
  

 
 

   
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 

Z á p i s  RM č. 2/2022-2026 
(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 2. listopadu 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: Ing. Martin Havel; MUDr. Vladimír Zámostný. 
 
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: 19:30 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  



  

 
 

V pořadí druhé plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2022 – 2026 a zároveň 
druhé 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). 
 
Hlavní bod schváleného Programu pod názvem „Hospodaření města Sedlčany“ byl rozdělen do dvou 
samostatně projednávaných částí, a to „Rozpočtové opatření č. 7/2022 (v kompetenci Rady města 
Sedlčany)“ a „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023; první čtení návrhu rozpočtu“. 
Zprávu k uvedenému (dělenému) 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 dále zařadili 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. 2/2022-2026 
 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 19. října 2022  
 
2. Hlavní program jednání RM: „Hospodaření města Sedlčany“ 
            2.1 Rozpočtové opatření č. 7/2022 (v kompetenci Rady města Sedlčany) 
            2.2 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023; první čtení návrhu rozpočtu (Příjmy; Výdaje) 

 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Zajištění budoucích práv k zatíženým pozemkům; Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby; el. vedení NN v k. ú. a obci 
Sedlčany 
3.1.2 Zajištění právního důvodu k užívání veřejného prostranství na náměstí 
T. G. Masaryka v Sedlčanech; Road to Dakar 2023 
3.1.3 Žádost FO o směnu pozemků; lokalita bývalé Cihelny Sedlčany 
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena.  
 

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 Žádost příspěvkové organizace k čerpání Fondu rezerv; překlenutí dočasného nesouladu 
mezi výnosy a náklady; případ 1. základní školy Sedlčany 
4.2 Žádost Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. o změnu určení rozpočtované částky (původní 
účel zvýšení emisní třídy topného zařízení) 
4.3 Zajištění dodávek elektrické energie pro město Sedlčany na rok 2023 
4.4 Koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Sedlčany; stav projednávání 
4.5 Návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů; právní zajištění zásobování lokality Sedlčany, Na Červeném Hrádku, pitnou vodou   
4.6 Žádost o povolení pokládky optické sítě; žadatel T-Mobile Czech Rebublic, a. s. společně 
se společností CETIN, a. s. 
4.7 Návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2023; první projednávání 
4.8 Zajištění externích právních služeb pro město Sedlčany; druhé projednávání parametrů 
aktualizace smluvního ujednání 
4.9 Stanovení závazného termínu pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany pro volební období 2022 – 2026 



  

 
 

4.10 Úprava Harmonogramu jednání a hlavního bodu Programu Rady města Sedlčany 
na zbytek 2. pololetí roku 2022 
4.11 Poradní orgány Zastupitelstva města Sedlčany a Rady města Sedlčany na volební období 
2022 – 2026; informace o návrhu personálního obsazení (druhé projednávání) 
4.12 Personální zajištění pozice vedoucího organizační složky města Sedlčany (Správa budov 
a zařízení města Sedlčany) 
 

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

 
Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ bez příspěvku.  
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Program 2. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-
2026 (zároveň 2. jednání v roce 2022 dne 2. listopadu; zn. RM č. 2/2022-2026), který připravil a sestavil 
pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 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 2-24/2022-2026. 
 
Poznámka: Vzhledem k postavení výkonného orgánu a právního názoru MV ČR není toto usnesení 
považováno jen za procedurální a bude zahrnuto do konečného souboru výroků usnesení. 
 
 
1. Kontrola usnesení  
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 19. října 2022   
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 1-1/2022-2026 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 1-2/2022-2026 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 1-3/2022-2026 
Úkol splněn. 
 
RM 1-4/2022-2026 
Úkol splněn. 
 
RM 1-5/2022-2026 
Úkol splněn. 
 



  

 
 

RM 1-6/2022-2026 
Úkol splněn. 
 
RM 1-7/2022-2026 
Úkol ve věcném plnění. 
 
RM 1-8/2022-2026 
Úkol splněn. 
 
RM 1-9/2022-2026 
Úkol související splněn. 
  
RM 1-10/2022-2026 
Úkol související splněn. 
 
RM 1-11/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 1-12/2022-2026 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 1-13/2022-2026 
Úkol související splněn. 
 
RM 1-14/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 1-15/2022-2026 
Připraveno k projednání. 
Úkol splněn.  
 
RM 1-16/2022-2026 
Úkol ve věcném plnění. 
 
RM 1-17/2022-2026 
Informace předány. Úkoly splněny. 
 
RM 1-18/2022-2026 
Informace předány. Úkoly splněny. Poznámka: Dopad na věcné plnění (průběžné plnění s nápadem 
případů). 
 
RM 1-19/2022-2026 
Úkoly související v plnění. 
 
RM 1-20/2018-2022 
Úkoly související v plnění. 
 



  

 
 

RM 1-21/2022-2026 
Úkoly související v plnění. 
 
RM 1-22/2022-2026 
Bez dalších úkolů. 
 
RM 1-23/2022-2026 
Úkoly související (administrativní) ze strany Městského úřadu Sedlčany (podpůrného orgánu) splněny.  
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města 
Sedlčany ze dne 19. října 2022 (RM č. 1/2022-2026) 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 2-25/2022-2026. 
 
Pan starosta, předsedající dnešnímu jednání RM, přivítal přizvanou hostku, paní Jitku Kadlecovou, 
vedoucí Odboru ekonomického (městský úřad Sedlčany), která byla pro následující programový blok, 
referující osobou.  
 
 
2. Hlavní program jednání RM: „Hospodaření města Sedlčany“ 
 
2.1 Rozpočtové opatření č. 7/2022 (v kompetenci Rady města Sedlčany) 
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 navrhovaného RO č. 7/2022 
a okomentování vybraných změnových položek o hospodaření města Sedlčany, které jsou navrhovány 
upravit.  
 
Zde je v plném rozsahu uvedeno navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2022 – důvodová zpráva 
pro jednání RM dne 2. listopadu 2022. 
Příjmy           + 4 759 tis. Kč – 2 900 tis. Kč = 1 859 tis. Kč 
1. Daňové příjmy + 4 615 tis. Kč – 2 900 tis. Kč = 1 715 tis. Kč 
Výnosy daní + 4 465 tis. Kč – úprava vychází z již inkasovaných DP a převýšení schváleného rozpočtu 
v položkách: 
▫ DP SVČ + 565 tis. Kč; 
▫ DP ze ZČ + 1 000 tis. Kč, vzhledem ke skutečnosti, že je již inkasována k 7. říjnu 2022 celkem částka 
ve výši 19 886 tis. Kč a do konce roku (2022) budou ještě 4 inkasa na této položce s názvem „DP 
ze ZČ“, je reálný předpoklad plnění ve výši upraveného rozpočtu; 
▫ DP právnických osob + 2 900 tis. Kč, obdobná situace jako u daní z příjmu ze ZČ, k 7. říjnu 2022 
je skutečnost 24 800 tis. Kč (případné schválení v kompetenci ZM nikoli RM); 
▫ místní a správní poplatky + 150 tis. Kč (daně a poplatky v oblasti hazardních her). 
 
2. Nedaňové příjmy - 73 tis. Kč  



  

 
 

Pokuty ukládané a vybírané Odbory Městského úřadu Sedlčany vykonávajícími výkon státní správy 
+ 100 tis. Kč. 
Prodej dřeva z těžby v obecních lesích - 160 tis. Kč (snížení), úprava dle návrhu správce lesů 
ve vlastnictví města Sedlčany, kterým je Polesí Svatý Jan; na snížení příjmové části rozpočtu navazuje 
i část výdajová, rovněž snížení o - 160 tis. Kč (pěstební činnost).     
Příspěvky na „Městské slavnosti ROSA 2022“ - 13 tis. Kč; úprava na skutečně přijaté příspěvky 
od podnikatelských subjektů, aj. spolků (sponzoři). 
 
4. Dotace, půjčky, rezervy + 217 tis. Kč 
Dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy, poskytovatel Středočeský kraj, navýšení o 181 tis. Kč dle 
již schváleného Dodatku č. 4 (schváleno na jednání RM dne 19. října 2022). 
Dotace průběžná, projekt „Obědy do škol ve Středočeském kraji“ + 36 tis. Kč pro školní jídelny – (jsou 
v objektech Mateřské školy Sedlčany; dále pro ŠJ 1. ZŠ a ŠJ 2. ZŠ).        
 
Výdaje          + 3 298 tis. Kč 
1. Zemědělství – lesní hospodářství - 160 tis. Kč pěstební činnost v městských lesích. 
 
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství + 1 215 tis. Kč. 
Úprava v položce „Údržba a opravy MK, chodníků, veřejných parkovišť aj.“. Částka 1 215 tis. Kč 
vychází z výhledu fakturace a provedených prací do konce roku 2022; zpracována ředitelem 
Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 
 
3. Služby obyvatelstvu + 1 643 tis. Kč 
3.1. Školství + 36 tis. Kč, příspěvek školním jídelnám průběžná dotace vizte příjmová část.  
3.3. Tělovýchova a zájmová činnost - 30 tis. Kč – z položky příspěvek na opravy a údržbu sportovních 
zařízení přesunuto na akci „Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem“.   
3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 1 637 tis. Kč  
3.4. b) Výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o., likvidace odpadu + 2 276 tis. Kč: 

▫ + 1 128 tis. Kč výkony „technických služeb“ na úseku údržby, čištění veřejných ploch, úklidu 
města, zimní údržba, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, provozu hřbitova (úklid, odvoz kontejnerů 
na hřbitovní odpad, údržba chodníků a pěšin a plochy na tzv. novém hřbitovu).  

▫ Skládka TKO - 20 tis. Kč; svoz TKO a bio odpadu + 587 tis. Kč; svoz tříděného odpadu 
+ 621 tis. Kč; sběr nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře v areálu obchodní společnosti - 40 tis. Kč. 
Výše uvedené úpravy vycházejí z výhledu fakturace za práce provedené do konce roku 2022.        
3.4.f) Investice, TZ, opravy, údržba majetku města - 639 tis. Kč  
Vizte rozpis jednotlivých akcí, konzultováno s vedoucím Odboru investic (Městský úřad Sedlčany).   
5. Ochrana a bezpečnost + 800 tis. Kč 
Městská policie Sedlčany + 800 tis. Kč – navýšení prostředků na platy vč. odvodů (platy strážníků 
Městské policie Sedlčany mimo základní složku dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě; obsahují rovněž výplaty za přesčasy, pohotovosti, příplatky za služby 
v sobotu a neděli a ve dnech státních svátků apod.). Výpočet vychází z již čerpané výše za období leden-
září/2022 a předpokladu do konce roku 2022. Navrhovaná úprava obsahuje rovněž tzv. procento odvodů 
SP, ZP za organizaci, což je 33,8 % z vyměřovacího základu (hrubá mzda).   
 
6. Všeobecná veřejná správa  - 200 tis. Kč 
Výdaje související s nařízením GDPR (ochrana osobních údajů) - 200 tis. Kč vzhledem k čerpání 
položky za období 1-9/2022 a předpokladu do konce roku (2022).   



  

 
 

                                 
Příjmy       SR vč. RO č. 1-7/2022 v částce 220 154 tis. Kč  (úvaha pro kompetence ZM) 
Výdaje       SR vč. RO č. 1-7/2022 v částce 216 895 tis. Kč 
SR vč. RO č. 7 / 2022 příjmy – výdaje přebytek + 3 259 tis. Kč (úvaha pro kompetence ZM; příjmová 
realita). 
 
Rekapitulace schváleného RO č. 7/2022 v kompetenci RM (dnes ke schválení) 
Příjmy       SR vč. RO č. 1-7/2022 v částce 217 254 tis. Kč   
Výdaje       SR vč. RO č. 1-7/2022 v částce 216 895 tis. Kč 
SR vč. RO 7 příjmy – výdaje přebytek + 359 tis. Kč 
 
Diskuse: 
▪ úpravy v kompetenci RM do 1,5 mil. Kč (příjmy a výdaje); pro ZM (svědčí kompetence ze zákona); 
kompetence dříve ZM přijaté trvají, ZM přeneslo na RM; založení revize a předložení změny 
kompetencí ve prospěch RM směrem od ZM na straně příjmů; na straně výdajů zvažována pouze 
valorizace o míru inflace od vydání poslední úpravy kompetencí ze zákona o obecním zřízení; 
▪ nad dalšími položkami (komentář a zdůvodnění uvedeno výše); 
▪ Rozhledna Sedlčany na objektu Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany nebude realizována. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2022, a to v plném rozsahu 
aktuálně navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 1 859 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 
2022 o částku ve výši 3 298 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 217 254 tis. Kč; 
výdaje budou činit celkem 216 895 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 bude přebytkový částkou 359 tis. Kč.“ 
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 2-26/2022-2026. 
 
2.2 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023; první čtení návrhu rozpočtu (Příjmy; Výdaje) 
Referující k uvedené problematice, paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, přednesla, a 
to na výzvu pana starosty, dříve předaný návrh rozpočtu města Sedlčany připravený k prvnímu čtení 
návrhu rozpočtu na rok 2023. 
S ohledem na vývoj a důvodnost položek, popřípadě úpravu priorit, referující tzv. „na stůl“ předala další 
doplňující údaje k projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2023. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní materiál, který jistě dozná dalších změn, nejsou zde všechny 
údaje uváděny (dokument k dispozici na Odboru ekonomickém, případně v materiálech zaslaných RM 
k projednání). 
Návrh ctí predikce MF ČR a renomované firmy k této problematice, které jsou pro rok 2023 ve vzácné 
shodě. 
Komentář (poznámky): 
Výnosy daní 10 – 11 % procentní nárůst (zapracován do návrhu). 
MF ČR 24 mil. Kč pro Sedlčany (údaje zveřejněny). 
Zapojení rezerv na hladině 10 mil. Kč se jeví jako optimální. 
Příjmy zatím nastaveny na 229 429 tis. Kč. 
 



  

 
 

Výdajová část 
Akceptovány a zapracovány některé návrhy příspěvkových organizací města Sedlčany (rozumí se tzv. 
provozní rozpočty). 
Dne 25. října 2022 návrhy zveřejněny (provozní rozpočty) na úřední desce do dne 9. listopadu 2022 
s předpokladem předložení ke schválení RM dne 16. listopadu 2022.   
Projednáno navýšení s ohledem na předpokládané zvýšení cen energií.  
Jak již uvedeno výše, vzhledem k tomu, že základní materiál obsahující všechny rozhodné skutečnosti 
hospodaření za uvedené období roku 2022 sestavený dle základní struktury rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2022 je součástí pracovní dokumentace k jednání RM (součást materiálů dostupných 
k dnešnímu jednání RM), 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; případné změny 
k úpravě byly poznamenány referující osobou přímo do poznámek na pracovním dokumentu. 
 
Stručná rekapitulace: 
Navrhované příjmy na rok 2023: 
Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – navrhované příjmy ve výši 15 585 tis. Kč. 
 
Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – navrhované příjmy ve výši 
29 155 tis. Kč.  
 
Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – navrhované příjmy ve výši 100 tis. Kč.  
 
Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – navrhované příjmy ve výši 
41 589 tis. Kč.  
 
Navrhované příjmy celkem na období kalendářního (rozpočtového) roku 2023 jsou ve výši 
229 429 tis. Kč. 
 
Rozvrh navrhovaných výdajů do níže uvedených kapitol, tedy kapitola označená číslem „1.“ s názvem 
„Zemědělství – lesní hospodářství“; kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní 
odvětví hospodářství“; kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“; kapitola 
označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“; kapitola označená číslem „5.“ s názvem 
„Ochrana a bezpečnost“ a kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“, je 
v jednání.  
 
Pan starosta referující opakovaně poděkoval za provedený komentář a zodpovězení průběžných otázek 
k vybraným položkám. 
 
Další diskusní příspěvky: 
▪ 400 tis. Kč; položka na dopravní obslužnost; další dvě linky jsou v jednání; o 15 % povýšena; 
▪ Městské slavnosti ROSA 2023; jednotlivé akce; rozdělení; předpoklad nákladů (není rozhodnuto 
o Programu); 
▪ Správa budov a zařízení města Sedlčany – Příloha č. 5 k návrhu rozpočtu; reflektovány rozdíly 
na energie (meziroční nárůst); opravy a údržba administrativní budovy náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 
fasáda průjezdu; kuchyňka; žaluzie; v objektu č. p. 160 likvidace prostoru po VZP; 
náklady (výdaje) spojené s RTN (Vodní nádrž Sedlčany); 



  

 
 

▪ rozpočet na MBF; výdaje nastaveny oproti nájmům; 
▪ na VO letos (do dne 31. prosince 2022) fixace;  
▪ Klub důchodců Sedlčany, rozpočtováno 20 tis. Kč; činnost zatím (po době koronavirové) nevykazuje; 
▪ výdaje na spolkovou činnost k další diskusi; 
▪ náklady na Městskou policii Sedlčany ve výši 10 mil. Kč; 
▪ obnova vybavení kanceláří – na správě vybavení prostor nezahrnujeme (není navrhováno); 
▪ cca 30 mil. Kč pro nastavení investic v roce 2022 (doplní Odbor investic podle instrukcí); 
▪ Ing. František Hodys (určité překvapení u školních jídelen; záporný nárůst…); zda počítají i s nárůstem 
energií;  
▪ pan MUDr. Karel Marek informoval o dnešním zasedání vlády ČR a výsledcích jednání směrem 
k regulaci energií a dopadu do prostředí obcí; 
▪ pan MUDr. Vladimír Zámostný, problematika příjmů na straně Pečovatelské služby Sedlčany; 
zdražení úkonů; očekáváno nové legislativní opatření;  
▪ pan Ing. František Hodys vyvolal rozpravu na ohledně naplánované (navrhované) částky na pokrytí 
výše úroků z úvěrů; v roce 2022 plánovaná položka ve výdajích na úhradu úroků v částce 2,3 mil. Kč 
se jeví jako dostačující; nižší jistina nižší úroky (paní Jitka Kadlecová); další vývoj nelze predikovat…; 
▪ pan MUDr. Vladimír Zámostný zvažoval o promítnutí položky „pronájem vodohospod. zařízení“, 
která se projeví v konečných cenách vodného a stočného (prvek regulace); dne 21. září 2022 bylo RM 
na rok 2023 stanoveno nájemné, které je do rozpočtu navrhováno; komentovala paní Jitka Kadlecová 
(povýšíme jej o DPH a od této výše 600 tis. Kč odečteme jako zápočet předplaceného nájemného; v roce 
2023 bude umořeno; investice);  
▪ diskuse nad plněním Fondu obnovy (vodohospodářská zařízení); musíme je tvořit ze zákona; snížením 
bychom (dotováním) se dostali do problému (vloni 3,5 mil Kč); vodu používají i podnikající osoby 
(soukromníci) a dotovali bychom jejich činnost; peníze přejdou do vodného;  
▪ porovnání s jinými lokalitami (vodné, stočné; Sedlčany jako lokalita s nejdražší vodou; Čelákovice, 
Příbram 90 Kč/m3);  
▪ posílení podpory sportu na částku 1,15 mil. Kč; dále pro oblast sociální do návrhu rozpočtu zapracovat 
220 tis. Kč; a do oblasti tzv. ostatní podporované činnosti 170 mil. Kč; cca nárůst 15 %; (návrhy pana 
Ing. Martina Havla, pana Ing. Josefa Soukupa a pana Ing. Františka Hodyse); 
▪ nad vypracováním návrhu Programu k dotačním titulům města Sedlčany v oblasti sportu a sociální 
problematiky, popřípadě tzv. ostatním (univerzální);   
▪ nad potenciální úpravou kompetenčního rozhodnutí (ZM x RM). 
 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, referující poděkoval. 
Soubor výroků samostatných usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu přípravy návrhu rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2023, a to ve stavu provedených a doporučených úprav po prvním čtení 
jak na výdajové, tak na příjmové straně návrhu rozpočtu. 
Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, a to v součinnosti 
s Odborem ekonomickým, zapracovat do návrhu rozpočtu města Sedlčany pro jeho druhé čtení 
investiční akce dle stanovených priorit jednotlivých subkapitol skladby rozpisu návrhu rozpočtu 
a rovněž ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, zapracovat úpravy návrhu 
výdajů, které jsou uvedeny v Zápise z jednání Rady města Sedlčany k této problematice (I. čtení návrhu 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2023, oblast sociální a oblast podpory sportu).“  
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 2-27/2022-2026. 
 



  

 
 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, a to po 
konzultacích s externím auditorem hospodaření města Sedlčany, sjednaným na rok 2022, předložit 
k projednání Radě města Sedlčany a případnému konečnému rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany, 
návrh na úpravu kompetencí ve prospěch Rady města Sedlčany v oblasti provádění průběžných 
rozpočtových úprav, a to v limitech zvažovaných Radou města Sedlčany (Zápis zn. RM 2/2022-2026 
ze dne 2. listopadu 2022), spočívajících zejména na zvýšení upravovaných částek na straně příjmů, vše 
na základě příslušných ustanovení obecního zřízení a rozpočtových pravidel, a to pro případy 
potřebnosti v následných rozpočtových obdobích a věcné aspekty problematiky aktualizace věrného 
obrazu hospodaření.“  
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 2-28/2022-2026. 
 
„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, a to v součinnosti 
se Sekretariátem Městského úřadu Sedlčany, úsekem Programová a projektová řešení, připravit 
k projednání návrh tzv. Programu dotační podpory města Sedlčany na rok 2023 v oblasti „Podpora 
sportu“ a „Podpora aktivit ve výkonu sociálních služeb“, a to za účelem zvýšení míry transparentnosti 
poskytování dotací a zajištění rovných příležitostí pro potenciální žadatele s působností ve městě 
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 2-29/2022-2026. 
 
Poznámka: V čase 17:34 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 
ekonomického (Městský úřad Sedlčany), která byla osobou referující k této problematice (bod 2.1 a bod 
2.2). 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  
Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné přípravy 
k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním RM, 
a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany 
 
3.1.1 Zajištění budoucích práv k zatíženým pozemkům; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umístění stavby; el. vedení NN v k. ú. a obci Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 
ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o., se sídlem Lety u Dobřichovic, Polní č. p. 450, 252 29 Lety 
u Dobřichovic, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1911/13, 
parc. č. 1808/4, parc. č. 1911/11, parc. č. 1810/1 a parc. č. 1810/5, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 



  

 
 

a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení 
NN. Věcné břemeno by bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 2.600,00 Kč + s připočtením 
aktuální sazby DPH. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 
ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o., se sídlem Lety u Dobřichovic, Polní č. p. 450, 252 29 Lety 
u Dobřichovic, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1911/13, 
parc. č. 1808/4, parc. č. 1911/11, parc. č. 1810/1 a parc. č. 1810/5, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení 
NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.600,00 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 2-30/2022-2026. 
 
3.1.2 Zajištění právního důvodu k užívání veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech; Road to Dakar 2023 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena a žádostí FO ze dne 26. října 2022 podanou v předmětu užívání 
(pronájem; záboru) veřejného prostranství na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
který hodlá pořádat na tomto hlavním náměstí, pojmenovaném T. G. Masaryka, v Sedlčanech akci 
pro veřejnost – Road to Dakar 2023, a to v neděli dne 27. listopadu 2022, v čase od 10:00 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, bylo RM zvažováno, aby výše 
uvedená akce byla osvobozena od místního poplatku za zábor (užívání) veřejného prostranství. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem a veřejnou (obecní) prospěšností; 
▪ zajištění bezpečnosti užívání veřejného prostranství; žadatel podal původní žádost s termínem 
shodným s akcí na rozsvícení vánočního stromku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí žádost FO o užívání (pronájem) veřejného prostranství 
na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, který hodlá pořádat na hlavním náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech akci pro veřejnost – Road to Dakar 2023, a to v neděli dne 27. listopadu 2022, v čase 
od 10:00 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 výše uvedená 
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 2-31/2022-2026. 
 
3.1.3 Žádost FO o směnu pozemků; lokalita bývalé Cihelny Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Žadatel (FO) zaslal na Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, požadavek na další směnu pozemků 
(dne 26. října 2022; č. j.: MÚ-S OM/2253/2022), a to v lokalitě – Sedlčany, K Cihelně. 
Jedná se o tyto pozemky: 

- parc. č. 2767/11, druhem pozemku orná půda, výměra 1692 m2; 
- parc. č. 2767/12, druhem pozemku orná půda, výměra 26 m2; 
- parc. č. 2769/5, druhem pozemku orná půda, výměra 144 m2; 
- parc. č. 2781/5, druhem pozemku orná půda, výměra 62 m2; 
- parc. č. 2806/2, druhem pozemku orná půda, výměra 963 m2; 
- parc. č. 2822/2, druhem pozemku ostatní plocha, výměra 1 m2. 

Celkem se jedná o 2888 m2. 
Uvedené pozemky FO žádá doplnit do rozpracované směny, případně od města Sedlčany odkoupit. 
Prostorově se jedná o pozemky, které se nacházejí v sousedství pozemků ve vlastnictví žadatele. 
 
Diskuse: 
▪ Odbor majetku v této souvislosti zjišťuje vypořádání pozemků ve Zberazské ulici (chodník); 
▪ nad zvážením případně dalších možností; 
▪ nad založeným případem. 
 
Závěr: RM vzala informace o připravovaném jednání (směně pozemků) na vědomí, a to bez 
specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
Problematika tohoto charakteru nebyla do dnešního Programu RM zařazena.  
 
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 Žádost příspěvkové organizace k čerpání Fondu rezerv; překlenutí dočasného nesouladu mezi 
výnosy a náklady; případ 1. základní školy Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Písemnost pod označením „Žádost o možnost zapojení Rezervního fondu“, byla Městským úřadem 
Sedlčany převzata a zaevidována dne 24. října 2022 pod č. j.: MÚ-S/MST/ 21929/2022. 
 
Identifikace žadatele: 
Příspěvková organizace města Sedlčany; 1. základní škola Sedlčany, se sídlem Primáře Kareše č. p. 68, 
264 01 Sedlčany; IČ 47074299. 
 
Osoba jednající jménem žadatele: Mgr. Libor Novotný, ředitel školy. 
 



  

 
 

Předmět Žádosti: 
Příspěvková organizace požádala o možnost dočasného zapojení Rezervního fondu na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s Výzvou č. 02_22_002 – Šablony IV ve výši 70 000,00 Kč. Po obdržení 
finančních prostředků od poskytovatele dotace, žadatel vrátí vyčerpanou částku zpět do svého 
Rezervního fondu, který příspěvková organizace tvoří. 
 
Diskuse: 
▪ vysvětlení k mechanismu dotačního titulu podal pan Ing. František Hodys, člen RM a předseda 
Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany;  
▪ v podstatě se jedná o podporovaný seznam aktivit školy, ke kterým se tato přihlásí, a to prostřednictvím 
vypsané Výzvy k podání žádostí; jestliže je aktivita ze strany školy splněna podle požadavků 
poskytovatele dotace, tento na základě definované zpětné vazby zašle finanční prostředky žadateli. 
Za tyto prostředky obdržené z dotace se mohou pořizovat věci na podporu výuky; prodleva mezi 
realizací aktivity a vlastním poskytnutím dotace je i cca půl roku; problém založen mechanismem 
poskytovatele; podstata Žádosti – půjčí si, aby mohli pracovat, následně vrátí; dopad časového 
zpoždění; 
▪ podpora Žádosti ze strany všech členů RM.  
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany, a to v postavení zřizovatele příspěvkové organizace 1. základní škola Sedlčany, 
se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299, dále v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bere 
na vědomí rozhodnutí ředitele subjektu a souhlasí s provedením rozpočtové úpravy a navrhovaným 
čerpáním finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace v žádané částce 70 tis. Kč 
k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, a to s využitím prostředků 
na realizaci projektu Šablony, vše z potřeby zachování kontinuity plnění aktivit školy a vyřízení žádosti 
příspěvkové organizace a postupem založeným výše uvedeným zákonem.“ 
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 2-32/2022-2026. 
 
4.2 Žádost Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. o změnu určení rozpočtované částky (původní 
účel zvýšení emisní třídy topného zařízení) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
Písemnost ze dne 26. října 2022 (takto označena původcem). 
 
Identifikace žadatele: 
Obchodní společnost města Sedlčany; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 
Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany; IČ 26214059; společnost pověřena správou MBF Sedlčany. 
 
Osoba jednající jménem žadatele: Pan Ondřej Sůva, jednatel společnosti. 
 
Předmět Žádosti: 
Součástí schváleného rozpočtu na rok 2022 je ve výdajové části z položky pod názvem „Opravy BF“ 
uvažováno s částkou 150 tis. Kč na výměnu kotlů na tuhá paliva v bytovém domě na adrese Sedlčany, 
Bezručova č. p. 112, 264 01 Sedlčany.  



  

 
 

Při sestavování rozpočtu se předpokládala výměna stávajících kotlů na tuhá paliva ve třech bytech, 
a to z důvodu nevyhovující emisní třídy stávajícího topného zařízení. Výměna se měla uskutečnit 
v letošním roce (2022), ale vzhledem k nedostatku zboží na trhu a dále především k přihlédnutí k úpravě 
legislativy (nutnost výměny posunuta na rok 2024; aspekt životnosti) se plánovaná akce neuskuteční. 
Jednatel společnosti požádal výkonný orgán města Sedlčany o uvolnění výše uvedených finančních 
prostředků, které by byly použity (spotřebovány) při pracích spojených s částečnou rekonstrukcí bytové 
jednotky č. 12/2. patro v objektu Bytového domu Sedlčany na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 
Sedlčany. 
Věcně by se jednalo o pokrytí finanční náročnosti prací spojených s výměnou podlahových krytin, 
částečnou rekonstrukci elektrorozvodů, opravou kuchyňské linky a dále se jedná o pokrytí nákladů 
na zednické, malířské a obkladačské práce. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh obchodní společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., 
kterým žádá město Sedlčany o změnu účelného využití původně rozpočtované částky ve výši 150 tis. Kč 
určené na výměnu topného zařízení (zdroj tepla v bytovém domě Sedlčany, Bezručova č. p. 112), 
která byla původně vyvolána legislativním požadavkem na zvýšení emisní třídy zdrojů tepla (kotlů), 
a to s ohledem na posunutí účinnosti tohoto opatření do konce roku 2024 s reflexí stávající situace 
na trhu, jako věcného zohlednění objektivních překážek plnění zákonných opatření v době finanční 
a hospodářské krize roku 2022 (odpovídající kotel je nedostupný, není na trhu k dispozici). Prostředky 
alokované rozpočtem města Sedlčany ve výše uvedené částce, budou podle návrhu žadatele využity 
na rekonstrukci byt. jednotky č. 12/2. patro, která je situována v Bytovém domě Sedlčany, na adrese 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 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 2-33/2022-2026. 
 
4.3 Zajištění dodávek elektrické energie pro město Sedlčany na rok 2023 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Doplňující informace sdělil pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala akceptovat základní podmínky pro zajištění dodávek elektrické energie 
pro odběratele, tj. město Sedlčany, na rok 2023, které jsou uvedeny v aktualizované nabídce dodavatele 
(ze dne 20. října 2022), společnosti ČEZ ESCO, a. s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4; 
IČ 03592880, (smlouva na základě ceníků SPOT; zastropování ceny elektřiny na úrovni 5,00 Kč/kWh 
bez DPH). 
Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala uložit jednajícímu za město Sedlčany (pan 
Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany), ve věci dále jednat, a to za účelem předložení 
návrhu smluvního ujednání k případnému projednání za účelem uzavření Smlouvy o dodávkách 
elektrické energie na rok 2023.  
 
Řešení (návrh) podle dřívější dohody obsahuje: 

• pro města a jejich příspěvkové organizace došlo ze strany vlády k zastropování ceny elektřiny 
na úrovni 5,00 Kč/kWh bez DPH; 

• je tedy třeba mít uzavřenu pouze jakoukoliv smlouvu o dodávkách; 
• cena však není relevantní, při fakturaci dojde k jejímu automatickému zastropování. 

 



  

 
 

Na hladině nízkého napětí poskytovatel uzavírá smlouvy na základě ceníků SPOT, které mají tyto 
výhody: 

• smlouva je na dobu neurčitou bez závazku, pouze dvouměsíční výpovědní lhůta pro vyvázání se 
ze smlouvy; 

• možnost kdykoliv provést tzv. přefixování, tedy převod na pevnou cenu, pokud by se situace 
nějak výrazně zlepšila; 

• automatická fakturace pod 5,00 Kč/kWh, pokud by třeba došlo k výraznému poklesu cen SPOT. 
 
Diskuse: 
▪ pan Ing. Martin Havel se dotázal na dopad regulované ceny do prostředí správy a provozování VO, 
případně toho majetku města, který je provozován (využíván) za účelem tvorby zisku; zajistí dotazem 
směrem k poskytovateli služeb osoba jednající za město Sedlčany; 
▪ nad návrhem a možnostmi k jednání. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje akceptovat základní podmínky pro zajištění dodávek elektrické 
energie pro odběratele (město Sedlčany), na rok 2023, které jsou uvedeny v aktualizované nabídce 
dodavatele (ze dne 20. října 2022), tj. od společnosti ČEZ ESCO, a. s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 
140 00 Praha 4; IČ 03592880, (smlouva na základě ceníků SPOT; zastropování ceny elektrické energie 
na úrovni 5,00 Kč/kWh bez DPH). 
Rada města Sedlčany ukládá jednajícímu zástupci města Sedlčany (pan Mgr. Zdeněk Šimeček, 
místostarosta města Sedlčany), ve věci dále jednat, a to za účelem vypracování a předložení návrhu 
smluvního ujednání, které povede k případnému uzavření Smlouvy o dodávkách elektrické energie 
na rok 2023, popřípadě na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou pro vyvázání se z uvedeného 
smluvního ujednání v případě možnosti sjednání ceny výhodnější.“  
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 2-34/2022-2026. 
 
4.4 Koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Sedlčany; stav projednávání 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany. 
Doplňující informace sdělil pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Pan starosta referoval ohledně výsledků nově vyvolaného jednání s ředitelem provozovatele soustavy 
města Sedlčany (Ing. Morávek), který, mimo jiné, účastníkům pracovní porady sdělil nové skutečnosti, 
které mají vliv na případnou dobu trvání stávajícího smluvního ujednání ve věci provozu (prodloužení 
doby o cca tři roky). 
Tuto informaci podrobněji prověřovala právní zástupkyně města Sedlčany se shodným výsledkem. 
Ovšem po dobu možného prodloužení stávajícího uživatelského vztahu (provozu) by město Sedlčany 
nemohlo požádat o dotaci např. na rekonstrukci zařízení této soustavy (Centrální čistírna odpadních vod 
Sedlčany). 
Dále v současné době probíhá nastudování a výklad dalších záležitostí dokumentace k zadávacímu 
(koncesnímu) řízení. 
RM rovněž přijala další informace, které se týkají obdobného procesu a jeho stavu v jiných lokalitách. 
 
Diskuse: 
▪ nad problematikou a harmonogramem; 
▪ nad případným pozastavením plnění smlouvy ohledně koncesního řízení; 



  

 
 

▪ další aspekty problematiky. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace pana Ing. Ivana Janečka, starosty města Sedlčany 
a pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarosty města Sedlčany, ohledně problematiky sestavení 
tzv. Zadávací dokumentace ke Koncesnímu řízení na zajištění kontinuity provozování Městské 
vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany, včetně návrhu Koncesní smlouvy, jako i nově zjištěné 
skutečnosti ohledně dalších prvků, které vstupují do procesu provozování, jako i dalších forem zajištění 
provozu uvedené soustavy.  
Rada města Sedlčany doporučuje provedení dalšího zjišťovacího řízení ve věci objasnění všech 
diskutovaných podmínek a závazků uvedených v prozatímním návrhu Zadávací dokumentace 
a Koncesní smlouvy a rovněž tak Rada města Sedlčany doporučuje dále provádět kroky na podporu 
tohoto řízení a jeho transparentnosti, vedeného za účelem výběru nejvýhodnějšího provozovatele 
Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury 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 2-35/2022-2026. 
  
4.5 Návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů; právní zajištění zásobování lokality Sedlčany, Na Červeném Hrádku, pitnou vodou   
Rada města Sedlčany obdržela návrh smluvního ujednání, které vyžaduje uzavřít mezi vlastníky 
provozně souvisejících vodovodů právní řád ČR. 
Ve své podstatě se jedná o odstranění právní vady s ohledem na skutečnost a právní důvody, jako 
i potřebu uzavření smluvního ujednání vyvolanou zmíněným právním prostředím ČR s ohledem 
na připravované koncesní řízení v předmětu provozování „Městské vodovodní a kanalizační 
infrastruktury Sedlčany“. 
Vzhledem k tomu, že text Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů (Kosova Hora, Sedlčany) je přílohou k tomuto Zápisu, nejsou zde podrobnosti 
smluvního ujednání dále uváděny. 
  
Diskuse: 
▪ nad vybranými ustanoveními; cena předané a převzaté vody; 
▪ nad rozdělením / spojením sítí (vodoměrná šachta);  
▪ další aspekty problematiky (zokruhování soustavy; nové propojení; kapacita – průměry potrubí); 
▪ nad mapovými podklady; 
▪ před uzavřením (připojením podpisu pana starosty města Sedlčany), bude návrh Smlouvy postoupen 
k projednání obci Kosova Hora.  
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít předložený návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv 
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, která je navrhována uzavřít podle ustanovení 
§ 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a to mezi obcí 
Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora č. p. 45, 262 91 Kosova Hora; IČ 00242471, v postavení 
dodavatele a městem Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany; 
IČ 00243272, v postavení odběratele. Smluvní ujednání je sjednáváno mezi uvedenými vlastníky 
vodovodů za účelem zajištění dodávky pitné vody pro lokalitu Sedlčany, Na Červeném Hrádku.“ 
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 2-36/2022-2026. 
 
4.6 Žádost o povolení pokládky optické sítě; žadatel T-Mobile Czech Rebublic, a. s. společně 
se společností CETIN, a. s. 
Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, předložil k projednání opakovanou Žádost 
o povolení pokládky optické sítě (datové kabely). Informace byly doplněny sdělením pana Ing. Ivana 
Janečka, starosty města Sedlčany. 
Žadatelem je společnost T-Mobile Czech Rebublic, a. s., a to společně se společností CETIN, a. s. 
Uvedené společnosti mají zájem vstoupit do prostředí města Sedlčany s pokládkou optické podzemní 
sítě v postavení investora. 
Pokládka by byla realizována ve stejných ulicích jako v letošním roce realizovaná pokládka zemních 
kabelů konkurenční firmou, případně rozšířena. 
Uložení kabelů by mělo být přednostně realizováno v pásech zeleně, případně vstupem do chodníků 
a vozovek (komunikací) ve vlastnictví města Sedlčany. V případě souhlasu města bude znamenat 
opakované omezení prakticky na stejných místech v městské zástavbě Sedlčany, avšak realizace bude 
znamenat možnost připojení spotřebitelů (objektů) k rychlému internetu.  
Město Sedlčany by při této příležitosti mohlo zvážit realizovat tzv. „připokládku“ na kamerový systém 
do jednoho výkopu (vložení tzv. průchodky, potrubí pro nástřel optického vlákna). 
Při dalším stupni nově otevřeného jednání je potřebné připravit mapové podklady se zákresem trasování 
(část projektové dokumentace) a toto, mimo jiné, též konzultovat s panem V. Pištěkem, který provádí 
aktualizaci Městského monitorovacího systému Sedlčany (příprava lokality k případnému 
monitorování, začlenění do systému; budoucí rozvoj). Rozhodnutí o vyhodnocení provede svým 
usnesením RM (dopad do rozpočtu města v roce 2023, případně následných).  
Sítě by znamenaly částečnou tzv. zdvojenou pokládku (v ulicích, kde již byla provedena jinou firmou; 
případně na druhé straně ulice). Neobsazené lokality bez stávajícího zasíťování by byly dále 
specifikovány, a to pomocí mapových podkladů. 
Materiály k dalšímu stupni projednávání by bylo vhodné v součinnosti s investorem připravit 
do příštího jednání RM (případně dalšího). 
Rozvody by měly být opatřeny ocelovými šachticemi s nosností pojezdu (okamžitým zatížením) 
1,5 tuny. 
 
Diskuse: 
▪ pan Ing. Martin Havel formuloval dvě zásadní podmínky; výkopy není vhodné (nepřípustné) realizovat 
na nově vyhotovených (uzavřených) površích chodníků a místních komunikací (uzavřeny 
tzv. obalovanou směsí); další podmínkou je, že zhotovitel při vstupu do chodníku jej musí uvést do stavu 
k užívání (zaasfaltovat jeho celou šířku), případně provést předlažbu celého povrchu (šíře);  
▪ další podmínky budou stanoveny v následném stupni řízení. 
  
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci o žádosti, přednesenou panem Mgr. Zdeňkem 
Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, která se týká stavu nově otevřeného jednání s žadatelem 
(potenciálním investorem), kterým je společnost T-Mobile Czech Rebublic, a. s. společně se společností 
CETIN, a. s. (projektuje Kubeš projekt, s. r. o.; zhotovitelem by byla společnost Centralis, s. r. o.), a to 
ve věci trvajícího zájmu společnosti o pokládku zemních optických kabelů ve vybraných lokalitách 
centrální městské zástavby Sedlčany. 
Rada města Sedlčany ukládá za vyslovených podmínek ve prospěch další fáze projednání žádosti 
připravit mapové podklady trasování pokládky zamýšleného zemního vedení datových kabelů, 



  

 
 

a to spolu s předpokládaným harmonogramem prací a uvedením dalších podmínek k žádosti 
o projednání.“ 
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 2-37/2022-2026. 
 
4.7 Návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2023; první projednávání 
Na vyžádání města Sedlčany byla ze strany správce poskytnuta (zaslána) kalkulace vodného a stočného 
na rok 2023.  
Vzhledem k tomu, že je kalkulace nastavena na výrazné zdražení ceny pro konečného spotřebitele, 
je nanejvýš důvodné žádat formou intervence rozklad nejvíce pohyblivých položek. 
Dnes není žádáno vyslovení (ne)doporučení nad touto kalkulací, neboť může dojít ještě k jejím 
úpravám. Z tohoto důvodu kalkulace ceny (materiál není schválen) není předmětem přílohy k tomuto 
Zápisu, je předmětem balíku dokumentů k jednání RM. 
Pan starosta považuje nárůst ceny za značný; v této souvislosti bylo diskutováno ke zvážení tzv. 
rozpuštění navýšení až do příštího roku (resp. následných období). 
 
Diskuse:  
▪ nad provedením intervence směrem k provozovateli (předkladateli) 1. SčV, a. s.; 
▪ nad výší kalkulace vodného a stočného na rok 2023; 
▪ nad porovnáním cen v lokalitách, které jsou napojeny na totožný vodní zdroj (Vodní nádrž Švihov); 
▪ nad potřebou vyvolat další jednání ohledně vybraných položek; 
▪ předmět Programu jednání ZM (schválení ceny). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předložený návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2023, 
která byla předložena provozovatelem Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany, 
kterým je obchodní společnost 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha; 
IČ 47549793.  
Rada města Sedlčany v této souvislosti doporučuje ve věci dále jednat a žádat zhotovitele dokumentu 
formou intervence předložení rozkladu vybraných položek uvedené skladby kalkulace ceny vodného 
a stočného za účelem případného snížení ceny.“ 
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 2-38/2022-2026. 
 
4.8 Zajištění externích právních služeb pro město Sedlčany; druhé projednávání parametrů 
aktualizace smluvního ujednání 
Na minulém jednání RM bylo přijato následující usnesení označení zn. RM 1-14/2022-2026, jehož 
úplný výrok zní: 
„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.“ 
 
Pro konečný návrh dodatečného smluvního ujednání je vhodné jej doplnit o aktualizaci (prodloužení) 
doby trvání, neboť tato bude končit dne 31. prosince 2022. 
  
Identifikace smluvního partnera: 



  

 
 

Mgr. Monika Drábková, advokátka, se sídlem Příbram, Poštovní č. p. 4, 261 01 Příbram; ev. č. ČAK: 
14830; IČO: 71480501. 
 
Diskuse: 
▪ nad vlastním návrhem ohledně prodloužení doby trvání smluvního ujednání (prodloužení na dobu 
neurčitou, případně na volební období s přesahem do konce roku 2026, tedy do 31. prosince 2026); 
▪ shoda nad návrhem s přesahem volebního období k termínu 31. prosince 2026. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje zapracovat do dříve projednaného a schváleného Dodatku č. 2 
(usnesení zn. RM 1-14/2022-2026) ke Smlouvě o poskytování právních služeb, doplněné Dodatkem 
č. 1 ze dne 3. ledna 2019, která je uzavřena s paní Mgr. Monikou Drábkovou, prodloužení sjednané 
doby plnění služby do dne 31. prosince 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 2-39/2022-2026. 
 
4.9 Stanovení závazného termínu pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 
pro volební období 2022 – 2026 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, přednesl již dříve diskutovaný a členům RM avizovaný 
termín pro svolání druhého veřejného zasedání ZM pro volební období 2022 – 2026. 
  
Do návrhu Programu tohoto zasedání ZM bude navrhováno zařadit několik, z pohledu vedení města 
důležitých, bodů připravených ke konečnému rozhodnutí ZM, které svým způsobem mohou mít zásadní 
dopad na hospodaření města v roce 2023, určitý vliv na majetkoprávní uspořádání v řešených lokalitách 
a další. Jedná se především o projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 a další související 
problematiku.   
   
RM s předloženým termínem v diskusi (stručně uvedeno níže) vyslovila souhlas. Činnost bude podle 
stanoveného termínu procesně nastavena, a to nad úkoly a problematikou, které jsou potřebné 
pro kontinuitu chodu města zajistit. 
 
Diskuse: 
▪ nad termínem (zajištění účasti); 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany pro volební období 2022 – 2026 na pondělí dne 19. prosince 2022 v čase od 17:00 hod. 
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany (Společenský sál).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-40/2022-2026. 
 
4.10 Úprava Harmonogramu jednání a hlavního bodu Programu Rady města Sedlčany na zbytek 
2. pololetí roku 2022 
Původní schválený Harmonogram (část): 
XXI.  16. listopadu 2022 RM č. 3/2022-2026 



  

 
 

• Projednání provozních rozpočtů příspěvkových organizací města 
 
XXII. 30. listopadu 2022 RM č. 4/2022-2026  

• Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 
• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany  

 
XXIII.  14. prosince 2022 RM č. 5/2022-2026 

• Závěrečné rozpočtové opatření 
• Ocenění reprezentantů města Sedlčany 

 
Návrh na úpravu: 
Termín jednacího dne 14. prosince 2022, a to spolu s Programem by byl přesunut již na středu dne 
7. prosince 2022, a to s ohledem na skutečnost, že dva členové RM by s ohledem na kolizi termínů dne 
19. prosince 2022 nebyli přítomni jednání RM.  
Tohoto dne je i s ohledem na předpokládaný Program RM („Ocenění úspěšných reprezentantů města 
Sedlčany za rok 2022“), potřebné a vhodné zajistit plnou účast všech členů RM na tomto aktu a jednání. 
Plánované jednání RM dne 14. prosince by se tedy již neuskutečnilo. Jednání RM (dne 7. prosince 2022 
by již bylo poslední). 
 
Diskuse: 
▪ nad zajištěním účasti členů RM, pokud možno všech sedmi; 
▪ úprava návrhu Programu RM;  
▪ projednání termínové listiny na kapacitu KDJS (kontaktován pan Ing. Martin Severa); zajištěno; 
▪ související problematika (akce: „Vyhlášení (ocenění) úspěšných reprezentantů města Sedlčany za rok 
2022“); 
▪ další aspekty a souvztažnosti. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany oproti dříve schválenému Harmonogramu jednání a hlavnímu bodu Programu 
Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2022 (dokument ze dne 18. května 2022; usnesení zn. RM 87-
1500/2018-2022) mění a upravuje tento časový plán tak, že dříve předpokládaný termín jednání Rady 
města Sedlčany, včetně hlavního bodu programu, dne 14. prosince 2022 (RM č. 5/2022-2026), proběhne 
již 7. prosince 2022, a to s ohledem na zajištění účasti všech členů tohoto orgánu města Sedlčany. 
V tomto termínu, a to v rámci otevřené části přerušeného jednání Rady města Sedlčany, v čase 
od 17:30 hod. proběhne slavnostní akt „Ocenění úspěšných reprezentantů města Sedlčany v oblasti 
sportu za rok 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 2-41/2022-2026. 
 
4.11 Poradní orgány Zastupitelstva města Sedlčany a Rady města Sedlčany na volební období 
2022 – 2026; informace o návrhu personálního obsazení (druhé projednávání) 
Rada města Sedlčany projednávala personální obsazení již ustavených poradních orgánů města.  
Otevřené zatím zůstávají návrhy na obsazení členů Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany. 
V současné době probíhají příslušná jednání; projednávány jsou jednotlivé návrhy (person). 
  



  

 
 

Do Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany je navrhován Mgr. David Bareš, se kterým 
nominaci projednal pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. Předsedou Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Sedlčany byl na ustavujícím zasedání ZM zvolen pan Richard Otradovec. 
Pan Ing. Martin Havel, člen RM, byl vyzván k předložení kandidáta do tohoto poradního orgánu ZM, 
a to za účelem poměrného zastoupení. 
Pan Ing. Martin Havel projednání s potenciálními kandidáty přislíbil. 
 
Diskuse: 
▪ nad personálním obsazením dalších poradních a iniciativních orgánů města. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace zástupců politických subjektů (členů Rady města 
Sedlčany) v předmětu personálního zajištění kandidátů do poradních orgánů Zastupitelstva města 
Sedlčany a vybraných poradních orgánů Rady 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 2-42/2022-2026. 
 
4.12 Personální zajištění pozice vedoucího organizační složky města Sedlčany (Správa budov 
a zařízení města Sedlčany) 
Vzhledem k předpokládanému ukončení pracovního poměru vedoucího organizační složky města 
Sedlčany, Správa budov a zařízení města Sedlčany, pan starosta RM požádal o názor na zajištění formy 
obsazení této pracovní pozice města Sedlčany, jako zaměstnavatele. 
V organizační struktuře města Sedlčany je starosta města, jestliže by nebylo výkonnými orgány města 
stanoveno jinak, přímým nadřízeným vedoucího organizační složky. 
Pozice není svázána výběrovým řízením. Vedoucího lze jmenovat bez této formy výběru.  
   
Diskuse: 
▪ nad doporučením RM realizovat zajištění uchazeče otevřeným výběrovým řízením. 
 
Závěr: 
RM doporučuje na případně uvolněnou pozici vypsat výběrové řízení, a to následně, pokud bude zřejmé, 
že pracovní poměr stávajícího vedoucího bude ukončen. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
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): 
Bez 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. 2/2022-
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 16. listopadu 2022 v čase 
od 16:00 hod.; v chronologii jednacích dní bude označeno zn. RM č. 3/2022-2026. 
 
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 
19:30 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 
2. RO č. 7/2022 (bez uvedení počtu listů) 
3. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

(Kosova Hora, Sedlčany); (bez uvedení počtu listů) 
 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
DP – daňové příjmy  
FO – fyzická osoba 
MBF – městský bytový fond Sedlčany 
MF ČR – Ministerstvo financí ČR 
MK – místní komunikace 
RM – Rada města Sedlčany 
RO – rozpočtové opatření 
SP – sociální pojištění  
SVČ – osoby samostatně výdělečně činné 
TKO – tuhý komunální odpad 
TZ – technické zhodnocení 
VO – veřejné osvětlení 
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna   
ZČ – závislá činnost (osoby) 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany  
ZP – zdravotní pojištění  

 
 
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 9. listopadu 2022. 
 
 


