
  

 
 

   
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 

Z á p i s  RM č. 1/2022-2026 
(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 19. října 2022 v 16:00 hod. 
v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese náměstí 

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

 
Účast: Ing. Martin Havel; Ing. František Hodys; Ing. Ivan Janeček; MUDr. Karel Marek; Ing. Josef 
Soukup; Mgr. Zdeněk Šimeček; MUDr. Vladimír Zámostný.  
Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno sedm členů RM; 
počet jednajících radních se během jednání nezměnil. 
 
Omluven:   
▪ na celé jednání: -. 
▪ na část jednání (počátek): -.  
▪ na část jednání (v průběhu): -.    
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 
Neomluven: -.  
 
Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek; Ing. Josef Soukup. 
 
Přizvaní hosté:  
▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany. 
  
Příloha k Zápisu č. 1: Prezenční listina 
 
Místo konání jednání RM: 
▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 
Městského úřadu Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  
 
Jednání započato: 16:04 hod.;  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 18:37 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  



  

 
 

V pořadí první plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2022 – 2026 a zároveň 
první jednání nově ustanovené RM v roce 2022 (pro stávající volební období) zahájil pan Ing. Ivan 
Janeček, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:04 hod.  
Jednání RM, pokud se týká termínu konání, proběhlo podle dříve schváleného Harmonogramu 
a hlavního bodu Programu jednání RM (dokument ze dne 18. května 2022; usnesení zn. RM 87-
1500/2018-2022).  
Pan starosta, který po celou dobu jednání RM řídil, nejprve konstatoval, že RM je pro dnešní jednání 
usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení jednání RM bylo přítomno všech sedm členů Rady města 
Sedlčany. Z nepřítomnosti na jednání se předem na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany, případně 
starostovi města, nikdo neomlouval. 
Počet jednání přítomných členů RM se v průběhu jeho trvání nezměnil (sedm jednajících členů RM).  
  
Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby a informace, 
níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM postupně seznámil.  
Členům RM byly k projednávanému Programu předem zaslány podstatné podklady potřebné k rozpravě 
a procesu rozhodování o věcně důležitých bodech Programu. Vybrané materiály jsou součástí 
dokumentace zaslané k jednání RM předem, případně součástí tohoto Zápisu (Přílohy), nebo jsou 
součástí příslušné spisové dokumentace k tomuto jednání RM (působnost odpovědných úředních osob). 
 
Předsedajícím byly předneseny a RM projednány jednotlivé body Programu. Program je zde 
po jednotlivých bodech spolu s projednávaným předmětem problematiky souhrnně uveden. Dnešní 
Program RM věcně připravil a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta města a pan Mgr. Zdeněk 
Šimeček, místostarosta města, a to za spoluúčasti příslušného úředního aparátu. Navržený Program 
nebyl radními nikterak upravován, byl akceptován a nebyl o další samostatné významné tematické 
celky členy RM doplněn (rozumí se, které by byly ukončeny usnesením RM a vyžadovaly řádnou 
přípravu jednání, spočívající zejména ve zpracování podkladů pro odpovědné rozhodnutí, případně 
takové, ze kterých by vyplývalo plnění úkolů). 
 
V hlavním bodu schváleného Programu pod názvem „Výsledky hospodaření města Sedlčany za tři 
čtvrtletí roku 2022 (období měsíců I. – IX. / 2022); přehled příjmů a výdajů, plnění schváleného 
rozpočtu“. 
Zprávu k uvedenému hlavnímu bodu dnešního Programu RM vypracovala paní Jitka Kadlecová, 
vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany (odpovědná osoba). 
    
Do Programu dnešního jednání RM pan místostarosta a pan starosta zařadili dále problematiku 
pod heslem programového celku „Majetkové záležitosti města Sedlčany“, v rámci které byl projednán 
soubor některých majetkoprávních bodů připravených k rozhodnutí na úrovni RM a do Programu RM 
byla také zařazena problematika několika samostatných bodů pod souhrnným názvem „Různé“. 
 
Předsedající jinými slovy konstatoval, že Program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 
a odpovědností, a to s ohledem na věcné požadavky občanů (žadatelů), vlastní aktivity Rady města 
Sedlčany ve výkonu funkce tohoto orgánu města, stav potřeb řízení města Sedlčany, legislativní nároky 
a právní praxi i přípravu a administraci procesů.  
 
Řízením předsedajícího jednání bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního Programu 
RM.  



  

 
 

Program jednání v průběhu jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání RM 
nezpochybnil. 
 
 
Program RM č. 1/2022-2026 
 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 5. října 2022  
 
2. Hlavní program jednání RM „Výsledky hospodaření města Sedlčany za tři čtvrtletí roku 2022 (období 
měsíců I. – IX. / 2022); přehled příjmů a výdajů, plnění schváleného rozpočtu“  

 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Aktualizace smluvního užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany 
(součást objektu Sedlčany č. p. 136 na náměstí T. G. Masaryka); H. L. BRILANT 
3.1.2 Zajištění právního důvodu k zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany; 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby PB-
Sedlčany, rNN TS PB_4021 + kNN, IV-12-6032198 
3.1.3 Právní zajištění zatížení nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany; Smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6019531/1 Sedlčany, Libíň, kNN 
pro p. č. 351/1 
3.1.4 Zajištění právního důvodu zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany věcným 
břemenem (Přivaděč pitné vody Dublovice) 
3.1.5 Žádost společnosti AUTODROM Sedlčany, s. r. o ve věci zřízení věcného břemene 
– služebnosti cesty a stezky přes služebný pozemek parc. č. 251/16 v k. ú. Sestrouň, obec 
Sedlčany 
3.1.6 Žádost o směnu lesních pozemků v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická 
Lhota a v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 
3.1.7 Žádost FO o trvalý zábor veřejné komunikace ve prospěch zřízení parkovacího 
místa v k. ú. Solopysky u Třebnic 
3.1.8 Zajištění dočasného záboru veřejného prostranství na akci „Den pro dětskou knihu 
a zahájení Adventu v Sedlčanech aneb Další ze sedlčanských rekordů“ 
3.1.9 Zajištění dočasného záboru veřejného prostranství na akci „Dobrojablko“ 
(darování jablek, tvoření drobné podzimní dekorace, výměna dětského oblečení) 
3.1.10 Žádost SVJ bytového domu Sedlčany č. p. 542 a č. p. 543 o trvalý zábor veřejného 
prostranství; lokalita Sedlčany, ulice Sokolovská  
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Dohoda o započtení vzájemných pohledávek a závazků; návrh dokumentu; případ 
uživatele městského bytu v bytovém domě Sedlčany č. p. 1060 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena.  
 
4. Různé 



  

 
 

4.1 Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022; 
Dodatek č. 4; projednání a schválení přijetí podílu předpokládané dotace s ohledem na pravidla 
poskytovatele (Středočeský kraj) 
4.2 Žádost příspěvkové organizace o povolení k zakoupení průchozí myčky na nádobí a vstupní 
stoly s vybavením; případ Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany  
4.3 Zajištění externích právních služeb pro město Sedlčany; první projednávání parametrů 
aktualizace smluvního ujednání 
4.4 Úprava schváleného rozpočtu města Sedlčany; Příprava návrhu Rozpočtového opatření 
č. 7 / 2022 v kompetenci Rady města Sedlčany 
4.5 Koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Sedlčany; stav dokumentace 
4.6 Zajištění realizace opatření na zvýšení míry bezpečnosti uživatelů (sportujících); akce 
„Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem“  
4.7 Zajištění výběrového řízení; zpracování a vyhotovení tzv. lesních hospodářských osnov 
pro definovaný zařizovací obvod Sedlčany 
4.8 Oddávající pro volební období 2022 – 2026 s právem užívání závěsného státního znaku; 
organizační opatření 
4.9 Poradní orgány Rady města Sedlčany na volební období 2022 – 2026; ustanovení (zřízení) 
komisí Rady města Sedlčany; problematika personálního obsazení – volba předsedů a členů; 
předmět iniciativy a očekávání (první projednávání) 
4.10 Základní informace o Centrálním registru oznámení; evidence oznámení a povinnosti 
veřejných funkcionářů   
 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  
Bez příspěvku tohoto charakteru a váhy. V otevřené diskusi nezazněla témata tohoto charakteru 
(vizte níže v tomto Zápisu).   

 
Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ Informace o projednávání možnosti zajištění ambulantních lékařských služeb (zubní lékař) 
▪ Jednací řád Rady města Sedlčany 
▪ Výzva k předložení kandidátů na obsazení poradního orgánu města Sedlčany (Finanční výbor 
Zastupitelstva města Sedlčany). 

 
 
1. Kontrola usnesení  
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 5. října 2022   
Poznámka: Tento bod dnešního jednání RM byl projednán až po hlavním bodu dnešního programu RM, 
a to s ohledem na přítomnost přizvaného hosta. 
 
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 95-1675/2018-2022 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 95-1676/2018-2022 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 



  

 
 

RM 95-1677/2018-2022 
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny. 
 
RM 95-1678/2018-2022 
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny. 
 
RM 95-1679/2018-2022 
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny. 
 
RM 95-1680/2018-2022 
Úkoly související v plnění. 
 
RM 95-1681/2018-2022 
Administrativně a právně zajištěno. 
Úkol ve věcném plnění.  
 
RM 95-1682/2018-2022 
Administrativně a právně zajištěno. 
Úkol ve věcném plnění.  
 
RM 95-1683/2018-2022 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 95-1684/2018-2022  
Úkol v plnění.  
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města 
Sedlčany ze dne 5. října 2022 (RM č. 95/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-1/2022-2026. 
 
 
2. Výsledky hospodaření města Sedlčany za tři čtvrtletí roku 2022 (období měsíců I. – IX. / 2022); 
přehled příjmů a výdajů, plnění schváleného rozpočtu 
Slova k přednesení komentáře se ujala paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického (Městský 
úřad Sedlčany), která byla k jednání přizvána, a to za účelem přednesení dříve předané zprávy (údaje 
sestavené do obvyklých přehledových tabulek) o řešené problematice a okomentování vybraných 
položek o hospodaření města Sedlčany za uplynulé období ¾ roku 2022, případně důvodných podnětů 
pro potenciální úpravu rozpočtu.  
 
Vzhledem k tomu, že základní materiál obsahující všechny rozhodné skutečnosti hospodaření 
za uvedené období roku 2022 dle základní struktury rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je součástí 
tohoto dokumentu a rovněž byl součástí materiálů dostupných k dnešnímu jednání RM (Příloha č. 2) 



  

 
 

není zde proveden záznam či opis všech údajů přizvanou referující osobou uvedených (přednesených), 
případně ani dále členy RM podrobněji diskutovaných a jinak komentovaných, neboť základní 
informace jsou zřejmé z uvedeného dokumentu. 
 
Stručná rekapitulace: 
Dosažené příjmy: 
Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 109 012,81 tis. Kč, 
které představují 86,58 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 
16 628,38 tis. Kč, které představují 65,21 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši absolutní 
částky 3 074,9 tis. Kč, která představuje 81,95 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 
53 660,07 tis. Kč, které představují 89,09 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2022) jsou ke dni účetní 
závěrky 30. září 2022 ve výši 182 376,12 tis. Kč, což představuje 84,67 % plnění schváleného rozpočtu 
na rok 2022 (doposud bylo schváleno a realizováno šest rozpočtových opatření, z toho RO č. 1 / 2022 
a RO č. 4 / 2022 v kompetenci ZM a dále RO č. 2 / 2022 spolu s RO č. 3 / 2022, RO č. 5 / 2022 a RO 
č. 6 / 2022 v kompetenci RM; dnes není k projednání navrhováno RO na straně příjmů, je zvažováno 
a s ohledem na navýšení příjmů obdržela paní Jitka Kadlecová, inspirativní instrukce – např. dotace 
na výkon Pečovatelské služby Sedlčany; vizte níže). 
 
Dosažené výdaje:   
Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje ve výši 
1 674,04 tis. Kč, které představují 54,18 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – dosažené 
výdaje ve výši 5 048,48 tis. Kč, které představují 32,69 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
  
Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 
61 288,25 tis. Kč, které představují 69,41 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje ve výši 
2 866,17 tis. Kč, které představují 52,88 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
   
Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 
7 416,73 tis. Kč, které představují 75,80 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 
Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 
62 097,62 Kč, které představují 67,82 % schváleného rozpočtu na rok 2022. 
 



  

 
 

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2022) jsou ke dni účetní 
závěrky 30. září 2022 ve výši 140 391,29 tis. Kč, což představuje 65,73 % schváleného předpokladu 
rozpočtu na rok 2022.  
 
Další komentář (hlavní komentovaná témata), některé diskusní příspěvky účastníků jednání, poznámky: 
▪ výběr poplatků v závěru roku na rok následný (příjmy se tak doplňují); 
▪ lesní hospodář přislíbil dodat podklady (materiály) s údaji do konce roku 2022 (aktualizace plnění); 
návrh do rozpočtu na rok 2023; 
▪ informace o náhradě (pojistná událost; vytopení kanceláří v administrativní budově č. p. 34 a v objektu 
TIC Sedlčany); 
▪ ubytování uprchlíků z Ukrajiny (vysvětlení toku finanční podpory ze Středočeského kraje); evidence 
ubytovaných; 
▪ zapojení rezerv (příjmová strana rozpočtu); 
▪ výdaje na vyhotovení LHO; role OŽP; smluvní ujednání – inkasovány a dále přeposílány zhotoviteli; 
▪ diskuse nad vybranými údaji z jednotlivých doplňujících tabulek k rozkladu rozpočtových kapitol, 
případně subkapitol schváleného rozpočtu na straně výdajů; 
▪ přílohy k základní tabulce představují rozpis na jednotlivé akce (objednávky; smlouvy o dílo apod.); 
▪ zastavení některých akcí pro věcné překážky a hospodárnost (finální povrchy komunikace; oznámení 
o ukládání zemních kabelů ČEZ Distribuce, a. s.); 
▪ v ulici Šafaříkově se letos nebude realizovat plánovaná akce na úpravu povrchu komunikace, 
a to s ohledem na předpokládané další výkopy a překopy komunikace (ulice) v roce 2023 (přípojky 
vodovodu); 
▪ oprava a údržba vodárenských zařízení (o předpokladu a stavu plnění svědčí Příloha s akcemi…); 
▪ projektová dokumentace na tzv. zvláštní povodeň (rozpočtovaná položka; rozhodnutí akce; obdržení 
dotace…); 
▪ diskuse nad instalací vylepšené technologie kotelen; faktury k dispozici (týká se objektu 2. ZŠ 
a objektu Městské knihovny Sedlčany); bude proplaceno v říjnu 2022; 
▪ akce „Minigolf Sedlčany“ ukončena…; 
▪ rekonstrukce VO Libíň; fakturace proběhne v říjnu; akce ukončena; 
▪ dotace na výkon sociálních pracovníků; část odměn; výdajová položka;  
▪ nový osobní automobil pro Městskou policii Sedlčany; během října bude k dispozici (úpravy); 
▪ příští rok (2023) bude splacen úvěr na Dopravní terminál Sedlčany; v roce 2025 bude splacen úvěr 
na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany; 
▪ s volbami budou spojeny ještě vyšší výdaje (doposud nejsou všechny zaúčtovány; výdaje v měsíci 
říjnu). 
 
Pan starosta referující poděkoval za provedený komentář a zodpovězení průběžných otázek k vybraným 
položkám. 
 
Další diskusní příspěvky: 
▪ Pan MUDr. Vladimír Zámostný se dotázal na problematiku úhrady sazby za pronájem za provozování 
(užívání) Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany; splátka by měla podle smluvního ujednání býti 
na účtu města do konce prosince roku 2022 (fakturace);  
▪ Městské slavnosti ROSA 2022; rozpočet je již kompletně uzavřen; v příjmech jsou „vybrané“ částky, 
zejména od sponzorů (předpoklad největšího podílu); 



  

 
 

▪ předmětem příští (následné) úpravy rozpočtu města Sedlčany na stávající rok 2022 bude na straně 
příjmů aktualizace částky ze zdrojů poskytovatele dotace, tj. Středočeského kraje (výkony Pečovatelské 
služby Sedlčany); informace pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarosty města Sedlčany; 
▪ informace (zadání) k rozpočtovým úpravám (Rozpočtové opatření č. 7 / 2022); pan MUDr. Karel 
Marek upozornil na položku „příjmy z hazardu“; dále výběr daní bude oproti předpokladu na vyšší 
úrovni; předpoklad vyššího naplnění položek (jejich případná úprava), hospodaření města při zachování 
úrovně výdajů na rok 2022 by skončilo vyšším přebytkem;  
▪ dopad doby covidové (nižší produkce); 
▪ pan Ing. František Hodys sdělil, že dorovnání na inkasované příjmy (reálné) je zpravidla uskutečněno 
poslední rozpočtovou úpravou s kompetencí delegovanou od ZM směrem k RM (upravujeme 
závěrečnou rozpočtovou úpravou, ovšem uvedené položky by se upravit mohly)…; 
▪ pan Ing. Josef Soukup se dotázal na bližší vysvětlení důvodů pro odložení úpravy povrchů v ulici 
Šafaříkova; pan MUDr. Karel Marek ozřejmil genezi pokládky optických kabelů; položen po jedné 
straně ulice; k dispozici je informace uskutečnit na jaře výkopy, popř. překopy komunikace za účelem 
napojení objektů zemním optickým kabelem na druhé straně ulice; dále ¾ vodovodních přípojek 
k objektům, včetně RD je starších jak 50 let, zvažováno je na rok 2023 rozpočtovat nové přípojky, 
a to v době před pokládkou uzavřených a nových povrchů; Odbor investic (Ing. T. Langer) v současné 
době provádí zjišťovací řízení o zájmu vlastníků objektů v této lokalitě; předpoklad realizace na jaře 
roku 2023. 
 
Pan starosta všem poděkoval za diskusní příspěvky a případná vysvětlení. Diskuse byla předsedajícím 
ukončena. 
 
V čase 16:47 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického (Městský 
úřad Sedlčany), která byla osobou referující k této problematice. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění 
schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku 
(I. – IX. / 2022) s tím, že rozpočtové příjmy včetně zapojení rezerv jsou ke dni účetní závěrky 30. září 
2022 ve výši 182 376,12 tis. Kč, což představuje 84,67 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové 
výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září 2022 ve výši 140 391,29 tis. Kč, což představuje 65,73 % 
schváleného předpokladu rozpočtu ve znění aktualizace po zápočtu dříve schváleného RO č. 6 / 2022.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-2/2022-2026. 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  
Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné přípravy 
k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním RM, 
a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany 
 
3.1.1 Aktualizace smluvního užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany (součást 
objektu Sedlčany č. p. 136 na náměstí T. G. Masaryka); H. L. BRILANT 



  

 
 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany v návaznosti na své dřívější jednání dne 21. září 2022, vizte usnesení č. RM 94-
1661/2018-2022, a rovněž v souladu se záměrem města Sedlčany zveřejněným na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany v době od 22. září do 8. října t. r. (vizte Oznámení Městského úřadu 
Sedlčany, Odboru majetku, č. j.: MÚ-S/OM/19514/2022), zvažovala schválit uzavření Dodatku č. 9 
k dříve uzavřené Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 24. září 1996 mezi městem Sedlčany, 
jako pronajímatelem a podnikajícím subjektem H. L. BRILANT. 
Dodatek č. 9 se týká prodloužení doby nájmu (uživatelského vztahu) do 31. prosince 2032 a rovněž 
přistoupení dalšího účastníka na straně nájemce. Ostatní ujednání citované Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 24. září 1996, zůstávají tímto Dodatkem č. 9 nezměněna. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
24. září 1996 mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a H. L. BRILANT, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání, které jsou dislokovány v objektu 
Sedlčany č. p. 136 na náměstí T. G. Masaryka, a to za účelem prodeje klenotnického zboží.  
Výše uvedený Dodatek č. 9 se týká prodloužení doby nájmu do 31. prosince 2032 a přistoupení dalšího 
účastníka na straně nájemce. Ostatní ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor zůstávají 
tímto Dodatkem č. 9 nezměněna.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-3/2022-2026. 
 
3.1.2 Zajištění právního důvodu k zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany; Smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby PB-Sedlčany, rNN TS 
PB_4021 + kNN, IV-12-6032198 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby PB-Sedlčany, rNN TS PB_4021 + kNN, IV-12-6032198“, 
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  
Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM-039/2021, jako budoucím oprávněným a městem 
Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je návrh na zřízení věcného břemene 
na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2763/4, parc. č. 2762/1, parc. č. 2761/1 a parc. č. 
516/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 
distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN spolu s uzemněním, plastovým pilířem s rozpojovací 
skříní včetně napojení. Věcné břemeno by bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 8.000,00 Kč 
bez DPH + připočtení aktuální sazby DPH. 
 
Diskuse: 



  

 
 

▪ rozsah zatížení; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby PB-Sedlčany, rNN TS PB_4021 + kNN, IV-12-6032198“, mezi společností 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené 
na základě plné moci č. PM-039/2021, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím 
povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 
parc. č. 2763/4, parc. č. 2762/1, parc. č. 2761/1 a parc. č. 516/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN + 
uzemnění, plastový pilíř s rozpojovací skříní včetně napojení. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu ve výši 8.000,00 Kč + DPH.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-4/2022-2026. 
  
3.1.3 Právní zajištění zatížení nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany; Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6019531/1 Sedlčany, Libíň, kNN pro p. č. 351/1 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IP-12-6019531/1 Sedlčany, Libíň, kNN pro p. č. 351/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 
ENERGON reality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 - Krč, jako 
oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
na pozemcích ve vlastnictví a majetku města Sedlčany parc. č. 313/2 a parc. č. 370, vše v k. ú. Libíň, 
obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno by se zřídilo za jednorázovou náhradu ve výši 9.400,00 Kč 
+ DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019531/SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň (P-2021-204) ze dne 
8. prosince 2021. 
 
Diskuse: 
▪ rozsah zatížení; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-
6019531/1 Sedlčany, Libíň, kNN pro p. č. 351/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 
ENERGON reality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 - Krč, jako 
oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 313/2 a parc. č. 370, vše v k. ú. Libíň, obec 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 9.400,00 Kč + 



  

 
 

DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IP-12-6019531/SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň (P-2021-204) ze dne 8. prosince 
2021.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-5/2022-2026. 
 
3.1.4 Zajištění právního důvodu zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany věcným 
břemenem (Přivaděč pitné vody Dublovice)  
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě“, mezi obcí Dublovice, se sídlem Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice, jako oprávněným a městem 
Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví 
města Sedlčany parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy, parc. č. 197/2, parc. č. 408/1, parc. č. 408/2 
a parc. č. 186/1, vše v k. ú. Solopysky u Třebnice, obec Sedlčany, parc. č. 2914/4, parc. č. 2916/4, 
parc. č. 792/5 a parc. č. 792/6 vše v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu uložení vodovodního řadu 
a odpadu z vodojemu, včetně ochranného pásma a přípojky NN, rovněž včetně ochranného pásma. 
Věcné břemeno by bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 91.200,00 Kč + DPH, 
a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 
31. srpna 2017. 
 
Diskuse: 
▪ rozsah zatížení dle zaměření v souladu z dřívějším smluvním ujednáním; 
▪ další aspekty problematiky. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, mezi obcí 
Dublovice, se sídlem Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 
povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany 
parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy; parc. č. 197/2, parc. č. 408/1, parc. č. 408/2 a parc. č. 186/1, 
vše v k. ú. Solopysky u Třebnice, obec Sedlčany; parc. č. 2914/4, parc. č. 2916/4, parc. č. 792/5 
a parc. č. 792/6 vše v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu uložení vodovodního řadu a odpadu 
z vodojemu, včetně ochranného pásma a přípojky NN včetně ochranného pásma. Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 91.200,00 Kč + DPH, a to v návaznosti na uzavřenou 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 31. srpna 2017.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-6/2022-2026. 
 
3.1.5 Žádost společnosti AUTODROM Sedlčany, s. r. o ve věci zřízení věcného břemene – 
služebnosti cesty a stezky přes služebný pozemek parc. č. 251/16 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM:  



  

 
 

Rada města Sedlčany byla seznámena s žádostí společnosti AUTODROM Sedlčany, s. r. o, se sídlem 
Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. p. 107, 264 01 Sedlčany, která je vlastníkem budovy – stavby 
občanského vybavení bez č. p. / č. e. na pozemcích parc. č. 251/8 a parc. č. 251/9, vše v k. ú. Sestrouň, 
obec Sedlčany. Společnost AUTODROM Sedlčany, s. r. o. žádá o zřízení věcného břemene – 
služebnosti cesty a stezky, spočívající v právu chodit a jezdit přes služebný pozemek parc. č. 251/16 
v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví a majetku města Sedlčany, a to za účelem zajištění 
přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatele, tj. parc. č. 251/8 a parc. č. 251/9, vše v k. ú. Sestrouň, obec 
Sedlčany.  
Rada města Sedlčany zmíněnou žádost zvažovala předběžně schválit s tím, že si žadatel na vlastní 
náklady nechá vyhotovit znalecký posudek za účelem zjištění ceny věcného břemene, a to ceny 
vyhláškové a ceny v místě a čase obvyklé. Rada města Sedlčany v této souvislosti dále zvažovala uložit 
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, záměr zřízení věcného břemene – služebnosti cesty 
a stezky řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté projednat v Radě města 
Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany zřízení věcného břemene – 
služebnosti cesty a stezky ke schválení. 
 
Diskuse: 
▪ nad zajištěním přístupu k nemovitosti; 
▪ zatížení na pozemku města (účelová komunikace). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany stanovila další administrativní postup za účelem vyřizování žádosti společnosti 
AUTODROM Sedlčany, s. r. o, se sídlem Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. p. 107, 264 01 Sedlčany, 
která požádala o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky, spočívající v právu chodit 
a jezdit přes služebný pozemek parc. č. 251/16, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví 
města Sedlčany, a to za účelem zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatele, tj. parc. č. 251/8 
a parc. č. 251/9, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Žadatel na vlastní náklady nechá vyhotovit 
znalecký posudek za účelem zjištění ceny věcného břemene, a to ceny vyhláškové a ceny v místě a čase 
obvyklé.  
Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, záměr zřízení věcného 
břemene – služebnosti cesty a stezky řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté 
věc opětovně předložit k projednání v Radě města Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu 
města Sedlčany zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky ke schválení.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-7/2022-2026. 
 
3.1.6 Žádost o směnu lesních pozemků v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota 
a v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM:  
Rada města Sedlčany projednala žádost FO, trvale bytem Praha, která požádala město Sedlčany o směnu 
pozemků, a to v návaznosti na dříve uzavřenou Smlouvu o budoucí směně pozemků ze dne 11. října 
2022. FO požaduje pozemky parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
neplodná půda, o výměře 242 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha, o výměře 326 m2, parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 20 993 m2, 



  

 
 

parc. č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 284 m2, parc. 
č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 510 m2, prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní 
pozemek, o výměře 138 m2, parc. č. 465, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 289 m2, parc č. 
521, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec 
Prosenická Lhota. Celkem se jedná o výměru 31 266 m2. Náhradou za tyto pozemky FO nabízí 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).  
Smlouva o budoucí smlouvě o směně pozemků byla uzavřena z důvodu dříve probíhajících 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obci Prosenická Lhota. V současné 
době jsou komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota, 
dokončeny. Rada města Sedlčany s tímto majetkovým vypořádáním, a to i s ohledem na dříve uzavřené 
smluvní ujednání se souhlasem ZM, zvažovala vyslovit předběžný souhlas a v rámci dalšího 
administrativního postupu dále zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše 
uvedený záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Rada města 
Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby za účelem směny 
pozemků byl vyhotoven znalecký posudek a poté by byla záležitost opětovně projednána v Radě města 
Sedlčany, která případně následně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu ke schválení. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem směny; 
▪ bez věcného příspěvku (již dříve podrobněji diskutováno). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany s ohledem na dříve uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o směně pozemků 
stanovuje další administrativní postup k žádosti FO, trvale bytem Praha, o směnu pozemků 
ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
neplodná půda, o výměře 242 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha, o výměře 326 m2, parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 20 993 m2, 
parc. č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 284 m2, parc. 
č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 510 m2, prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní 
pozemek, o výměře 138 m2, parc. č. 465, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 289 m2, parc č. 
521, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec 
Prosenická Lhota. Celkem se jedná o výměru 31 266 m2. Náhradou za tyto pozemky žadatel nabízí 
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).  
Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše uvedený záměr 
směny byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.  
Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby za účelem 
směny pozemků byl vyhotoven znalecký posudek (zjištění ceny pozemků a porostů a ceny v místě 
a čase obvyklé) a následně záměr směny opětovně předložit k projednání Radě města Sedlčany, 
která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu ke schválení.“ 



  

 
 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-8/2022-2026. 
 
3.1.7 Žádost FO o trvalý zábor veřejné komunikace ve prospěch zřízení parkovacího místa 
v k. ú. Solopysky u Třebnic 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM:  
Rada města Sedlčany projednala žádost FO, trvale bytem Sedlčany, o vyhrazené parkovací místo 
na pozemku parc. č. 15/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. Tento pozemek je v současné 
době slepá komunikace. Důvodem žádosti je problém s parkováním v této ulici. Rada města Sedlčany 
na základě zajištěných informací zvažovala nevydat souhlasné stanovisko s vyhrazeným parkovacím 
místem na pozemku parc. č. 15/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to ve prospěch žadatele. 
 
Diskuse: 
▪ část pozemku určená pro zábor veřejného prostranství je potřebná k plnění funkcí veřejné komunikace 
přístupné všem i složkám integrovaného záchranného systému (dopravní propustnost); 
▪ dopravní obslužnost lokality a její omezení; 
▪ další záměry města, popř. investorů; 
▪ parkování si je třeba zajistit na vlastním pozemku; 
▪ překážka v propustnosti (neprojede další vozidlo); parkovat v konci slepé ulice; patrný sousedský spor 
a jeho založení; 
▪ podstatné je negativní stanovisko Policie ČR;  
▪ problematika rezidenčního stání i v jiných lokalitách města;  
▪ další záležitosti vyřčené panem starostou (řešilo se historicky, movitější si zakoupí a ostatní ne; 
rezidenční parkování Za Nemocnicí; např. 35 stání – uspořádání prostoru;  nechat zapracovat do ÚP; 
další aspekty problematiky; administrativní zajištění; 
▪ hledání řešení a ohledem na kapacitu prostoru (zmapování možností – zásah do zeleně; hledat 
spravedlivé řešení – např. vycházet z trvalého pobytu (pan Ing. Martin Havel), popř. vlastnictví bytů; 
koeficient na přepočet míst; jedno parkovací místo zdarma, další v případě volné kapacity za úplatu 
apod.; 
▪ využití zkušeností (prostor; čas; nástroje regulace; prvky omezení); 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Závěr: 
Rada města Sedlčany projednala žádost (FO), která se týkala zajištění vyhrazeného parkovacího místa 
ve prospěch žadatele (trvalý zábor) na pozemku parc. č. 15/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 
Sedlčany. Tento pozemek je slepá komunikace. Rada města Sedlčany dospěla k závěru, že nelze vydat 
souhlasné stanovisko za účelem trvalého záboru veřejného prostranství k parkování vozidla, resp. RM 
s ohledem na výše poznamenané a nesouhlas Policie ČR, rovněž nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím 
místem na pozemku parc. č. 15/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. Tento závěr bude orgány 
města Sedlčany respektován a bude Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, připravena 
odpověď k žádosti. 
Vzájemná shoda všech jednajících členů RM. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 



  

 
 

 
3.1.8 Zajištění dočasného záboru veřejného prostranství na akci „Den pro dětskou knihu 
a zahájení Adventu v Sedlčanech aneb Další ze sedlčanských rekordů“ 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM:  
Rada města Sedlčany byla seznámena s informací žadatelů (pořadatelů akce), tj. Městské knihovny 
Sedlčany a klubu Velká Kobra, které s odvoláním se na jednání „Kulturní komise“ (poradní orgán RM), 
hodlají pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Den pro dětskou knihu 
a zahájení Adventu v Sedlčanech aneb Další ze sedlčanských rekordů“, a to v sobotu dne 26. listopadu 
2022, v čase od 13:00 hod. do 19:00 hod. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné 
vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, 
by tato akce mohla být osvobozena od místního poplatku. 
Rada města Sedlčany dále zvažovala akci podpořit (dohled nad veřejným pořádkem strážníci Městské 
policie Sedlčany; zajištění techniky – ozvučení; zajištění odpadového hospodářství).   

 
Diskuse: 
▪ nad podporou akce. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Městské knihovny Sedlčany a klubu Velká Kobra, 
které s odvoláním se na jednání „Kulturní komise“, hodlají pořádat na náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech akci s názvem „Den pro dětskou knihu a zahájení Adventu v Sedlčanech aneb Další 
ze sedlčanských rekordů“, a to v sobotu dne 26. listopadu 2022, v čase od 13:00 hod. do 19:00 hod. 
V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, 
kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje od místního 
poplatku.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-9/2022-2026. 
 
3.1.9 Zajištění dočasného záboru veřejného prostranství na akci „Dobrojablko“ (darování jablek, 
tvoření drobné podzimní dekorace, výměna dětského oblečení) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany přijala soubor informací ze strany subjektu Luční kvítka, z. s. v zastoupení 
paní Zuzany Toužimské, který hodlá pořádat na Novoměstském náměstí v Sedlčanech akci 
pro veřejnost – „Dobrojablko“ (darování jablek, tvoření drobné podzimní dekorace, výměna dětského 
oblečení), a to ve středu dne 19. října 2022, v čase od 14:30 hod. do 18:00 hod.  
V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se 
stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, by mohla být tato akce osvobozena 
od místního poplatku.  
 
Diskuse: 
▪ nad podporou akce;  



  

 
 

▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci spolku Luční kvítka, z. s., v zastoupení paní Zuzany 
Toužimské, který hodlá pořádat na Novoměstském náměstí v Sedlčanech akci pro veřejnost pod názvem 
„Dobrojablko“, jejímž předmětem je darování jablek, tvoření drobné podzimní dekorace a realizace 
výměny dětského oblečení, a to ve středu dne 19. října 2022, v čase od 14:30 hod. do 18:00 hod. 
V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, 
kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje od místního 
poplatku.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-10/2022-2026. 
 
3.1.10 Žádost SVJ bytového domu Sedlčany č. p. 542 a č. p. 543 o trvalý zábor veřejného 
prostranství; lokalita Sedlčany, ulice Sokolovská  
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Vzhledem k tomu, že materiály k tomuto bodu jednání byly doručeny v čase před vlastním zahájením 
jednání RM, nebyly postoupeny k dřívějšímu rozmyslu členům RM. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala vydat nesouhlasné stanovisko s užíváním pozemku parc. 613/6 a části 
pozemku parc. 613/1 vše v k. ú. a obci Sedlčany (zamítnutí žádosti trvalého záboru veřejného 
prostranství lokalita ulice Sokolovská), neboť oba pozemky jsou součástí konceptu veřejného 
prostranství mezi bytovými domy a nelze si takto na jejich užívání pro úzkou zájmovou skupinu občanů 
klást požadavky. 
 
Diskuse: 
▪ nevhodný zásah do koncepce řešení prostoru a zeleně; 
▪ zachování rozhledových poměrů a bezpečnosti; 
▪ rušivý prvek ve veřejném prostoru; 
▪ nelze akceptovat i s ohledem na veřejnou soutěž; 
▪ nepřijatelný návrh; pozemek je pro město Sedlčany potřebný; 
▪ další aspekty (nepřiměřenost požadavku na zábor veřejného prostranství); 
▪ ochranné pásmo společných zařízení; 
▪ širší rozprava nad mapovými podklady (možnosti prostoru). 
 
Závěr: 
Žádosti se nevyhovuje. 
Rada města Sedlčany, a to jednomyslně, dospěla k závěru, že nelze vydat souhlasné stanovisko 
za účelem trvalého záboru veřejného prostranství k deklarovaným účelům. 
Tento závěr bude orgány města Sedlčany respektován a Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, 
bude připravena k distribuci (odeslání) odpověď žadatelům (žadateli). 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 



  

 
 

3.2.1 Dohoda o započtení vzájemných pohledávek a závazků; návrh dokumentu; případ uživatele 
městského bytu v bytovém domě Sedlčany č. p. 1060 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Z podnětu pana Ondřeje Sůvy, jednatele Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (smluvní správce MBF 
Sedlčany), předložil k projednání v RM Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, návrh Dohody 
o započtení vzájemných pohledávek, která by měla být uzavřena mezi městem Sedlčany, pro tento 
případ zastoupeným Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. a FO, zastoupenou veřejným 
opatrovníkem, jehož výkon provádí město Sedlčany. Město Sedlčany pronajímá FO v bytovém domě 
na adrese Sedlčany č. p. 1060, v ulici Za Nemocnicí, 264 01 Sedlčany. FO má vůči městu Sedlčany 
evidovaný a uznaný dluh ve výši 89.377,00 Kč. Za rok 2021 vznikl paní Evě Filipové přeplatek na 
energiích ve výši 22.702,00 Kč. 
Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala podmíněně schválit uzavření předloženého návrhu 
Dohody o započtení vzájemných pohledávek (vypracovala sjednaná advokátka; objednávka správce 
MBF), kterou by se dluh snížil o uvedený přeplatek. 
 
Další informace: 
- zohledněny. 
 
Závěr z těchto informací:  
Předkládanou Dohodu o započtení vzájemných pohledávek nelze uzavřít / podepsat dříve než 
po provedeném řízení o schválení právního jednání (v odkazu na příslušná ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), které by měl provést příslušný soud, tj. Okresní soud v Příbrami. 
Lze RM doporučit zadat úkol právnímu zástupci města Sedlčany, případně správci MBF nebo sociální 
pracovnici, který by směřoval k zajištění zpracování návrhu opatrovnickému soudu a po výsledném 
rozhodnutí ve věci ba bylo možné dokument oboustranně podepsat (Dohodu uzavřít, platnost 
a účinnost). 
 
Diskuse: 
▪ podrobněji nad případem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany v této souvislosti schvaluje uzavření Dohody o započtení vzájemných 
pohledávek a závazků, kterou se dlužné osobě sníží její dluh vůči městu Sedlčany, spravovaný Městskou 
teplárenskou Sedlčany, s. r. o., o částku přeplatku za služby ve výši 22.702,00 Kč. Dluh vznikl 
neuhrazením nájemného a úhrad za odebrané služby v případě užívání bytu v bytovém domě na adrese 
Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1060, 264 01, který je nyní správcem, tj. Městskou teplárenskou Sedlčany, 
s. r. o., evidován ve výši 89.377,00 Kč. Uvedená Dohoda bude uzavřena po provedeném řízení 
o schválení právního jednání, o které bude požádáno Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních 
věcí (pověřenou osobou) a v součinnosti s právním zástupcem města Sedlčany, dle příslušných 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to podáním u místně a věcně 
příslušného Okresního soudu v Příbrami.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-11/2022-2026. 
 



  

 
 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena.  
 
 
4. Různé 
4.1 Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022; 
Dodatek č. 4; projednání a schválení přijetí podílu předpokládané dotace s ohledem na pravidla 
poskytovatele (Středočeský kraj) 
Rada města Sedlčany projednala návrh na přijetí další části dotace ze zdrojů Středočeského kraje, 
která je přijímána na základě návrhu Dodatku č. 4 k dříve uzavřené Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / 
příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele 
S- 0599/SOC/2022, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  
Poskytovatelem podpory je Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; 
IČ 70891095. 
Dodatek č. 4, který je původcem (poskytovatelem) označen S- 0599/SOC/2022/4, je uzavírán 
na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje a rovněž na základě zákonného zmocnění podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
Dotovaným obdobím je 1. ledna 2022 až 31. prosince 2022. 
Poskytovatel se tímto smluvním ujednáním zavazuje poskytnout příjemci jednorázovou účelovou 
neinvestiční dotaci ve výši 180 900,00 Kč pro uvedený účel (poskytované služby), neboť je 
respektováno dřívější rozpočtové provizórium. 
 
Celková výše dotace je nyní: 
▫ původní Smlouva (na částku 233 300,00 Kč); 
▫ Dodatek č. 1 (na částku 116 600,00 Kč); 
▫ Dodatek č. 2 (na částku 349 900,00 Kč);  
▫ Dodatek č. 3 (na částku 472 500,00 Kč); 
▫ Dodatek č. 4 (na částku 180 900,00 Kč).  
Celkem: 1 353 200,00 Kč. 
 
Změna článku III. bod 2 Smlouvy u služeb vizte níže, kdy se mění část výše dotace takto: 

Z: 

Druh služby Identifikátor 
služby  

Celková výše 
dotace služby 

Z toho částka 
určená na mzdy, 
platy a jejich 
navýšení 

Počet jednotek 
/jednotka  

Z toho počet lůžek 
pro osoby 
s problémovým 
chováním 

pečovatelská 
služba  

8210005 1 172 300 Kč 0 Kč 4 / Přepočtený 
úvazek PP 

0 

Na: 



  

 
 

Druh služby Identifikátor 
služby 

Navýšení 
dotace 

Celková 
výše dotace 
služby  

Z toho 
částka 
určená 
na mzdy, 
platy a jejich 
navýšení 

Počet jednotek 
/jednotka 

Z toho počet lůžek 
pro osoby 
s problémovým 
chováním 

pečovatelská 
služba 

8210005 180 900 Kč 1 353 200 
Kč 

0 Kč 4/přepočtený 
úvazek PP 

0 

 
Diskuse:  
▪ nad návrhem doplňujícího smluvního ujednání, v pořadí již čtvrté doplnění; toto dorovnání bylo 
očekáváno; jedná se o dorovnání k dříve „přislíbené částce“ vydaným rozhodnutím a doplňujícím 
smluvním ujednáním. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku 
na poskytování sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S-0599/SOC/2022/4, 
jehož předmětem je poskytnutí příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 180 900,00 Kč 
ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095, 
a to pro účely výkonu služby obecného hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb 
prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlčany.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-12/2022-2026. 
 
4.2 Žádost příspěvkové organizace o povolení k zakoupení průchozí myčky na nádobí a vstupní 
stoly s vybavením; případ Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany  
Identifikace žadatele: 
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany; IČ 70999112, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 
Sedlčany; za žadatele projednává paní Zdeňka Malíčková (neuvedena v žádosti, dokument nepodepsala 
ani neuvedla své jméno). 
 
Projednávaná písemnost:  
Označena jako „Žádost o povolení k zakoupení průchozí myčky na nádobí a vstupní stoly 
s vybavením“; písemnost datována dnem vyhotovení 10. října 2022; přijata do evidence písemností 
Městským úřadem Sedlčany dne 10. října 2022 a označena č. j.: MÚ-S/MST/20764/2022. 
 
Předmět Žádosti:  
Město Sedlčany v postavení zřizovatele příspěvkové organizace bylo požádáno o vyslovení povolení 
k zakoupení elektrické průchozí myčky na nádobí pro potřeby a využití do Školní jídelny 2. Základní 
školy Sedlčany. Stávající užívaná myčka nádobí je od roku 1996, jedná se o původní vybavení; váže 
na sebe četné a nákladné opravy, nyní již v některých komponentech neopravitelná – porucha motoru. 
Součástí tohoto zařízení (myčky) je vstupní a výstupní stůl s příslušným vybavením stolů a myčky. 
 
Katalogové ceny (včetně DPH): 
▫ myčka 95 000,00 – 133 000,00 Kč; 
▫ stoly na míru 60 000,00 – 83 000,00 Kč; 
▫ doprava a instalace 5 000,00 – 10 000,00 Kč. 



  

 
 

 
Vyhodnocení na literu zákona o zadávání veřejných zakázek: 
Jedná se o zakázku malého rozsahu, tedy lze zadat mimo režim uvedeného zákona. 
Žadatelka oslovila tři dodavatele, jejichž nabídky měla k rozhodnutí RM k dispozici na tomto jednání. 
Z předložených nabídek vyplývá, že nejnižší je nabídková cena za 195 899,00 Kč s DPH. 
Žadatelka doporučila s uvedeným vybraným uchazečem uzavřít Smlouvu o dodávce zařízení.   
 
Doplňující údaje (zjištěné referujícím): 
Financováno bude ze zdrojů Investičního fondu, který tvoří subjekt (žadatel); tedy bez dopadu (nároku) 
na rozpočet města Sedlčany. 
O ekologické likvidaci starého zařízení není v žádosti zmínka. Nahrazované zařízení zpravidla bývá 
likvidováno a odstraněno dodavatelem zařízení nového (zajistí odpovědná osoba příspěvkové 
organizace). 
 
Diskuse: 
▪ nad potřebností a financováním; 
▪ nad podporou. 
     
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany souhlasí s žádostí Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany; IČ 70999112, 
se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, a to ve věci pořízení základního vybavení jídelny 
související s její hlavní činností. Věcně se jedná o myčku nádobí a související podávací a výstupní 
zařízení (stoly) spolu s tlakovým ostřikem (sprchou), a to včetně instalace s parametry dle předložené 
žádosti. Náklady ve výši 195 899,00 Kč včetně DPH (nabídková cena) půjdou na vrub žadatele 
(Investiční fond příspěvkové organizace).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-13/2022-2026. 
 
4.3 Zajištění externích právních služeb pro město Sedlčany; první projednávání parametrů 
aktualizace smluvního ujednání 
Dříve sjednaným smluvním ujednáním se advokátka zavázala, že bude městu Sedlčany poskytovat 
právní služby, spočívající zejména v poskytování porad a konzultací v rámci běžné právní agendy 
klienta; přípravě, kontrole a sepisování smluv a jiných právních jednání v písemné formě; zastupování 
klienta před soudy, jinými orgány státní správy, jakož i dalšími osobami, a to vše na základě pokynů 
města Sedlčany.  
 
Identifikace smluvního partnera: 
Mgr. Monika Drábková, advokátka, se sídlem Příbram, Poštovní č. p. 4, 261 01 Příbram; ev. č. ČAK: 
14830; IČO: 71480501. 
 
Předmětem Dodatku č. 2 k uvedenému smluvnímu ujednání by byl projev vůle obou stran vyjádřit 
kvalitu služby zvýšením odměny.  
 
Diskuse: 
▪ reference z prostředí spolupráce (silné a slabé stránky); 
▪ některé vybrané řešené případy; 



  

 
 

▪ systém spolupráce (návštěvní a referenční dny; zastupování před soudy a rozhodčími orgány; jednání 
s protistranou; konzultace; příprava dokumentace; pověřování, rozsah a specifika); 
▪ exkluzivita péče o právní služby (Odbor majetku); 
▪ nyní se jedná o paušální částku ve výši 15 tis. Kč/měsíc; návrh je zvýšení o 10 tis. Kč/měsíc; částka 
nebyla nikdy zvýšena, rozumí se od uzavření Smlouvy; 
▪ vzájemná shoda na částce ve výši 25 tis. Kč/měsíc; 
▪ další projednávání bude ohledně doby trvání smluvního ujednání (prodloužení na dobu neurčitou, 
případně na volební období s přesahem do konce roku 2026). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany dle předloženého návrhu schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování 
právních služeb, doplněné Dodatkem č. 1 ze dne 3. ledna 2019, která je uzavřena s paní Mgr. Monikou 
Drábkovou, jehož předmětem je valorizace sjednané ceny služeb.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-14/2022-2026. 
 
4.4 Úprava schváleného rozpočtu města Sedlčany; Příprava návrhu Rozpočtového opatření 
č. 7 / 2022 v kompetenci Rady města Sedlčany 
V návaznosti na komentář a provedenou rozvahu nad výsledky diskuse (rozpravy) k dnes projednaným 
výsledkům hospodaření města Sedlčany za období ¾ roku 2022 zvažovala RM uložit Městskému úřadu 
Sedlčany, Odboru ekonomickému, a to v součinnosti s Odborem investic (aktualizace potřeb 
na výdajové části rozpočtu s ohledem na inflaci), připravit podle instrukcí již výše uvedených v hlavním 
bodě dnešního Programu návrh další rozpočtové úpravy v kompetenci RM. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem úpravy příjmů (daňová výtěžnost; dotace na Pečovatelskou službu Sedlčany); 
▪ úprava mezi položkami, popř. jiný návrh [zajištění finančního krytí akce s pracovním názvem 
„Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem“ (dnešní jednání RM)]; 
▪ zapracování případně dalších návrhů; 
▪ před předložením k projednání RM bude návrh řádně projednán s vedením města Sedlčany (pro tento 
případ se rozumí pan starosta a pan místostarosta). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, předložit na příští 
jednání Rady města Sedlčany aktualizovaný návrh Rozpočtového opatření č. 7/2022, který bude 
obsahovat Radou města Sedlčany položky doporučené k úpravě, které jsou uvedeny v Zápise z jednání 
RM zn. 1/2022-2026.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-15/2022-2026. 
 
4.5 Koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Sedlčany; stav dokumentace 
Dle Příkazní smlouvy s příkazníkem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. ze dne 9. března roku 
2021 byla provedena příprava koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury 
města Sedlčany. Zadávací dokumentace je zpracována do finálního stavu, bez Dohody vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů pro předávání vody z Kosovy Hory na Červený Hrádek (potřeba 
dodat zadavatelem; rozpracováno).  



  

 
 

Aktuální podoba zadávací dokumentace prošla vícestupňovým připomínkováním právní zástupkyní 
města Sedlčany a je v podobě po zapracování základních připomínek. 
V současné době, a to s ohledem na její potenciální vylepšení byly konzultace opětovně zahájeny 
(otevřeny). V návrhu nejsou uspokojivým způsobem vypořádány všechny připomínky, a to jak nové 
politické reprezentace města, tak dříve vyslovené. 
   
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany obdržela aktualizovanou (revidovanou) zadávací dokumentaci pro koncesní řízení 
na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Sedlčany, kterou zpracoval 
zástupce sjednaného zadavatele Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Praha, Nábřežní 
90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5; IČ 47116901, a to v další součinnosti s právním zástupcem města 
Sedlčany a politickou reprezentací (vedením města). Součástí zadávací dokumentace je „soutěžený“ 
návrh smluvního ujednání (koncesní smlouvy).  
Rada města Sedlčany po další revizi a prostudování dokumentace (změna vedení města a z toho 
vyplývající odpovědnosti) bude pravděpodobně na příštím jednání RM zvažovat vydání pověření 
pro zástupce zadavatele, kterým je subjekt Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., a to za účelem 
zahájení koncesního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Diskuse: 
▪ nad dokumentací zadávacího řízení; 
▪ nad úkolem pro členy RM k prostudování a připomínkování dokumentace; 
▪ další aspekty problematiky a vylepšení pozice zadavatele (zapracování oboustranné inflační doložky; 
revize návrhu sankčního systému; záruky a další). 
 
Závěr: 
RM konečné rozhodnutí o návrhu na schválení zadávací dokumentace, a to ve smyslu výše uvedené 
argumentace a potřebnosti, odložila, a to ve vzájemné shodě všech členů RM (všichni na výzvu pana 
starosty vyjádřili souhlas s odložením rozhodnutí). Problematika bude dále konzultována s právním 
zástupcem města, popřípadě s vybranými subjekty (externí konzultanti) s tím, že pan starosta města 
Sedlčany předpokládá opětovné předložení zadávací dokumentace za účelem závěrečného projednání 
a vyslovení konečného rozhodnutí na příštím jednání RM. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.6 Zajištění realizace opatření na zvýšení míry bezpečnosti uživatelů (sportujících); akce 
„Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem“ 
RM projednala níže uvedené. 
Pro investiční akci s názvem „Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem“ je rozpočtem města 
vyčleněno 300.000,00 Kč. Z dříve vyhodnocovaných variant řešení bylo vybráno řešení obložením 
z umělého travního koberce s vysokou hustotou vlasu typu Greenville S35.  
Dodavatel Havel-Podlahové Centrum, s. r. o.; IČ 26689014, předložil cenovou nabídku na provedení 
obkladu stěny ve dvou variantách.  
V první variantě je řešeno mechanické kotvení v ploše obložení a hliníkovou lištou při horním okraji 
zídky za cenu 124.790,00 Kč bez DPH, tj. 150.996,00 Kč s DPH a ve druhé variantě kotvení lištou i při 
spodní hraně u umělého trávníku za nabídkovou cenu 140.090,00 Kč bez DPH, tj. 169.509,00 Kč 
s DPH. Pro zajištění vyšší odolnosti a trvanlivosti obložení je doporučena druhá varianta. Ovšem přijetí 



  

 
 

tohoto řešení si vyžádá posílení akce v rozpočtu města, a to ve výši 57.542,00 Kč, jelikož z akce (rozumí 
se z této rozpočtované položky) již byly finanční prostředky čerpány na realizování skladových prostor 
pro sportovní náčiní na sportovišti na Tavernách za cenu 188.035,00 Kč.  
Navýšení lze částečně, a to ve výši 30.000,00 Kč, pokrýt z rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní 
areály Sedlčany, kde je tato částka určena právě též pro ochranu sportujících proti nárazu do opěrné zdi 
(zvýšení míry bezpečnosti provozu).   
 
Diskuse: 
▪ nad finančním krytím (stávající prostředky rozpočtu města Sedlčana na rok 2022; rozpočtové opatření 
– finanční rezervy; částečné pokrytí akce převodem prostředků ze Sportovních areálů Sedlčany, 
příspěvkové organizace); technicky (finanční tok, rozvrh; návrh) provede a zajistí paní Jitka Kadlecová, 
vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany v součinnosti s ředitelem subjektu 
Sportovní areály Sedlčany; 
▪ chybějící částka 27.542,00 Kč; 
▪ výběr kvalitnější varianty; (shoda všech členů RM – doporučující argumentace); 
▪ zlevnění akce (finanční krytí) o částku ve výši 30 tis. Kč, nyní alokovanou u příspěvkové organizace 
města Sedlčany, a to přímo do rozpočtu města Sedlčany směrem z rozpočtu Sportovních areálů 
Sedlčany (věcně rovněž dříve takto stanovenou – určenou za tímto účelem; přednesl pan Ing. Martin 
Havel); fakturace jednomu subjektu (město Sedlčany). 
   
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou nabídku na akci s názvem „Obložení stěny u hřiště 
s umělým povrchem“ a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje o výběru nabídky dodavatele Havel-
Podlahové Centrum, s. r. o.; IČ 26689014, v hodnotě díla 140.090,00 Kč bez DPH, tj. 169.509,00 Kč 
s DPH. Úplné finanční krytí akce bude provedeno rozpočtovým opatřením (rozvrh finančního krytí). 
Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Ivana Janečka, starostu města, objednáním prací, 
a to v kontextu následného rozpočtového opatření.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 1 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-16/2022-2026. 
 
4.7 Zajištění výběrového řízení; zpracování a vyhotovení tzv. lesních hospodářských osnov 
pro definovaný zařizovací obvod Sedlčany 
RM byla k projednání předložena kompletní dokumentace k uvedenému VŘ. Tedy zejména tzv. výzva 
k podávání nabídek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení (dle ustanovení § 53 a § 54 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) na vypracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Sedlčany s platností na období ode dne 1. ledna 2024 do dne 31. prosince 2033 (decennium). 
Výzva k podání nabídek by byla zveřejněna dle zákona na profilu zadavatele vedené v Národním 
elektronickém nástroji. Předběžné termíny jsou nastaveny (lze upravit podle průběhu spádu 
administrace). 
Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro zařizovací obvod, který se nachází ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany, a to pro všechny právnické osoby i fyzické osoby, 
které jsou vlastníky lesa o výměře do 50 ha [s výjimkou vlastníků, kteří si dle § 24 odst. 3 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, zadají 
zpracování lesního hospodářského plánu ve vlastní režii]. 



  

 
 

Pověřenými zpracovateli dokumentace byla navržena komise pro zpracování přijatých nabídek a výběr 
zhotovitele (personální složení vizte níže uvedeno).  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem předložené výzvy (dokumentace) k podávání nabídek 
na vypracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany v rámci správního obvodu 
obce s rozšířenou působností s platností od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2033. Rada města Sedlčany 
dále zvažovala schválit návrh na zřízení a personální obsazení komise pro vývěr dodavatele ve složení 
Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany; Ing. Vladimír Mrázek, vedoucí Odboru životního 
prostředí a pan Petr Vondráček, DiS., odborný referent na Úseku lesní hospodářství. Náhradníky jsou 
navrženi Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic; paní Ing. Marie Kotalíková, odborná referentka 
na Úseku lesního hospodářství a pan Ing. Vlastimil Kryštof, DiS., referent Odboru životního prostředí 
(gesce ochrana přírody a krajiny). 
 
Diskuse: 
▪ nad obsahem a významem; 
▪ potřebnost (povinnost); 
▪ financování; dopad na rozpočet (přenesená působnost státní správy; posloupnost financování a další); 
▪ není financováno ze zdrojů samosprávy. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou výzvu k podávání nabídek na vypracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 
působností s platností od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2033.  
Rada města Sedlčany schvaluje komisi pro vývěr dodavatele ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, 
Ing. Vladimír Mrázek, pan Petr Vondráček, DiS., náhradníky jsou Ing. Tomáš Langer, Ing. Marie 
Kotalíková a Ing. Vlastimil Kryštof, DiS.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-17/2022-2026. 
 
4.8 Oddávající pro volební období 2022 – 2026 s právem užívání závěsného státního znaku; 
organizační opatření 
Na jednání RM, a to na návrh vedoucí Odboru vnitřních věcí (Mgr. Bc. Milena Barešová) byl přednesen 
požadavek, a to ve prospěch zajištění výkonu funkce oddávajících v matričním obvodu Sedlčany, 
na stanovení množiny oddávajících v celém spektru zvolených zastupitelů. Uvedeným se zároveň zvýší 
možnost rozložení sil v čase, zastupitelnost při důvodných překážkách ve výkonu veřejné funkce, 
do které se zastupitelé nechali zvolit a možnost výběru oddávajících pro snoubence.  
 
Všichni zvolení zastupitelé, kteří složili slib, budou po dobu výkonu funkce ve volebním období 2022 
– 2026 disponovat právem užívat při svatebním obřadu závěsný státní znak.  
 
Vedena byla krátká diskuse o smyslu návrhu a jeho naplnění. Návrh usnesení koresponduje 
se schváleným Kalendářem oddacích dní (pan Ing. František Hodys). 
 
Soubor výroků samostatných usnesení: 



  

 
 

„Rada města Sedlčany stanovuje na volební období 2022 – 2026, a to s účinností na svatební obřady 
konané dnem 1. ledna 2023, místem pro konání svatebních obřadů obřadní síň budovy Městské radnice 
Sedlčany na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  
Rada města Sedlčany oddacím dnem bez správního poplatku stanovuje pátek v čase od 11:00 hod. 
do 14:00 hod. (čas v intervalu znamená první a poslední hodinu nabírání pro výkon svatebního 
obřadu).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-18/2022-2026. 
 
„Rada města Sedlčany schvaluje jmenovat ve prospěch zajištění obsazení pozice oddávajících pro 
volební období 2022 – 2026 všechny členy Zastupitelstva města Sedlčany. Všichni členové 
Zastupitelstva města Sedlčany budou po dobu výkonu funkce ve volebním období 2022 – 2026 
disponovat právem užívat při svatebním obřadu, jako i obřadech slavnostních, závěsný státní znak. 
Právo užívat závěsný státní znak v případech vymezených zákonem má rovněž tajemník Městského 
úřadu Sedlčany.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-19/2022-2026. 
 
4.9 Poradní orgány Rady města Sedlčany na volební období 2022 – 2026; ustanovení (zřízení) 
komisí Rady města Sedlčany; problematika personálního obsazení – volba předsedů a členů; 
předmět iniciativy a očekávání (první projednávání)  
Pan starosta sdělil základní legislativní rámec zřízení, funkce a činnosti komisí, který je založen 
ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
ve kterém je uvedeno, že rada může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. V našem případě 
svá stanoviska a náměty předkládají komise Radě města Sedlčany.  
Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle ustanovení 
§ 103 odst. 4 písm. c) výše uvedeného zákona (starostou). Předsedou takovéto komise může být jen 
osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi 
svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně 
vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních 
samosprávných celků (zákon o úřednících). 
Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Z tohoto důvodu je vhodné dbát na lichý počet 
všech členů. Komise je ze své činnosti odpovědna Radě města Sedlčany; ve věcech výkonu přenesené 
působnosti na svěřeném úseku odpovídá ovšem starostovi města. 
 
Rozprava o problematice a diskuse (do rozpravy se zapojili všichni členové RM): 
▪ nad úvahou o potřebnosti dřívějších (minulé volební období); 
▪ nad potřebou rozvahy vše zvážit (úkol pro jednotlivá uskupení zastoupená v RM; zajištění personálií); 
▪ na některém z příštích jednání budou předloženy konkrétnější návrhy; 
▪ s ohledem na aktuální potřeby budou zachovány níže uvedené komise (vizte usnesení); 
▪ další aspekty problematiky a možnosti k rozhodnutí; 
▪ smysl a důvodnost; gesce – vymezení; 
▪ postavení zvláštních orgánů města. 
 
Soubor výroků samostatných usnesení: 



  

 
 

„Rada města Sedlčany na volební období 2022 – 2026 zřizuje, a to v souladu s ustanovením § 122 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní 
a poradní orgán Komisi pro občanské obřady.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-20/2022-2026. 
 
„Rada města Sedlčany na volební období 2022 – 2026 zřizuje, a to v souladu s ustanovením § 122 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní 
a poradní orgán Komisi redakční rada.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-21/2022-2026. 
 
„Rada města Sedlčany doporučuje, a to ve prospěch dobrého výkonu státní správy, pro volební období 
2022 – 2026 zachovat kontinuitu zvláštních orgánů města Sedlčany, které byly zřízeny podle ustanovení 
§ 106 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zvláštními zákony, kterými je na obec s rozšířenou působností přenesen výkon státní správy, a to Komisi 
státní památkové péče, Komisi pro projednávání přestupků, Komisi sociálně-právní, Povodňovou 
komisi města Sedlčany, Povodňovou komisi ORP Sedlčany a Bezpečnostní radu města Sedlčany.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-22/2022-2026. 
 
4.10 Základní informace o Centrálním registru oznámení; evidence oznámení a povinnosti 
veřejných funkcionářů   
Po úvodním slovu pana Ing. Ivana Janečka, starosty města Sedlčany, byli všichni přítomní členové RM 
(vizte Prezenční listinu) seznámeni s tzv. základními údaji o Centrálním registru oznámení, který byl 
zřízen na základě novely zákona o střetu zájmů (č. 14/2017 Sb.) s účinností od 1. září 2017. Tímto dnem 
se rovněž stalo Ministerstvo spravedlnosti ČR ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů, 
a dále podle § 13 odstavec 1 a § 14 odstavec 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) centrálním evidenčním orgánem pro oznámení 
podávaná veřejnými funkcionáři a správcem Centrálního registru oznámení. 
Centrální registr oznámení se stal informačním systémem veřejné správy ve smyslu ustanovení zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, který Ministerstvo spravedlnosti ČR využívá 
k výkonu veřejné moci v oblasti střetu zájmů. Na Centrální registr oznámení se zároveň vztahují 
specifické podmínky pro tvorbu a provoz informačních systémů obsažené v zákoně č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Zveřejněné osobní údaje jsou v Centrálním 
registru oznámení vedeny tak, aby nebylo možné jejich automatizované ukládání v internetových 
vyhledávačích (indexování). 
Centrální registr oznámení obsahuje úplnou evidenci všech veřejných funkcionářů podle § 2 zákona 
o střetu zájmů s oznamovací povinností. V Centrálním registru oznámení je možné vyhledávat podle 
jména a příjmení veřejného funkcionáře, podle organizace, ve které působí, podle funkce, kterou v této 
organizaci zastává, a podle období, za něž bylo oznámení podáno. Centrální registr oznámení obsahuje 
také úplnou evidenci oznámení podaných veřejnými funkcionáři, a to konkrétně oznámení o činnostech 
(§ 9), o majetku (§ 10), o příjmech a závazcích (§ 11). Veřejný funkcionář je povinen oznámení podat 
i v případě, že se jedná o tzv. negativní podání (tj. k žádným změnám nedošlo). Tato oznámení mají dle 
dikce tohoto zákona podobu elektronických dokumentů a Ministerstvo spravedlnosti ČR je uchovává 
po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce daného veřejného funkcionáře. Po uplynutí této lhůty 
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s nimi naloží v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů.  
Tímto tzv. podpůrný orgán informoval veřejné funkcionáře o zápisech a povinnosti podat příslušné 
oznámené včetně lhůty pro podání. Oznámení je potřebné učinit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu 
do Centrálního registru oznámení (§ 14a odst. 3 zákona o střetu zájmů). 
Pro případy znovuzvolení do funkce je veřejný funkcionář povinen v návaznosti na provedený zápis 
učinit jak tzv. výstupní oznámení podle § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů, tak tzv. vstupní oznámení 
podle § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: 
Veřejným funkcionářům bude zasláno tzv. vyrozumění o zápisu podpůrného orgánu. Nově zvoleným 
funkcionářům budou předány přístupové údaje do systému (přihlašovací jméno a heslo). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Základní informace o Centrálním registru oznámení a s tím 
související povinnosti veřejných funkcionářů.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-23/2022-2026. 
 
 
5. Diskuse 
Příspěvek tohoto charakteru, váhy a významu nebyl do dnešního Programu RM na toto místo zanesen.  
 
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 
▪ Informace o projednávání možnosti zajištění ambulantních lékařských služeb (zubní lékař); 
příspěvek přednesl MUDr. Karel Marek 
Pan MUDr. Karel Marek před časem inicioval sérii jednání za účelem zajištění lékařských služeb 
ve městě Sedlčany; RM v tomto ohledu obdržela informaci o genezi a stavu jednání s případnými 
zájemci. 
Ačkoli obci (městu Sedlčany) v tomto směru nesvědčí kompetence, snaží se být aktivní a podnítit 
k rozhodnutí lékaře, a to ve prospěch působení v našem regionu. 
Jestliže se ukáže jako smysluplné podání žádosti města o vypsání VŘ  na obsazení některé z uvolněných 
lékařských pozic, bude takto učiněno. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Jednací řád Rady města Sedlčany 

https://justice.cz/web/msp/centralni-registr-oznameni-zakladni-informace?clanek=podoba-a-funkce-registru-role-ministerstva-spravedlnosti
https://justice.cz/web/msp/centralni-registr-oznameni-zakladni-informace?clanek=podoba-a-funkce-registru-role-ministerstva-spravedlnosti


  

 
 

Členům RM byl v čase před jednáním předán text pořádkového předpisu, tj. Jednací řád Rady města 
Sedlčany. 
Jedná se o pořádkový předpis, který by měl být, a to nejen při jednání RM, jejími členy respektován. 
Nedodržování nelze sankcionovat, má především rozměr memoranda k deklaraci dohody a vůli všech 
účastníků vést jednání RM vždy k závěru (rozhodnutí), dále morální a politický. 
Předpis lze po vzájemné shodě většiny členů RM změnit. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Výzva k předložení kandidátů na obsazení poradního orgánu města Sedlčany (Finanční výbor 
Zastupitelstva města Sedlčany); příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys, předseda 
Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 
Pan Ing. František Hodys vznesl směrem ke všem subjektům zastoupeným v RM požadavek na zaslání 
případných kandidátů na členy uvedeného orgánu města Sedlčany (samosprávy). 
Pan Ing. Josef Soukup vyjádřil svůj návrh na zřízení iniciativního orgánu města, jako poradního orgánu 
RM např. s názvem „Komise pro financování rozpočtu“, jejíž působnost by byla RM upřesněna, jako 
i pojmenování. 
Závěr: 
RM vzala výzvu na vědomí. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
Bez dalšího zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu). 
 
Členové RM byli předsedajícím jednání RM jednotlivě vyzváni k předložení dalších samostatných 
diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných členů RM již neměl žádné další samostatné příspěvky 
na obohacení dnešního Programu jednání, byl Program jednání RM vyčerpán. 
Pan starosta, a to z pozice předsedajícího dnešnímu zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 1/2022-
2026), možnost diskutovat ukončil. 
Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný přístup 
k projednávaným tématům a za účast na tomto zasedání RM. 
Proti dnes projednávanému Programu jednání RM ani proti přijatým usnesením a uvedeným závěrům 
nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  
V tuto chvíli se z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM, resp., na jeho část, předem nikdo 
neomlouval. 
Následné jednání RM se tedy pravděpodobně uskuteční ve středu dne 2. listopadu 2022 v čase 
od 16:00 hod.; v chronologii jednacích dní bude označeno zn. RM č. 2/2022-2026, neboť se bude jednat 
o druhé povolební jednání nově složené RM. 
Místem konání jednání RM bude administrativní budova I, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; 
hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy.  
Případná změna termínu a Programu jednání RM bude včas avizována.  
 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 
18:37 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 



  

 
 

1. Prezenční listina (1 list) 
2. Výsledky hospodaření města Sedlčany za období I. – IX. / 2022 (ve skladbě Příjmy; Výdaje); 

(bez uvedení počtu listů) 
 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
FO – fyzická osoba 
LHO – lesní hospodářské osnovy 
MBF – městský bytový fond 
NN – nízké napětí 
OŽP – Odbor životního prostředí 
RD – rodinný domek 
RM – Rada města Sedlčany 
RO – rozpočtové opatření 
SVJ – sdružení vlastníků bytových jednotek 
TIC – Turistické informační centrum Sedlčany 
VO – veřejné osvětlení 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 24. října 2022. 


