemu a nikomu neublížím, když řeknu, 

že tuto aktivitu podporuje pan Passer, který do tohoto projektu je také ochoten vložit právě ty 

sponzorské příspěvky nebo nějakým darem záměr vybudování sportoviště podpořit. 

Rozhodně si nemyslím, že by tento způsob využití, byl nějakým negativním a v každém případě 

musí prostor po případném vyhotovení zůstat jako řízené sportoviště, ne jako volně přístupný 

areál. V podstatě žádné takto vybudované sportoviště, kromě nějakých dětských hřišť, tak nelze 

úplně volně využívat. Třeba i stávající sportoviště při LAS Taverny podléhá nějakému režimu 

užívání, rozvrhu pro využívání, ať už se jedná o kluby nebo jenom užívání pro volnočasové 

aktivity poskytované veřejnosti. Takže, jestli takto stačí na doplnění toho záměru. Ještě se hlásí 

paní Ing. Blanka Vilasová, potom uděluji slovo k příspěvku do rozpravy panu 

JUDr. Mgr. Rostislavu Hefkovi.“ 
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Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Já bych chtěla říct, že toho 27. července pan Ing. Josef Soukup při hlasování nebyl. Jenom, 

jak jste říkal, že vlastně o tom věděl, takže nebyl vlastně při tom hlasování o této smlouvě. My 

samozřejmě chápeme a kvitujeme, že se u nás někdo…, že má někdo snahu rozvíjet další 

odvětví sportu, což mně osobně třeba se líbí, samozřejmě „Bike park Sedlčany“, ale byla jsem 

se na určitých bike parcích podívat a ten hluk tam zkrátka je a je tam dosti značný, nehledě 

na to, že tam bude i reprodukovaná hudba, byť teda do pěti hodin, ale jestli si dokážete 

představit, že člověk alespoň o víkendu by chtěl odpočívat, tak asi to úplně nebude v té lokalitě 

možné. Vlastně tím, že je to vlastně v takové kotlině, tak vlastně ten zvuk jde nahoru, jak k ulici 

primáře Kareše, tak vlastně dozadu ke Strojírnám za Taverny tam k těm ulicím a i k nám 

do Luční ulice a vlastně celá Nádražní ulice, respektive ta část, co je za gymnáziem, tak vlastně 

tam určitě to je dosti slyšet a ten hluk opravdu tam není příjemný. A my už vlastně jsme se 

museli v té lokalitě smířit s tím, že jsou tam různé akce, které také nejsou nehlučné, takže tohle 

to by omezovalo zdejší obyvatele. Pokud bych osobně mohla navrhnout umístění sportoviště, 

tak bych navrhovala určitě jiný prostor pro takovéto hřiště. Je to samozřejmě k jednání, protože 

město tolik pozemků nemá. Já určitý typ mám, ale je to určitě k dalšímu jednání, takže mám 

tady připraven i návrh usnesení.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„A můžeme vyzvat i občany, kteří tady jsou právě kvůli této věci, aby se k tomu vyjádřili.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak samozřejmě může se vyjádřit každý, kdo je přítomen. Tady stále v rozpravě, takže, 

prosím. Nebo ještě pardon, ještě pan doktor se hlásil.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Děkuji za slovo. Dodržujeme Jednací řád, ano. Jenom jsem se chtěl zeptat. Co bránilo tomu, 

aby to bylo předloženo zastupitelstvu k projednání? Smluvní ujednání bylo schváleno na dobu 

15 let. Samozřejmě jste si to takto rozhodli, vyhradili, takže nesete za to plnou zodpovědnost. 

Chtěl bych jenom reagovat krátce na paní Ing. B. Vilasovou, že tam nebyl pan Ing. J. Soukup 

přítomen hlasování. Jestliže to bylo řádně svolané zasedání RM, tak tam měl být přítomen! 

To, že tam nebyl přítomen, jej v mých očích neomlouvá! Ano, měl tam být!  

Jenom samozřejmě je super, že by se zde rozvíjel další sport. Je potřeba zvážit umístění tohoto 

sportoviště, zda je toto umístění to nejvhodnější. Samozřejmě může existovat provozní řád. 

Zase chápu, někomu, že by to mohlo vadit, nicméně široká diskuse, by k tomu mohla být. 

Uvědomme si, že je tři týdny do voleb. Vy říkáte, že to není připraveno, není podepsána 

Smlouva, tak bych se chtěl zeptat, jestli to hodláte podepsat ještě těsně před volbami nebo svým 

způsobem počkáte, ještě budete chvíli vládnout po volbách, než se ustanoví nová RM a další 

orgány města, anebo to necháme až k rozhodnutí na budoucí zastupitelstvo, potažmo budoucí 

radu. Myslím si, že takovýto projekt těsně před volbami na dobu 15 let, byť se třeba nezmění 

vláda ve městě, ale svým způsobem, jestli to zatím neponechat k rozhodnutí po komunálních 

volbách. Chápu, že nějaká ta jistota pro toho, s kým už jste jednání uzavřeli, jestliže on už začal 

podnikat kroky po přijatém rozhodnutí, by měla být, ale na druhou stranu, nemá podepsánu 

Smlouvu. Ano. Takže bych se chtěl zeptat, jak to hodláte stihnout a proč tato záležitost nebyla 

předána k rozhodnutí na zastupitelstvo? Což považuji za škodu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dobře, děkuji. Takto, jak jsem již řekl. Se záměrem jsme byli seznámeni v srpnu loňského 

roku (2021), přičemž byl investorem vysloven nějaký předpoklad, že záležitost bude mít 
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rychlejší průběh. Pak ale nositelé projektu opustili tu myšlenku vybudovat sportovní halu 

a začali diskutovat, jestli ano – jít pouze do venkovního areálu, nebo ne. A rozhodně jsme to 

neprodlužovali my nebo nesměřovali to na závěr volebního období. To nás ani vůbec 

nenapadlo. Jedná se o shodu okolností, že pan M. B. až začátkem tohoto léta dostal zelenou od 

pana Passera, a tudíž se to posunulo do projednání rozhodování v letním termínu zasedání RM, 

ale i ten bod byl na Programu dopředu avizován, o tom členové RM dobře věděli. Čili to by 

bylo asi skoro směšné se domnívat, že ostatní členové RM čekali, až nebude přítomen pan Ing. 

Josef Soukup, ale to asi pouze on sám by zde mohl vyloučit; nicméně Smlouva skutečně 

podepsána není. Tady je pořád tedy platné usnesení, které není naplněno.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Uvidíme tedy, co se odvine ještě z dnešní rozpravy. Protože by se mimo jiné při realizaci 

projektu jednalo o nějaké zpevnění plochy, rozumí se, že se jedná o nějaké stavební úpravy, 

potom by nad žádostí probíhalo stejně normální správní (stavební) řízení, u kterého jsou 

vlastníci sousedních nemovitostí účastníci, takže to zase není něco, čemu bychom se vyhýbali, 

vůbec ne.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom jsem se ptal, proč jste si to vymínili jako RM, byť by o tomto zvlášť v tuto chvíli mohlo 

rozhodovat zastupitelstvo?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak my jsme si to nevymínili, orgánem, který rozhoduje o nájmech majetku města, tak je 

ze zákona o obcích Rada města Sedlčany, pokud si to ZM samo nevymíní nebo nestanoví jinak. 

No, takto to je. Nebylo to tak, že bychom to chtěli jenom řešit v Radě města Sedlčany, ale prostě 

pronájmy řešíme standardně na jednání RM.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Je to tak, ale někdy, když je prostě něco složitého, tak i sami jste přišli, kolikrát za ta období, 

co jsem tady byl a předložilo se to k rozvaze a rozhodnutí zastupitelstvu, byť rada o tom mohla 

rozhodnout. Myslím si, že o takto velikých projektech, obzvlášť těch na dobu na 15 let, když je 

volební období na čtyři roky, by bylo pro tento případ vhodné rozhodnutí ZM. Vždyť to budou 

minimálně tři – čtyři další volební období, jejichž zastupitelstva budou smlouvou vázána, nyní 

jsme na konci volebního období. Říkám, nemusí se změnit vůbec nic ve městě, ale představte 

si, že se fakt změní úplně všechno a ten, kdo přijde, bude před sebou mít předloženu takovouto 

záležitost. Nevíme, zda se v tomto volebním období stihne Smlouva uzavřít. Bylo by asi 

otevřenější, kdyby rozhodnutí o této záležitosti proběhlo na úrovni ZM. K dispozici by tak byl 

větší mandát, jestli mi rozumíte?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Těch patnáct let je skutečně nestandardních, ale tam je to dáno zase tou poměrně velkou 

investicí toho půjčitele… Ještě se do rozpravy hlásí paní Ing. Blanka Vilasová.“ 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová: 

„Já jsem pouze chtěla říci, že jsem se chtěla sejít s panem M. B., vlastně spoluautorem toho 

projektu. Akorát, že z časových důvodů, jsme to nezvládli. Nicméně on ví, že jsem žádala o 

studii hlučnosti, případně o odkaz na jiné podobné hřiště, abychom si to mohli třeba nějakým 

způsobem osobně zhodnotit.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Tak vidím, že by to v tuto chvíli vypadalo, že to schválně chceme protlačit těsně před volbami. 

Ovšem tak tomu skutečně není, ani takovýto záměr nikdy nebyl. A jestli je kolem toho 

vytvořena takováto situace, kde možná spoustu věcí by měl vysvětlovat pan M. B., jako uživatel 

a provozovatel, tak na základě této rozpravy v tuto chvíli budu informovat pana M. B., 

že uzavření (podepsání) Smlouvy, nebudu realizovat v čase současném, cca 14 dní před 

volbami a že bude vhodné záležitost projednat ještě v nově ustaveném Zastupitelstvu města 

Sedlčany, které vzejde z následujících komunálních voleb 2022.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jestli mohu. Myslím si, že to vyslovené, je rozumné rozhodnutí. Vůbec nic nebrání tomu, 

aby to nejen rozhodovala RM, ale když to vyvolává takovouto vlnu názorů, aby nositel projektu 

přišel na zasedání budoucího Zastupitelstva města Sedlčany s projektem, zde jej promítne 

a okomentuje a všichni občané mohou usoudit, že to bude super; myslím ten parádní park. 

Znám podobný park třeba v Praze v Řepích, kde postavili skvělý BMX park, také jsou tam 

blízko rodinné domy a nevadí jim to, ano, funguje to tam, areál je oplocen; samozřejmě nemůže 

se tam dostat každý kdykoliv se mu to zlíbí. Skutečně jenom členové klubu a funguje to fakt 

pěkně. Ano, takže, když to tady předvedou, projekt představí, jsem přesvědčen, že investor, 

pan Passer, by do něčeho špatného nešel. Peníze dělají pěkné věci, takže jsem přesvědčen, 

že to může být nakonec ku prospěchu věci. A vzhledem k faktoru času si skutečně myslím, 

že to je rozumný nápad, aby svůj záměr tady předvedl všem.“ 

 

Neznámá osoba (vykřikla bez představení se a udělení slova): 

„A věříme! Podívejte se, jak to tam dopadlo se zábavami! Podívejte se, co tam předvádí hasiči!“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Poprosil bych, když tak do rozpravy se řádně přihlásit a mluvit na připravený mikrofon.“ 

 

Pan MUDr. Karel Marek: 

„Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme. Jenom jako radní chci podpořit pana starostu. Jeho 

prohlášení, že opravdu naším cílem nebylo teď řešit tuto situaci před volbami, jak bylo uvedeno. 

Otázka toho Bike parku se skutečně na RM projednává více jak rok, od srpna roku 2021 a pan 

Ing. Josef Soukup jako člen STAN a zástupce STAN jako radní za STAN byl u všech těch 

jednání přítomen a musím říci, že nikdy, nikdy neměl nějakou negativní připomínku k tomuto 

projektu, to je za prvé a samozřejmě jistě informoval i další zástupce STANU o tomto projektu 

…“ 

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Prosím vás, nevyrušujte a hlaste se o slovo do mikrofonu, prosím.“ 

 

Pan MUDr. Karel Marek: 

„Nevykřikujte na mě! Chci říci, že samozřejmě další zástupci STANU tyto informace mohli 

mít, měli mít a předpokládám, že když mají svého radního, že ten radní je zastupuje. 

Předpokládám, že v tom případě i konzultuje jednotlivé otázky, které se na radě projednávají, 

a když se tam hlasuje, tak je jeho hlas nejen hlasem radního pana Ing. Josefa Soukupa, 

ale i zástupců STANU, takže chci říci, že STAN nejen v této otázce, ale obecně i v jiných 

otázkách se spolupodílel na vládě, v uvozovkách vládě v této obci za poslední volební období, 

to je jenom jedna věc, že se pan Ing. Josef Soukup neúčastnil toho posledního jednání, 

kdy došlo teda k tomu hlasování, tak to je pravda, ale to hlasování vyplynulo po více jak jednom 

roku jednání, kterých bylo vícero. To jenom, abychom si upřesnili, že teď se zvedla vlna 

nesouhlasu. Rozumím tomu, vás jako občany chápu, samozřejmě jsme ochotni dál o tom jednat 
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atd., ale není tomu tak, že by nikdo nic nevěděl a najednou se tato otázka objevila, to opravdu 

musím popřít, to tak nebylo, ano, to je věc, o které se jednalo opakovaně, stejně jako o jiných 

věcech. Rada města Sedlčany to neudělá tak, že by se sešla během pěti minut, něco odhlasovala 

a neřešila to, takže to je ta podstatná věc a samozřejmě rozumím, že nyní se situace rozjitřila, 

za tři týdny jsou volby a je to otázka, která se ukázala teď z určitého pohledu pro určité skupiny 

tady zajímavá. Takže podporuji pana starostu, odložme to, nechme to na projednání nového 

zastupitelstva, eventuálně nové rady. Je pravda, že je to právo rady, ale samozřejmě může být 

tato záležitost projednána v celém zastupitelstvu, ať se prostě nové vedení města a jeho 

vrcholový orgán vyjádří. Chtěl bych ubezpečit, že opravdu naším cílem nebylo toto rozhodnout 

na konci volebního období. Ta situace k tomu dospěla víc jak rok, to je za prvé, za druhé ten 

projekt se nám zdál zajímavý, vhodný jako rozšíření spektra sportovních aktivit. Umístění je 

opravdu až v rohu celé té plochy. 

Ano, tak dobře, je ohromný rozdíl v hlučnosti „skateparku“ a „bike parku“, to je potřeba říci 

a samozřejmě jsou tam plánovány prvky odhlučnění ve smyslu zeleně, ve smyslu zídek 

a podobně. A jakákoliv věc musí splňovat hygienické předpisy, takže nemůžete nic otevřít, 

nic nikde schválit a provozovat bez splnění těchto předpisů, pokud vám to neschválí hygiena, 

takže to jenom ty základní body. Není zájem projekt protlačit na konci volebního období. 

A není pravda, že hnutí STAN o tomto nevědělo, ví to víc jak rok, nikdy z jejich strany 

od počátku do posledního týdne, tedy mimo ten poslední týden, nepřišla žádná připomínka, 

že toto hnutí STAN nevyhovuje, nevyhovuje to teď, protože zjistilo, že to nevyhovuje vám, 

určité skupině, ale my nejsme proti vám. My se všemi samozřejmě chceme jednat, chceme 

komunikovat a vyjít vstříc tak, aby ta situace dospěla ve prospěch, a to jak vás, kdo tam 

v lokalitě bydlíte, tak eventuálně těch sportovců, kteří tam chtějí provozovat tu svoji činnost.“ 

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Hlásila se paní, prosím, na mikrofon.“ 

 

Osoba z veřejnosti identifikována jako paní „X“: 

„Dobrý podvečer, jmenuji se „X“ a ráda bych promluvila tady k některým věcem, které se týkají 

toho bike parku, skateparku, nevím, jak se mu říká. 

Jsme tady zástupci ulice Luční, části ulice Nádražní, ulice primáře Kareše, ulice Karla Hynka 

Máchy. Já jsem si teď napsala několik poznámek… Nerada bych opakovala jenom to, co tady 

bylo řečeno, já se pozastavím u poslední věci, řekl jí pan MUDr. Karel Marek. My a vy, já jsem 

se domnívala, že ve městě jsme všichni. Tak a teď už budu mluvit jenom k tomu jako obyvatelka 

té zóny, které se to týká a možná, že také jako občanka tohoto města. Vycházím z několika 

invektiv. Slyšela jsem, že se o tom jedná rok, zajímalo by mě, kde jsou z toho zápisy, jakým 

způsobem jsme byli my obyvatelé, anebo občané, seznámeni. Další taková věc. Četl ji tady 

někdo. Je to zápis ze zasedání rady, a je to i zápis, který jsem si přečetla v Radnici, kde se mluví 

o „in parku“. Minulý týden tuším, že to bylo minulý týden, kdy se v Sedlčanském kraji objevil 

rozhovor paní redaktorky ze Sedlčanského kraje s panem starostou. Právě diskutovali tam o tom 

„in“ a „out“, ona se na to ptala, pan starosta, odpověděl, že chyba se vloudila a já se ptám, 

jak se může do zápisu rady vloudit chyba, anebo je to snad jenom… Teďko řeknu výmluva, 

ale pardon nehodná dítěte, nehodná školáka. Dále jsem si ještě přečetla, v tisku, kde pan starosta 

říká: „Myslím, že to nebude hlučné.“ K tomu bych se ráda vyjádřila. Pan doktor Hefka, nevím, 

jestli jsem řekla správně ten titul, řekl, že něco je v Řepích u Prahy. Já jsem se seznámila 

s činností jednoho podobného parku, můžu vám říct, že je to hrozné a nemusíme chodit daleko, 

potvrdí mi to zde sousedé. V sobotu se konala na Taverny na „U-rampě“ malá „pártička“, malá, 

podotýkám ve srovnání s tím, co nás čeká, případně čeká, já doufám, že ještě tady rozum zvítězí, 

protože to bylo dost hlučné, neslo se to tam k nám a já jsem shodou okolností ještě si vyjela 

na kole a jela jsem tam tudy. Můžu vám říct, že kdybychom tam takhle byli dva, tak se 
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neslyšíme navzájem, tam nebylo slyšet vlastní slovo a podotýkám, že to je asi tak desetina 

hlučnosti toho, co by bylo asi v tom skateparku. Tady padla jedna věc ještě. My už hodně trpíme 

tou hroznou hlučností, která tam je při koncertech, která tam teď byla při Brdské lize. 

Nechá se říct, tak fajn, tak si na ten den na ty dva dny odejdu, ale jak si můžu odejít na celý 

týden? 

Uvědomme si, co lidí tam bydlí, že jsou tam lidi s malýma dětma v ulici Primáře Kareše 

a nevím, jestli tohle to bylo všechno bráno v potaz. Jsme v obytné zóně, uprostřed obytné zóny. 

Pokud si pamatuji, tak někdo ze zastupitelů také podal návrh, že by tam mohl být park. Ježíš, 

to je úžasný! Ve městě takováto zóna chybí, maminy s kočárky, nemají kam jít, nedá se jít 

na „Mrskošovnu“ z toho důvodu, toho sportoviště, že to je areál určený na sport. Bydlím tam, 

tak vím, jak to je. Já tam také chodím. Pravda je, že se musím vyhýbat, anebo mně se vyhýbají 

lidé na bruslích. Ano, je to sportoviště. Já bych ještě tady velice ráda řekla, že někdy 

se schováváme za to, že to je pro děti a pro mládež. Já jsem pedagog tělem i duší. Vím, co to je 

pracovat s dětmi, co je to pracovat s mládeží. To, co jsem si přečetla o panu M. B., když byl 

rozhovor v Sedlčanském kraji, a to, s čím jsem se seznámila na mediálních sítích, podívejte se 

na to pořádně! Tam je sebechvála, sebechvála… Mě zarazila jedna věc, že on, říká, teď budu 

parafrázovat, když tak to mohu najít, mám to tady s sebou, ten Sedlčanský kraj, kde on říká: 

„Děti nebo mládež nepůjde za tím kravaťákem nebo tím, kdo má kravatu, půjdou za mnou, 

když jsem pokérkován.“ 

No pardon! Tedy myslím, že si každý asi dokážeme domyslet, co a jak dál tam, říká, ještě pan 

M. B., že pro veřejnost to bude jenom částečně, takže město tady bude hradit komerční zájem 

nějakého člověka a co my o této firmě víme? 

Zkusme si to najít na sítích…“ 

 
Paní Marie X: 

„Souhlasím s názorem pana Bednáře, jak on se vyjádřil zase v rozhovoru v tisku. Ještě tady 

bych chtěla říct jednu věc, že my jsme se to dozvěděli skutečně z tisku, respektive ze zápisu 

zasedání rady z 27. července. Nevěděli jsme vůbec, o co jde, protože co mně, říká katastrální 

číslo pozemku, nějaká firma z Nového Bydžova? Já jsem se informace dozvěděla, je to dneska 

3 týdny, ještě předtím, nežli to v tisku vyšlo. Tak. 

A teď bych chtěla říct k tomu ještě jednu hodně závažnou věc. My všichni, nebo zatím jsem 

slyšela ty názory, sport pro děti, pro mládež. 

Uvědomil si někdo vůbec, jaký sport, jaké pozadí nese tento sport? Uvědomme si, že sem se 

bude sjíždět celá komunita lidí, a to fakt komunita je, to si potvrďte na nějakých podobných 

parcích. Víme, obrátím se na pana Krcha, jaká dopravní situace je v té části Nádražní ulice 

a v ulici Luční a jak to bude vypadat dál? Tam se nechá jet opravdu jenom maličko jo, nízkou 

rychlostí, já tam autem jezdím tak 4× týdně. Jsou lidi, kteří tam jezdí tudy denně, jsou tam dvě 

parkoviště a teď si představte, že se tam bude sjíždět komunita lidí, pánbůh ví, odkud všude. 

A o to my stojíme? Já myslím, že…, a slyším to, čtu to, že Městská policie Sedlčany má podstav. 

Nevím, nerozumím této situaci, ale jestliže a věřím jí při tom, jo, já tomuhle tvrzení věřím, 

a to se ještě bude starat o bezpečnost tady? Já myslím, že těch problémů, které se týkají Sedlčan, 

je velké množství. Podívejme se na názor lidí u „Klubu Pohoda“. Nebudu další jmenovat, 

a když už to tady padlo, taky takový názor. Proč nevyhledat jiné místo? 

Myslím, že ta místa v Sedlčanech by se našla, můžeme o nich možná i diskutovat. 

Já se tedy ptám, jaký je toto to přínos pro město, tady jsem slyšela teď názor nebo jednu 

poznámku, že tam budou provedeny terénní úpravy.  

Za co tam budou provedeny? Město bude platit někomu jeho komerční zájem? Nic proti tomu, 

ať si každý podniká, jak chce, je to jeho podnikatelský zájem, ale proč města? 

No snad bych asi mohla skončit. Já bych ale chtěla, aby mi bylo odpovězeno na několik otázek. 

Jak je možné, že bylo řečeno, že do zápisu se vloudila chyba? 
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Kdo z radních nebo z těch, kteří s tím souhlasili, zná provoz bike parku? 

Dál, jestli si někdo zjistil reference o této firmě? Další otázka. Jaký to bude mít přínos 

pro město? Já vám všem děkuju za pozornost. A prosím, zastupitele na základě našich 

připomínek, aby přehodnotili celou situaci, a pevně věřím v jejich správné rozhodnutí. Děkuju.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za příspěvek. Pokusím se tedy odpovědět. Jak je možné, že se vloudila chyba? Chyba 

se může stát komukoliv, kdo dělá zápis, může se zmýlit, když se to dělá na počítači, může 

vzniknout třeba i chybným překopírováním textu, ale prostě nemyslím si, že to je něco, co se 

člověku nemůže stát.  

Pokud se týká další otázky. Finanční zátěž města. Již na začátku jsem tady říkal, že je to 

výpůjčka pozemku a veškerá celá realizace by byla na náklady, půjčitele.  

A pokud se týká referencí, tak jsem se o to samozřejmě zajímal, díval jsem se jednak na ty 

webové stránky, ale i jsem zjišťoval další informace. Ano, možná jsem zase mluvil i se 

skupinou lidí, která tento sport má ráda, která ho provozuje, a měli by naopak radost, že to bude 

v Sedlčanech, ale to je samozřejmě věc k nějaké další diskusi. 

Slovo uděluji panu XY, který se hlásil do rozpravy.“ 

 

Pan XY (osoba se blíže nepředstavila): 

„Nám tady nejde o STAN, nám tady nejde o jednoho radního za STAN, nám tady jde o ten 

skatepark, ale ne jestli pan Ing. Josef Soukup byl přítomen nebo nebyl přítomen, to přece nic 

neřeší. Já nejsem…, já jsem nestraník, nejsem člen žádné strany, jo, ale to, co si myslím, 

že naprosto, tedy teď tady řešit politické otázky, jestli STAN ano nebo ne, nebo ODS ano nebo 

ne…, já ODS volím od jejího vzniku v jedenadevadesátém roce, ale už si nejsem jist, asi tak.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji. Prosím vás… Klid.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě pan místostarosta se hlásí.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě bych doplnil pana starostu. Tady od paní zaznělo, že se tam bude scházet jakási pochybná 

komunita, že vlastně ten BMX, že to není sport. Chtěl bych jenom zdůraznit, že BMX je zařazen 

jako sport na olympijských hrách, takže je to olympijský sport a není to nějaký sport pro feťáky 

a jezdí se to opravdu na nafukovacích kolech, což znamená, že když ten cyklista dopadne, jedná 

se tlumený náraz. Není to tedy, jako klasický skatepark, kde se jezdí na tom prkýnku, které je 

opatřeno kolečky z tvrzené gumy a při jízdě to dělá neskutečný hluk. To já vím také, ale ten 

bike park opravdu tak hlučný není. Samosebou, že nějaký ten hluk tam uživatelé sportoviště 

udělají, to už je otázka druhá.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak paní Barbora Kelichová má slovo k rozpravě, pak následuje pan Ing. Josef Soukup.“ 

 
Paní Barbora Kelichová: 

„Dobrý večer, já se chci jenom zeptat, kdysi, je to asi deset let, tipuji, co vznikl podobný „Mini 

bike park“ v Luční ulici, teda v Jateční ulici, pardon. 

Ten byl nějak provozován, udržován. Dneska nevím, že by tam někdo chodil.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 
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„Tak tam místní komunita, která je vyznavačem podobného sportu, tak si chtěla, pokud bychom 

ji umožnili nějaké místo vyhradit, udělat jenom ze země takovou terénní dráhu, ale v podstatě 

to využití bylo minimální. Pan místostarosta tam má kousek zahrádku, tak říkal, že tam nikdy 

nikoho neviděl, takže asi to využíváno nebylo. Ovšem tyto překážky neumožňují provozovat 

tento sport, jedná se přeci jenom pouze o terénní zvlnění, které neumožňuje provozování toho 

sportu v takovém rozsahu, jako jsou možnosti na umělých překážkách, ale já nejsem odborník.“ 

 

Paní Barbora Kelichová: 

„Ne, já právě, že jsem tam také nikdy nikoho neviděla, tak z toho důvodu se ptám. Vlastně 

jakoby zde byla možnost, aby tam někdo chodil, nikdy to nikdo nevyužil a teď budeme dělat 

nějaký veliký park. Ano, to byl jakoby důvod, proč jsem se ptala. 

Já vím, my jsme tam také chodili s dětmi kolem...“ 

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pan Ing. Josef Soukup.“ 

 

Pan Ing. Josef Soukup: 

„Já, protože tady několikrát padlo mé jméno… Mně trošku mrzí, že to tady paní Vilasová 

zmínila. Já se nezříkám té zodpovědnosti, byl jsem členem RM celé čtyři roky a myslím si, 

že to nebylo o tom, jestli jsme byli někdo za STAN nebo za ODS nebo za Sdružení nezávislých 

kandidátů, myslím, že naprostá většina rozhodnutí byla ve prospěch tohoto města bez ohledu 

na to, kdo jaké názory zastával. Někdy jsme se o některé názory přeli, ale to k tomu patří, takže 

já se toho nezříkám, ale musím říci, že jsme pořád mluvili o záměru a ten záměr skutečně tam 

byl představen někdy v září loňského roku a potom, jestli se nemýlím, byla taková pauza, a pak 

to bylo až zase v červnu a vždycky se hovořilo o záměru, hovořilo se o „indoorovém“ parku 

a pak se došlo k některým změnám a rozumím tomu. 

Ale co je podstatné, je to, že, a to jsem několikrát připomínkoval, a to si myslím, že je velká 

výzva pro další volební období, že jsem jako radní k mnohým věcem materiály nedostával, teda 

nemyslím já osobně, ostatní radní a že k těmhle, tedy k této záležitosti jsme, bohužel ty 

materiály dopředu nedostali, pokud se nemýlím, že ani jednou. Takže se to vždycky odehrálo 

až tam přímo na RM, ale já se jako radní nezříkám té odpovědnosti, ano. Hovořili jsme o tom 

a jako začátečník, byť jsem tady už čtyři roky v zastupitelstvu a v radě, jsem se domníval, že tak 

závažná věc skutečně bude předložena zastupitelstvu, protože si myslím, že toto je právě ta 

oblast, kterou si zastupitelstvo může vyhradit. Koneckonců o prodeji sebemenší, když budeme 

tady prodávat pozemek o výměře pěti metrů čtverečných, tak to bude muset projednat 

zastupitelstvo, takže si myslím, že i toto, byť jsme o tom diskutovali v radě, mělo být 

předloženo zastupitelstvu tak, aby s tím byla seznámena veřejnost a možná je ke škodě, že ten 

článek od pana M. B. vyšel až teď, že kdyby možná vyšel před rokem nebo před prázdninami, 

že bychom se možná vyvarovali těchto diskusí, ale nezříkám se té odpovědnosti, byl jsem radní 

a nechť voliči rozhodnou, jestli jsme tu práci dělali dobře nebo ne, ale já si myslím, že jsme ji 

dělali ve prospěch města bez ohledu na to, jaký názor a jakou stranickou příslušnost zastáváme.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, pan doktor, prosím.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Už si myslím, na závěr, pan starosta už tady několikrát řekl, že se to stáhne. Vyřeší se to 

v dalším zastupitelstvu, takže si myslím, že není důvod už to nějakým způsobem rozebírat. 

Myslím si, že to je rozumné řešení. Chápu důvody pana Ing. Josefa Soukupa a na druhou stranu, 

kdy ta rada má vědět, že zrovna toto bude tak ožehavé téma, aby to předkládala, a to by pak 
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předkládala zase vše. Takže zase na její obranu řeknu, že prostě rozhodovala tak, jak 

rozhodovala. Nyní se ukázalo, že to je ožehavé téma. Myslím si, že už to víme. Záležitost se 

předloží na zastupitelstvo a toto rozhodne. Jenom v krátkosti na pana MUDr. Karla Marka. 

Nemám žádné politické ambice do budoucnosti tady – ve městě. Takže jsem to nekomentoval 

z této pozice, prostě ani nejsem ze STANU, jenom si prostě myslím, že jsem se vždycky snažil 

hájit zájmy všech občanů tohoto města, tak jenom v této krátkosti, prostě nemám žádné 

politické ambice a znovu nekandiduji, bohužel nebudu ani občanem města, hned po volbách 

se musím přihlásit jinam, takže z tohoto důvodu si prostě skutečně myslím, že toto je to nejlepší 

řešení.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji. Nechci přerušovat rozpravu, ale už jsem delší dobu chtěl zopakovat to, co jsem 

řekl na začátku této diskuse, tzn., že po tom, co tady zaznělo, tu Smlouvu o výpůjčce nepodepíši. 

Jestli nemáte důvěru, že ten podpis tam nepřipojím, tak nechť mi klidně zastupitelstvo uloží 

odložit uzavření této Smlouvy, a to po projednání v nově ustanovené Radě města Sedlčany, 

v novém Zastupitelstvu města Sedlčany. Vůbec s tím nemám problém, jestli tedy, 

aby i přítomná veřejnost měla důvěru, že k tomu nedojde, tak tady navrhuji přijmout usnesení, 

ale ještě, než jeho návrh přednesu, tak se hlásí o slovo pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Děkuji. Dobrý večer. Omlouvám se, že ještě Jarda má potřebu cosi říci. Chtěl bych se jenom 

vlastně vyjádřit k vystoupení paní magistry Bazalové z hlediska vlastně toho, že jak ji znám, 

jako poctivou kantorku a fakt celoživotní kantorku, tak to vidí svoji perspektivou a je to 

záležitost, ať do budoucna bude zastupitelstvo jakkoliv jakýmkoliv věcem nakloněno, tak my 

nebudeme řešit jenom případný tento „kolový park“ v této lokalitě, ale budeme v podstatě řešit 

generační otázku. Jestli mladí… 

Jestli mladí sedlčanští, jestli naše děti, naši vnuci budou. 

Zda budou moci v Sedlčanech být, aby se tady zkrátka cítili dobře. Budou moci užívat… a jestli 

my starší jim dáme možnost užívat to, aby jim tady dobře bylo? 

Aby nemuseli jezdit někam jinam, aby prostě nevyhledávali někde něco a neříkali 

o Sedlčanech, že tady chcípnul pes... 

V podstatě toto je fakt klasický generační problém vzniku nových sportů, na které jsme my 

v žádném případě nebyli zvyklí, nebyli „dimenzováni“. Ta doba těch klasických sportů, atletiky 

nebo těch dalších již byla… Tady paní Kelichová vede kroužek, děkuji jí za to. Opravdu, to jako 

jsou ještě věci, které jsou nebo se stávají Popelkou. 

Chceme-li, aby naše děti nefetovaly, prostě někde se nescházely, to, ať chci nebo nechci, prostě 

tak jim musíme nabídnout něco, co je baví. To je prostě bez diskuse, ano, park tam vyhotovit 

asi by to byla paráda, kdyby fakt město mělo něco podobného někde poblíž, aby tam ten 

„skatepark“, omlouvám se, tento „kolový park“, mohl vzniknout. Možná třeba se najde nějaká 

jiná lokalita. Já fakt nevím, ale ať o tom bude rozhodovat tady kdokoliv z nás, tak taky každý 

z nás ten, který bude hlasovat buď „pro“ nebo „proti“, bude se o tom bavit, si bude muset 

opravdu uvědomovat, že to není jenom záležitost jeho osobního postoje, ale že do toho prostě 

bude muset zahrnout i postoje těch, kteří možná ještě nemají hlasovací právo, ale za nějakou 

dobu, nějaký ten rok, ho prostě mít budou, aby se nám prostě Sedlčany nevylidňovaly, aby ty 

mladí zkrátka nedělali alotrie jako dělali, aby prostě nebyli naštvaní, že fotříci a dědové na ně 

kašlou, protože takovýto normality nemají a pro ně je normalitou samozřejmě jestli je někdo 

pokérkován, nebo není. Už jsem se taky, paní učitelko, smířil s tím, že za mnou jako 

za „kravaťákem“ ty děti prostě nepůjdou, když tam přijde fakt někdo, kdo bude mluvit a bude 

vypadat, jako jsou oni. Ano, opět znovu generační problém, takže to není podle mě žádný cejch 

a já nevím cokoliv… Jestli v dnešní době medializace, nutné medializace svých postojů a svého 
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přesvědčení, aby si někdo něco dokázal a dosáhl, je toto jeho součástí. Možná ten článek, 

omlouvám se, já ho nečetl, byl trochu sebestřednější… Neznám ani toho pána, tak to zkrátka 

možná patří k této době, ano, nechci ho omlouvat, ale hlavně, a to je také důležité, že se jedná 

o zápůjčku a naprostou většinu těch nákladů prostě město neponese, nesl by je investor 

v podstatě jako dar a jenom se malinko obávám, kdyby se tato situace měla vyvíjet jiným 

směrem a nějakým způsobem zpolitizovávat, že možná zrovna tenhle pán od toho dá ruce pryč 

a přišlo by mi to líto. To jen tak na závěr.“ 

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji ještě za příspěvek. Tak vidím, že rozpoutal další vlnu diskutujících, ale.“ 

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak prosím, na mikrofon.“ 

 

Občan, který se nepředstavil a nebyl identifikován: 

„Proti kolovému parku nic nemám, ale nelíbí se mi ta lokalita, kde je, protože je to v centru 

města!“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Prosím vás do rozpravy se všichni hlaste a po udělení slova mluvte na mikrofon, tak prosím.“ 

 

Pan XZ: 

„To jste špatně pochopil, protože my nejsme vůbec proti žádnému sportu v této lokalitě, 

ale tento sport je podmíněný muzikou. Sám to tam pan  M. B. napsal, takže to je od rána 

do večera, takže nám asi na jaře bude muset rozdat sluchátka. A pochybuji, že by tam bylo 

nějaké odhlučnění, že se tam vystaví nějakých osm, deset stromečků, to asi těžko, že jo, anebo 

se tam potom můžete přijít podívat na jaře, jak to bude vypadat, ale každý den opravdu každý 

den.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak ještě paní X.“ 

 

Paní X: 

„Já bych ještě zareagovala na jednu věc. Pan Nádvorník řekl: „Paní učitelko.“ Já znovu 

zdůrazňuji, že nejsem proti aktivitám mládeže a znovu tady říkám, teď už jsem si to našla, 

ten úryvek od pana Bednáře. Myslím, že je to člověk, který rozumí sportu a říká: „Já, jako 

sportovec, jsem ale zastáncem toho, aby státní nebo obecní veřejné peníze byly směrovány do 

těch sportů, které mají už strukturu udělanou.“ A ještě jenom jedna taková věc, kterou jsem 

zapomněla říct předtím. Já jsem, já jsem mluvila o komerci. Mluvme o tom! Kolik rodin nebo 

takhle, řeknu to obráceně, zjišťoval si někdo, že je tam vstupné? Jaké je, podívejte se na sociální 

sítě, kolik rodin v našem městě tohle svým dětem zaplatí? Děkuju.“ 

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji a paní Ing. Miloslava Kelichová se hlásí do rozpravy.“ 

 
Paní Ing. Miloslava Kelichová: 

„Já tam nebydlím, takže se nebudu vyjadřovat k tomu, co tady všichni řekli, ale chápu je, 

protože to s nimi vůbec nebylo projednáno. Já pocházím z Kosovy Hory, a když se tam něco 

takovéhoto rozhodovalo, tak se vždycky úplně nejdřív zeptali těch, kterých se to týká, těch 

sousedů, jestli s tím souhlasí, pak se teprve sepisovala smlouva nebo se dál pokračovalo. To je 



 23 

první věc. Druhá věc k té mládeži, já to naprosto chápu, mládež potřebujeme, ale myslí někdo 

na důchodce? Ty jsou tady taky a je jich bohužel možná víc než té mládeže a oni nemají kam 

jít! Že sedí na náměstí? Myslíte, že jim to vyhovuje, že jsou jenom na náměstí? Třeba by tam 

taky šli rádi, kdyby tam byl nějaký prostor, kde by se oni mohli taky scházet. 

A k tomu, k té efektivitě. Slyšela jsem, že nájem bude za korunu za rok. 

To asi z hlediska ekonomiky v době, kdy potřebuje město každou korunu, není zrovna moc 

velká částka.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji a opět pan doktor.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Fakt bych to zkrátil. Řekl jsem, že to bude řešit další zastupitelstvo. Jenom budu reagovat 

na dva podněty. Ta koruna. Vzhledem k tomu, že to zhodnocení, předpokládám, po těch 

patnácti letech pak zůstane nám (městu Sedlčany), takže oni nám zhodnotí nějaký náš majetek 

a předpokládám, že nám to zůstane. A na slova pana doktora Nádvorníka. Nebude to zápůjčka, 

ale výpůjčka, což je právně úplně jiný pojem. Ano. Jenom na připomenutí.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak už podruhé tedy zkusím vyslovit návrh usnesení. Tak nyní se mi to snad povede, takže 

navrhuji, aby zastupitelstvo uložilo starostovi do konce volebního období, respektive 

do ustavení nového zastupitelstva uvedenou smlouvu, kterou schválila Rada města Sedlčany 

nepodepisovat a opětovně projednat v nově ustavené Radě města Sedlčany na dalším veřejném 

zasedání nového Zastupitelstva města Sedlčany. 

Možná ještě tedy pro formulaci usnesení jsem to řekl hodně květnatě. Požádám o upřesnění 

předsedu návrhové komise.“ 

 

Nyní proběhlo dohadovací řízení, kdy pan MUDr. Karel Marek v postavení předsedy návrhové 

komise spolu s JUDr. Mgr. Rostislavem Hefkou se podíleli na sestavení konečného návrhu níže 

uvedeného usnesení. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Uzavírám rozpravu a řízení o návrhu usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali zaslané informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města 

Sedlčany, a to na základě jeho vlastního návrhu (s podpůrným využitím ustanovení § 105 

odst. 1 ve vztahu k § 84 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.), odložit výkon usnesení Rady města 

Sedlčany zn. RM 91-1594/2018-2022 ze dne 27. července 2022, kterým byla schválena 

Smlouva o výpůjčce vyspecifikované části pozemku parc. č. 394/1 o výměře 3 000 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem realizace záměru výstavby „Bikeparku pro kola BMX“, 

a uvedené smluvní ujednání neuzavírat, a to do doby ustanovení orgánů města Sedlčany 

na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Sedlčany 2022, kterým bude před 

případným naplněním výše uvedeného rozhodnutí záležitost opětovně předložena k projednání, 

a to nejprve nově ustanovené Radě města Sedlčany a následně bude tato problematika zařazena 

do Programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany tak, aby ve věci bylo 

s konečným výsledkem rozhodnuto nově ustanovenými orgány města Sedlčany.“ 
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Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 321/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Nyní předám opět mikrofon panu místostarostovi, aby dokončil tento bod dnešního 

Programu ZM.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem 

Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 

za uplynulé období v intervalu dní 7. června až 5. září 2022, ve kterém  se v termínu, a to dne 

15. června, 29. června, 27. července a 24. srpna 2022, konala řádná zasedání tohoto orgánu 

města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 322/2018-2022. 

 

 

4. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM jsou majetkoprávní záležitosti města Sedlčany. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, připravil a Rada města Sedlčany předkládá 

do Programu pro dnešní jednání ZM celkem sedm bodů k projednání a přijetí konečného 

rozhodnutí.“ 

 

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

obec Sedlčany  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„První majetkoprávní bod. Tady se jedná o směnu pozemků mezi městem Sedlčany 

a žadatelem. Směna je s finančním vyrovnáním a rozdíl ve směňovaných pozemcích činí 

251 m². Tento rozdíl výměr bude vyrovnán za jednotkovou cenu ve výši 75,00 Kč/m2. 

To znamená, že žadatel uhradí městu Sedlčany částku ve výši 18 825,00 Kč. Jedná se 

o pozemky v osadě Sestrouň. Rád bych zahájil rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 
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Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem, 

s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemek parc. č. 602/13, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 271 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 602/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, pozemek parc. č. 740/40, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře 9 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 740/1, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace a pozemek 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) a 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. Rozdíl výměr směňovaných 

pozemků, který činí 251 m2 a bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu ve výši 75,00 Kč, 

tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany částku ve výši 18.825,00 Kč. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, uzavřením Smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 323/2018-2022. 

 

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.) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„V tomto řešeném případě se jedná o prodej pozemku parc. č. 3012/14, výměra pozemku je 

1 544 m², a to žadateli, společnosti Ptáček – správa, a. s., za jednotkovou cenu ve výši 

450,00 Kč/m2. Celková kupní cena za pozemek tedy činí 694 800,00 Kč. Ta cena je dána dle 

znaleckého posudku a shoduje se s cenou, kterou společnost Ptáček – správa, a. s. původně 

i městu nabízela. Zahájil bych tedy rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu ZM.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 do vlastnictví 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.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 324/2018-2022. 

  

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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tady se jedná o prodej pozemku parc. č. 745/8, výměra pozemku činí 19 m², a to do vlastnictví 

žadatele. Jednotková cena činí 75,00 Kč/m2. Celková kupní cena činí 1 425,00 Kč. Pozemek se 

nachází v Třebnicích. Zahájil bych rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu ZM.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu 1.425,00 Kč. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, uzavřením Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 325/2018-2022. 

 

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

a k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„V tomto případě se jedná o směnu pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem. Jedná se 

o směnu pozemků s finančním vyrovnáním, finanční rozdíl v cenách směňovaných pozemků 

činí 69 590,00 Kč a tuto částku žadatel uhradí městu Sedlčany. Rád bych zahájil rozpravu 

k tomuto bodu Programu ZM.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti. Tak prosím, paní Barbora Kelichová“ 

 

Paní Barbora Kelichová: 
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„Nerada do toho vstupuji, protože si myslím, že výměna těch pozemků je slušná. Ale ráda bych 

chtěla sdělit, jestli by se nedalo s panem inženýrem domluvit, když už se dělá směna tolika 

pozemků, zda by nebyl ochotný vypořádat pozemky v lokalitě ulice Zberazské, kde vlastní dva 

takové menší cípy, a to v místě dříve značeného kruhového objezdu, který byl zhotoven jako 

dočasné dopravní řešení, když tam jezdily autobusy při rekonstrukci autobusového terminálu. 

V místě, kde vlastní pozemky, by se možná dalo do budoucna přemýšlet o prodloužení 

chodníku, který už tam vlastně v té další části je, a to z důvodu větší bezpečnosti silničního 

provozu pro obyvatele, zejména pro děti. Vede tudy cesta jak na Zimní stadion Sedlčany, 

tak na tenisové kurty, na fotbalový stadion, atd.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Jistě můžeme zkusit s žadatelem o těchto pozemcích jednat.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jenom poznamenám, že jsme o tom již s žadatelem jednali, a to už v minulosti v době před 

instalací kruhového objezdu, a v tu dobu nebyl svolný ke směně, ale to nevylučuje samozřejmě 

jednání oživit a zkusit znovu věc projednat. Protože žadatel tady vlastní řadu pozemků a řadu i 

na nějakých našich cestách nebo komunikacích, takže určitě tato nyní předkládaná směna není 

poslední.“ 

 

Paní Barbora Kelichová: 

„Ono tam jde i o to, že v tomto místě pozemky vlastní taktéž Sokol, vím o tom. Opravdu by 

bylo fajn, kdyby se chodník prodloužil, a když tedy město je nyní svolné k tomu, že s ním 

vyměňuje tolik pozemků, tak jistě by bylo dobré třeba na to navázat.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Naprosto souhlasím. Jednali jsme i se Sokolem. V případě Sokola Sedlčany, tam by vůle byla. 

Ale nebyla vůle na župě nebo na ústředí. Takže tak, ale někdy to má prostě dlouhodobější vývoj, 

než se podaří najít shodu.“ 

 

Paní Barbora Kelichová: 

„Což podmínit stávající návrh směny tím, že mu vyměníme ty pozemky, když on by byl svolný 

k tomu, že by nám vyměnil tam ty pozemky? Že by město mělo alespoň nějakou páku k tomu. 

Jestliže už říkáte, že to trvá tolik let, tak teď máme tu možnost.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„V tuto chvíli bych nedoporučoval takovéto řešení, protože tato navrhovaná směna řeší 

pozemek pod budovou chovatelů a tuhle směnu řešíme s panem inženýrem Y minimálně 20 let, 

a když jsme konečně našli řešení, tak bychom to zase mohli zablokovat prostě dalším 

požadavkem. Skutečně bych byl rád, kdyby zastupitelstvo dnešní návrh směny odsouhlasilo. 

Zase bychom vypořádali kus pozemků a s panem Y, a to nám pan inženýr Jiří Burian může 

potvrdit, pravidelně jednáme o těchto záležitostech od devadesátých let, tak bych skutečně tento 

podnět k narovnání majetkoprávních vztahů nechal na další kolo.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak ještě někdo se hlásí do otevřené rozpravy? Takže přednesu návrh usnesení? Tak ještě se 

hlásí pan D.“ 

 

Pan Ing. D: 
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„Dobrý den, já vás všechny zdravím, mé jméno je „D“. Myslím si, že by to stálo za to, zkusit 

oslovit pana inženýra Y s cílem udělat alespoň nějakou dohodu, třeba o smlouvě budoucí, aby 

nám tam ten pozemek, ten kousíček nechal. Ono se to týká myslím i ulice Vítěžská, která leží 

na jeho pozemku. To je všechno.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak můžeme s panem Y vstoupit do jednání, ale nepodmiňoval bych to touto již připravenou 

směnou. Jestliže dvacet let se řeší pozemek pod objektem chovatelů a konečně je možnost jej 

vypořádat, tak bych to doporučil, abychom to odsouhlasili.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy již nikdo nehlásí.“ 

 

Do otevřené rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků mezi městem Sedlčany a Y, s tím, 

že město Sedlčany převede do vlastnictví Y pozemky parc. č. 570, druhem pozemku lesní 

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

parc. č. 626/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 478 m2, parc. č. 661/3, druhem 

pozemku trvalý travní porost, o výměře 1 m2, parc. č.  662/2, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 1 m2, parc. č. 663/2, druhem pozemku trvalý travní 

porost, o výměře 7 m2, parc. č. 663/3, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 146 m2, 

parc. č. 664, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 358 m2, parc. č. 665/4, druhem 

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

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, 

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

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

o 12 024 m2 a žadatel převede na město Sedlčany pozemky parc. č. 358/2, druhem pozemku 

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

2 265 m2, parc. č. 360/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 21 m2, parc. č. 360/4, 

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

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

Sedlčany (celková výměra činí 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. Rozdíl v cenách 

směňovaných pozemků činí 69.560,00 Kč ve prospěch města Sedlčany, tzn., že žadatel uhradí 

městu Sedlčany výše uvedenou částku. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, uzavřením Smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 326/2018-2022. 

 

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) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Pro tento případ se jedná o budoucí směnu pozemků, a to opět mezi panem Y a městem 

Sedlčany. Celková výměra pozemků města je 30 942 m² a celková výměra pozemků pana Y je 

31 375 m2. Ocenění těchto pozemků bude provedeno znaleckým posudkem až po provedení 

komplexních pozemkových úprav. Takže bych si dovolil zahájit rozpravu k tomuto bodu 

Programu ZM.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje budoucí směnu pozemků mezi městem Sedlčany 

a žadatelem, s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele 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 

parc. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 183 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické 

Lhoty, obec Prosenická Lhota. Celkem se jedná o výměru 30 942 m2 a žadatel převede do 
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vlastnictví města Sedlčany pozemky 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 činí 31 375 m2). 

Ocenění směňovaných nemovitostí bude provedeno znaleckým posudkem v čase po realizaci 

komplexních pozemkových úprav.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, uzavřením Smlouvy budoucí o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 327/2018-2022. 

  

4.6 Zajištění uzavření budoucí darovací smlouvy o vlastnictví pozemků, komunikace 

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

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tady se jedná o schválení budoucího darování pozemků (nemovitostí). Jedná se o pozemek 

nyní označený jako parc. č. 272/30 o výměře 711 m² a pozemek parc. č. 272/31 o výměře 

578 m² od manželů F a manželů H, na kterých dárci vybudují na vlastní náklady příjezdovou 

komunikaci ke stavebním parcelám a veřejné osvětlení. Ta ulice se nachází v lokalitě u 

Roudného. Zahájil bych rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu ZM.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 
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Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje budoucí darování vlastnictví pozemků, nyní 

v evidenci Katastru nemovitostí označených 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, oba 

v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které jsou ve vlastnictví manželů F a manželů H, na kterých 

bude na náklady dárců vybudována příjezdová komunikace ke stavebním parcelám a veřejné 

osvětlení, které jako stavby budou součástí předmětu darovací smlouvy. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

podpisem Smlouvy budoucí o poskytnutí daru městu Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 328/2018-2022. 

   

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

směrem k osadě Oříkov 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Poslední majetkový bod. Tady se jedná o pojmenování třešňové aleje, která vede od Vodojemu 

Sedlčany směrem do osady Oříkov. Rada města Sedlčany doporučuje pojmenovat tuto alej jako 

„Alej Tomáše Hellera“. Rád bych zahájil rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání, nejprve členů zastupitelského sboru a následně 

přítomné veřejnosti.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Přednesu tedy návrh usnesení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Rozprava bez dalších příspěvků a připomínek ze strany zastupitelského sboru a veřejnosti. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena. 

 

Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje název nově osazeného stromořadí (aleje), 

které se nachází podél polní cesty (dnešní vycházkové trasy), která vede směrem od Vodojemu 

Sedlčany do osady Oříkov na pozemku parc. č. 2914/4, v k. ú. a obci Sedlčany. Stromořadí 

s 25 ks stromů třešně ptačí bude označeno názvem „Alej Tomáše Hellera“.“  

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 12; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 329/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, všem poděkoval a předal slovo zpět 

panu starostovi. 

 

 

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 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM je bod označený číslem 5, a to je „Rozprava 

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

subjekty město Sedlčany a Základní organizace Městská policie Sedlčany jako člena Unie 

bezpečnostních složek odborové organizace“.  

Tento úkol zařadit tuto problematiku do Programu jednání ZM vyplynul z předchozího zasedání 

zastupitelstva, nicméně musím ještě říci, že po projednání návrhu Programu dnešního ZM, 

tak na posledním zasedání RM, Rada města Sedlčany zejména s ohledem na situaci, že máme 

necelé 3 týdny do voleb a dále s přihlédnutím k tomu, že vrchní strážník je kandidujícím 

za jeden volební subjekt, považuje (RM) za vhodnější, aby toto téma bylo odloženo na nově 

ustavené Zastupitelstvo města Sedlčany, protože by ani nebylo asi vhodné, aby končící 

zastupitelstvo jakýmkoliv způsobem zavazovalo další následné zastupitelstvo a stejně jako jsme 

tak učinili tedy u realizace toho skateparku nebo bike parku, to už je jedno, tak bychom učinili 

i v tomto případě. Tak čistě z těchto pragmatických důvodů doporučuji Zastupitelstvu města 

Sedlčany tu rozpravu odložit do nového zastupitelstva, ale vyjádřete se tedy k tomuto mému 

návrhu.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Zahajuji rozpravu zastupitelského sboru, následně přítomné veřejnosti.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak nikdo se nehlásí, nikdo se nechce vyjádřit. Nicméně musíme hlasovat, tedy o tomto mém 

návrhu tak, aby to z dnešního Programu ZM tedy bylo staženo a bylo to skutečně relevantně 

projednáno novým zodpovědným zastupitelstvem, jakým způsobem se bude pokračovat 

v jednání o podmínkách Kolektivní smlouvy.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil. 
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Možnost vystoupit v rozpravě k tomuto bodu jednání byla předsedajícím ukončena.   

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje vyřadit z projednávání Programu dnešního zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany bod s označením č. 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“, a to s ohledem na závažnost případného rozhodnutí s přímým 

dopadem závazků na budoucí volební období a s ohledem na přijetí kandidatury vrchního 

strážníka a současně předsedy odborové organizace do následujících voleb do Zastupitelstva 

města Sedlčany na volební období 2022-2026, neboť Zastupitelstvo města Sedlčany nepovažuje 

za vhodné spojovat tuto problematiku s volební kampaní.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 21. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 330/2018-2022. 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tímto se omlouvám panu vrchnímu strážníkovi, že byl přizván do rozpravy ZM, 

která neproběhne, ale má to, myslím si, v tuto chvíli svoji logiku.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak a tím jsme vyčerpali řádný Program ZM a nyní budeme pokračovat diskusí, 

jak zastupitelského sboru, tak diskusí přítomných občanů. Prosím, kdo má co do diskuse?“ 

 

 

6. Diskuse 

  

6.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

Diskuse bez příspěvku. 

Diskuse zastupitelského sboru byla předsedajícím ukončena. 

 

6.2 Diskuse přítomných občanů  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, otevřel diskusi přítomné veřejnosti. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Hlásí se do diskuse případně někdo z přítomné veřejnosti?“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ředitelka Městské knihovny Sedlčany, paní Blanka Tauberová.“ 

 

 6.2.1 Poděkování zastupitelskému sboru 

Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany: 

„Dobrý večer. Nakonec jsem tu ruku zvedla, protože ono, kdo mě zná, tak víte, že na zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany chodím téměř pravidelně, nejenom jako ředitelka Městské 

knihovny Sedlčany, ale také jako občanka, protože mě to zajímá a o kultuře se tady nemluví 

často. Je to možná pro nás kulturní organizace dobře, pro ty, které jsme ve městě Sedlčany. 

Nicméně ráda bych nyní v tuto chvíli řekla, že děkuji celému zastupitelstvu, že v tom uplynulém 

volebním období kulturu ve městě podporovalo. Ono to není úplně běžné ve městech velikosti 
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Sedlčan, aby tedy kulturní život byl na, a troufnu si to říci, na tak vysoké úrovni, takže bych 

chtěla zastupitelstvu poděkovat. Děkuji vám.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji paní Blance Tauberové za vyslovené poděkování a ještě pan JUDr. Mgr. Rostislav 

Hefka se hlásí.“ 

 

Diskusní příspěvek nevyžaduje vypořádání. 

 

 6.2.2 Poděkování ředitelce Městské knihovny Sedlčany, občanům 

a zastupitelskému sboru 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Také děkuji paní ředitelce, že každé Vánoce, na každý Nový rok nám vždycky zaslala nějaké 

přáníčko originálně vyrobené přání do nového roku. Také děkuji, že spravujete knihovnu, 

a když už mám tedy slovo, tak vzhledem k tomu, že již nekandiduji, tak bych chtěl jenom tak 

poděkovat. Za to, že jsem měl možnost tady vlastně v Sedlčanech po několik období být 

zastupitelem. Děkuji, jak občanům, tak i vám kolegům. Chtěl bych se tímto rozloučit.  

Chtěl bych popřát Sedlčanům, bojím se trošku těžké doby, aby všechno pěkně zvládly, 

aby všechno klapalo a aby to nedřelo na zastupitelstvu, jak jsem to někdy způsoboval já. Tak 

takhle to berte na rozloučenou.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„Tak děkuji za tento diskusní příspěvek.“ 

 

Diskusní příspěvek nevyžaduje vypořádání. 

 

Diskuse bez dalšího příspěvku.  

 

 

7. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jelikož se do otevřené diskuse již nikdo nehlásí, takže diskusi uzavírám a požádám předsedu 

návrhové komise, pana MUDr. Karla Marka, o přednesení závěrečného znění souboru všech 

výroků přijatých usnesení (vyjma technických a procedurálních).“ 

 

Pana MUDr. Karel Marek, předseda návrhové komise ustanovené pro 21. zasedání ZM, se ujal 

slova a přednesl výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá 

rekapitulace přijatých výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval.  

 

 

8. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Vážení zastupitelé, končí poslední veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Celkem 

jsme jich tedy absolvovali 21 za uplynulé 4 roky a mnohdy byla řada diskusí, nesouhlasné 

názory, ale to je samozřejmě v pořádku, to patří do práce zastupitelstva a je to naprosto legitimní 

záležitost, aby v demokraticky zvoleném zastupitelstvu se nakonec odhlasoval většinový názor. 

Jsem velmi rád, že celé to období byla naše jednání slušná, korektní a nedocházelo k žádným 

excesům, jako se mnohdy stává v některých městech a obcích a myslím, že tady nikdy nebyla 
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překročena nějaká hranice slušnosti, určitě ne od zastupitelů, možná tady občas exceloval 

nějaký návštěvník, ale tomu se samozřejmě úplně zabránit nedá. Přeji všem, kteří kandidují, 

samozřejmě úspěch ve volbách. Přeji si, aby nové zastupitelstvo bylo, alespoň tak pracovité, 

slušné a konstruktivní jako to současné a samozřejmě přeji hodně sil nové radě, nově zvolenému 

starostovi, on to tady už, poznamenal pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, čeká nás možná 

nejsložitější volební období v novodobé historii, a to při tomto končícím volebním období 

nebylo také vůbec jednoduché, protože akorát v roce 2019 jsme ještě žili podle starých pravidel 

a v dobrých ekonomických podmínkách, ale rok 2020 přinesl covid a všechny restrikce, 

všechny problémy a samozřejmě i ekonomický propad celé společnosti a sotva jsme se začali 

vzpamatovávat z covidu, tak přišla válka na Ukrajině a energetická krize, která samozřejmě 

bude mít obrovský dopad na život občanů, ale i život města a jenom si nepřeji, 

aby zastupitelstvo a rada stáli před nějakými restrikcemi, co se týče činnosti našich organizací 

nebo rozsahu činnosti našich organizací, ale stát se může všechno. Nejsem pesimista, ale v tuto 

chvíli skutečně ta budoucnost nebude růžová, resp. nejeví se jako růžová.  

A na závěr mého rozloučení s vámi mi dovolte, abych vám každému předal malou upomínku 

na činnost v zastupitelstvu, myslím si, že pro všechny z nás to byla práce zajímavá a děkuji, 

že jste tu práci odváděli ve prospěch občanů našeho města.  

Poprosím Vás ještě o krátkou chvilku pozornosti a obzvlášť velké poděkování z mé strany patří 

panu Ing. Jiřímu Burianovi, který odpracoval pro město nejvíc z nás a jenom připomenu pro ty, 

kdo už to nezažili nebo nepamatují, byl i posledním předsedou národního výboru, do jehož čela 

byl kooptován po abdikaci tehdejší rady národního výboru v únoru roku 1990. Pak dlouhých 7 

volebních období starostoval a vedl toto město a klobouk dolů, to co všechno se za ta léta 

podařilo, tak mnozí dneska berou jako samozřejmost, ale ona to úplná samozřejmost nebyla 

a bylo za tím spousta práce, úsilí a lásky k tomuto městu a poslední 4 roky pracoval tedy jako 

radní i jako zastupitel, a protože už nekandiduje, tak tím v této době nebo pro tento čas završil 

politické působení v komunální politice. A já bych mu za to všechno moc rád poděkoval a jsem 

mu vděčný, že jsem mu mohl stát po boku, protože všemu, čemu jsem se naučil, tak jsem se 

naučil od něj. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Jiří Burian: 

„Chtěl bych vyjádřit veliké poděkování za toto uznání a za tato krásná slova. Vážím si toho, 

měl jsem připravený dvouhodinový projev na to, abych zhodnotil 32 let práce v zastupitelstvu 

a v radě a 28 let coby starosta města Sedlčany. Neučiním tak. Nechám to příštím generacím. 

Možná, že někdo za 30, za 50, za více let se bude třeba o moji činnost zajímat historicky. Díky.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Také ještě jednou na shledanou a všem kandidujícím hodně úspěchů ve volbách.“ 

 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 18:55 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 
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Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů (útvarů) 

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání, případně 

spisové dokumentace k jednání.    

  

 

Některé použité zkratky:  

FO – fyzická osoba 

RM – Rada města Sedlčany 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

    

 

Zápis pořízen dne: 13. září 2022  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a pomocných 

zapisovatelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, určený zapisovatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


