
  

 
 

   
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 

Z á p i s  RM č. 3/2022-2026 
(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 16. 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. Josef Soukup; Ing. František Hodys.  
 
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: 16:03 hod.;  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 19:58 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  



  

 
 

V pořadí třetí plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2022 – 2026 a zároveň třetí 
jednání nově ustanovené RM v roce 2022 (pro stávající volební období roků 2022 – 2026) zahájil 
pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:03 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 současně vyžadovaly 
řádnou přípravu jednání, spočívající zejména ve zpracování podkladů pro odpovědná rozhodnutí, 
případně takové, ze kterých by vyplývalo plnění úkolů a zajištění procesního postupu podle 
legislativního předpisu). 
 
Hlavní bod schváleného Programu pod názvem „Projednání provozních rozpočtů příspěvkových 
organizací města“ byl projednán za účasti přizvané hostky, paní Jitky Kadlecová, vedoucí Odboru 
ekonomického na Městském úřadu Sedlčany (odpovědná osoba). 
Zprávu k uvedenému hlavnímu bodu dnešního Programu RM taktéž vypracovala paní Jitka Kadlecová, 
vedoucí Odboru ekonomického.  
    
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. 3/2022-2026 
 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 2. listopadu 2022  
 
2. Hlavní program jednání RM  
 2.1 Projednání provozních rozpočtů příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2023 
 2.2 Podpora činnosti Klubu důchodců Sedlčany 
             
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Informace o zahájení jednání za účelem zajištění kontinuity provozování 
„Rekreačního střediska Častoboř“ s obcí Nalžovice 
3.1.2 Informace o zahájení jednání za účelem zajištění kontinuity provozování 
„Rekreačního střediska Častoboř“ se subjektem ZO OS KOVO INTERSTROS, s. r. o. 
3.1.3 Žádost FO o směnu pozemků; lokalita bývalé „Cihelny Sedlčany“; druhé 
projednávání 
3.1.4 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů; případ města Bystřice 
3.1.5 Žádost o zajištění přístupu k nemovitosti; parkování osobního vozidla 
3.1.6 Zajištění veřejného prostranství na akci pod názvem „33 let od revolučních 
událostí“ 
3.1.7 Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 
ke dni 31. prosince 2022 
 

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 
3.3.1 Smlouva o nájmu areálu Nemocnice Sedlčany; zápočet vzájemných pohledávek 
a závazků 

 
4. Různé 

4.1 Žádost příspěvkové organizace města Sedlčany o vyslovení souhlasu s přijetím finančního 
daru (Školní kalendář – Vypečený projekt); žadatel 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 
4.2 Žádost o poskytnutí reklamní vitríny; Městská knihovna Sedlčany 
4.3 Mimořádné odměny vedoucím pracovníkům subjektů (2. pololetí roku 2022), které byly 
založeny nebo zřízeny městem Sedlčany 
4.4 Informace o zahájení jednání před správním soudem; případ Dopravní terminál Sedlčany 
4.5 Vypracování studie snížení energetické náročnosti provozu budov města Sedlčany 
4.6 Lesní hospodářský plán; zajištění vyhotovení dokumentace  



  

 
 

4.7 Návrh na dělení kompetencí v oblasti rozhodování o dění v osadách města Sedlčany; zřízení 
osadních výborů   
4.8 Poradní orgány Zastupitelstva města Sedlčany a Rady města Sedlčany na volební období 
2022 – 2026; informace o návrhu personálního obsazení (třetí projednávání) 
4.9 Výzdoba města Sedlčany v době adventní roku 2022 a v době vánoční 2022/2023 
4.10 Sedlčanská vodní (retenční) nádrž, zvláštní povodeň  

 
5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Informace o vývoji jednání na zajištění zubního lékaře v lokalitě Sedlčany 
5.2 Informace o zájmu na výkonu služby praktického lékaře ve městě Sedlčany 
5.3 Informace o činnosti Pracovní skupiny pro prevenci patologických jevů dětí a mládeže 
5.4 Oprava průčelí administrativní budovy Radnice Sedlčany (Sedlčany č. p. 32) 

 
Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ Pozvánka na slavnost 33. výročí vzpomínky 17. listopadu 
▪ Kvalita služby základní dopravní obslužnosti 
▪ Základní informace o ceně služby za svoz a ukládání TKO 
▪ Instrukce k předložení mimořádných odměn vrcholovým představitelům města  

 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Program 3. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-
2026 (zároveň 3. jednání v roce 2022 dne 16. listopadu; zn. RM č. 3/2022-2026), 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 3-43/2022-2026. 
 
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 2. listopadu 2022   
Tento bod dnešního Programu RM byl projednán až po tzv. „Hlavním bodu dnešního jednání RM, 
a to s ohledem na přizvanou hostku.  
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 2-24/2022-2026 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 2-25/2022-2026 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 2-26/2022-2026 



  

 
 

Úkoly související splněny. 
 
RM 2-27/2022-2026 
Úkol v plnění.  
 
RM 2-28/2022-2026 
Úkol v plnění.  
 
RM 2-29/2022-2026 
Úkol v plnění.    
 
RM 2-30/2022-2026 
Úkol splněn.   
 
RM 2-31/2022-2026 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.   
 
RM 2-32/2022-2026 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.   
 
RM 2-33/2022-2026 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.   
 
RM 2-34/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 2-35/2022-2026 
Úkol v plnění. 
  
RM 2-36/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 2-37/2022-2026 
Úkoly v plnění. 
 
RM 2-38/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 2-39/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 2-40/2022-2026 
Pozvánka v přípravě. 
Úkoly související v plnění. 
 
RM 2-41/2022-2026 
Úkoly související ve věcném plnění. 



  

 
 

 
RM 2-42/2022-2026 
Úkoly související 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 2. listopadu 2022 (RM č. 2/2022-2026) 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 3-44/2022-2026. 
 
Pan starosta, předsedající dnešnímu jednání RM, přivítal přizvanou hostku, paní Jitku Kadlecovou, 
vedoucí Odboru ekonomického (Městský úřad Sedlčany), která byla pro následující programový bod 
referující osobou.  
 
 
2. Hlavní program jednání RM 
2.1 Projednání provozních rozpočtů příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2023 
 
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 zprávy k projednávání výše 
uvedené problematiky. 
Dále jsou zde uvedeny údaje, ke kterým se RM po rozpravě dopracovala, jako k ucelenému výstupu, 
který je rozhodující pro další výkon příspěvkových organizací. 
 
Důvodová zpráva – RM 16. listopadu 2022 (sestavila paní Jitka Kadlecová)  
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města 
Projednání návrhu rozpočtu příspěvkových organizací města se uskutečnilo dne 9. 11. 2022 za účasti 
starosty, místostarosty a vedoucí Odboru ekonomického. 
Ředitelé příspěvkových organizací se dostavili ve stanovených časových intervalech, aby byl dostatek 
prostoru na podrobné vysvětlení a zdůvodnění jednotlivých položek výnosů a nákladů. Oproti SR na rok 
2022 je nárůst návrhu na rok 2023 + 7,8 mil. Kč. Ve všech organizacích se týká hlavně nákladové 
položky energií (elektrické energie a tepla). Při návrhu výpočtu spotřeby el. energie bylo vycházeno 
ze stanovené ceny 5,00 Kč/kWh bez DPH (6,05 Kč/kWh vč. DPH) a ceny distribuce cca 3,00 Kč/kWh. 
Rozpočet nákladů na teplo (vytápění budov nebo části budov, které ke své činnosti PO užívají) – 
navýšení + 30 % k nákladům roku 2022.  
PO – Kulturní dům Josefa Suka, Městské muzeum Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany a Sportovní 
areály Sedlčany rozpočtují do svých nákladových položek finanční prostředky na platy vč. odvodů. Zde 
dochází rovněž k navýšení z důvodu změny mzdových tarifů ve smyslu Nařízení vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (od září 2022 + 10 %). 
PO školského typu – 1. a 2. základní škola, ŠJ 1. a 2. základní školy, Mateřská škola Sedlčany, Základní 
umělecká škola Sedlčany prostředky na platy vč. odvodů inkasují přímo ze SR MŠMT ČR 
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. I když tyto rozpočtové položky zahrnují 
do návrhu rozpočtu výnosů a nákladů neovlivňují výši příspěvku zřizovatele. 



  

 
 

Součástí návrhu rozpočtu je návrh fondového hospodaření; příspěvkové organizace využily možnosti 
dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v optimální možné míře 
prostředky z fondů zapojily do návrhu rozpočtu na rok 2023. Jedná se především o Rezervní fond a Fond 
investic (zák. č. 250/200 Sb., § 30, § 31). 
Příspěvkové organizace zároveň s návrhem rozpočtu předkládají tzv. Střednědobý výhled rozpočtu 
na rok 2024 – 2025, tento vychází z návrhu rozpočtu na rok 2023 s předpokladem vývoje 
v následujících dvou letech. Střednědobý výhled je každý rok aktualizován v návaznosti na návrh 
rozpočtu na rok následující. 
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh Střednědobého výhledu na rok 2024 – 2025 vč. návrhu rozpočtu 
fondového hospodaření všechny příspěvkové organizace města zveřejnily na svých stránkách 
a ve stejném znění byly tyto návrhy zveřejněny na www stránkách města Sedlčany dne 25. října 2022 
ve smyslu ustanovení § 28 zák. č. 250/2000 Sb. 
 
Diskuse: 
▪ vytápění budov – navýšení až o + 30 %; platy o + 10 %; 
▪ prostředky ve fondech; propad navýšení příspěvku sanují; zapracována část; smyslem není, vyčerpat 
je k těmto účelům právě nyní; 
▪ nad vysvětlením sníženého návrhu na příspěvek u školních jídelen – platby za spotřebu el. energie 
realizovány po měsících; již tedy byly zvýšeny energie v průběhu roku 2022 – odhad byl nadnesený, 
nyní znamená srovnání do stavu reality; 
▪ nad obsahem tabulky přehledu oprav (lze rozhodnutím RM upravit); 
▪ rozdíly při případně zkrácené provozní době na středisku Zimní stadion Sedlčany (pan Ing. František 
Hodys); 
▪ nad očekáváním návrhu úsporných opatření (pan Ing. Josef Soukup); popis úspor; dřívější dokument 
přijatý RM a jeho dopad do prostředí spotřeby energií; 
▪ nad dopadem doby „covidové“; 
▪ rozdíly jsou prakticky jen v energiích (zvýšené náklady); 
▪ opatření režimová; pan MUDr. Karel Marek vyslovil důvěru ředitelům v oblasti odpovědnosti 
a rozpočtové kázně; organizace mají vytvořenu startovací pozici k zachování spektra služeb; paní Jitka 
Kadlecová nedoporučuje snížení příspěvků; 
▪ určité varianty na opravách a údržbě majetku, třeba stanovit priority – rozhodnout se; 
▪ problematika udržitelnosti tělocvičny v objektu Sokolovna Sedlčany; bude realizována kontrolní 
prohlídka stavu majetku za účasti přizvané osoby pana Ing. Procházky, pana Ing. Lomoze (autor 
projektu „sanace“); z místního šetření vyplyne rozhodnutí o položkách oprav; 
▪ konkrétní položky „opravy“ budou schváleny až za 14 dní, nyní jen částka nastavena objemově. 
 
Přehled výše příspěvků na rok 2023 a výše příspěvků dle střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 
2025 PO města Sedlčany 
(zpracováno dle návrhů rozpočtu 2023, střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2025; plán výnosů – 
nákladů) 
      
      

Název příspěvkové organizace 
města Sedlčany 

příspěvek 
r. 2022 v tis. Kč 

návrh 
příspěvku 

r. 2023 v tis. Kč 

rozdíl 
2023-2022 

střednědobý výhled v tis. Kč 
příspěvek 

2024 
příspěvek 

2025 

1. základní škola Sedlčany 3 912 4 900 988 5 000 5 100 



  

 
 

2. ZŠ - Škola Propojení Sedlčany 3 282 3 802 520 3 878 3 992 

Školní jídelna 1. ZŠ Sedlčany 1 467 1 274 -193 1 529 1 911 

Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany 1 435 1 192 -243 1 430 1 752 

Mateřská škola Sedlčany 3 460 4 735 1 275 4 735 4 735 

Základní umělecká škola Sedlčany 395 472 77 490 490 

Městská knihovna Sedlčany 5 479 6 017 538 6 377 6 650 

Kulturní dům J. Suka Sedlčany 7 371 9 016 1 645 9 800 10 450 

Městské muzeum Sedlčany 3 420 3 866 446 3 866 3 866 

SAS činnost 6 191 8 761 2 570 9 089 9 257 

SAS opravy sportovních zařízen  800 1 000 200 1 000 1 000 
Celkem 37 212 45 035 7 823 47 194 49 203 
% navýšení přísp. 2023/2022      21,02     
 
Součástí návrhu rozpočtu je návrh rozpočtu fondového hospodaření, plán odpisů na rok 2023 a návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 – 2025. 
Dne 25. října 2022 byl návrh příspěvkových organizací zveřejněn na stránkách PO a města, jak již 
uvedeno výše. 

 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 
na rok 2023, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech organizací na rok 2023, 
odpisové plány těchto subjektů na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací 
města Sedlčany na období let 2024 – 2025, vše dle předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti 
Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvkových organizací města Sedlčany. 
Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2023 schvaluje v následující výši: 
1. základní škola Sedlčany     4.900,00 tis. Kč 
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 3.802,00 tis. Kč 
Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany   1.274,00 tis. Kč 
Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany   1.192,00 tis. Kč 
Mateřská škola Sedlčany     4.735,00 tis. Kč 
Základní umělecká škola Sedlčany       472,00 tis. Kč 
Městská knihovna Sedlčany     6.017,00 tis. Kč  
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    9.016,00 tis. Kč  
Městské muzeum Sedlčany     3.866,00 tis. Kč 
Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  8.761,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč. 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2024 – 2025 
se schvaluje v následující výši:    (rok 2024)           (rok 2025) 
1. základní škola Sedlčany     5.000,00 tis. Kč    5.100,00 tis. Kč 
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 3.878,00 tis. Kč    3.992,00 tis. Kč 
Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany   1.529,00 tis. Kč    1.991,00 tis. Kč 
Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany   1.430,00 tis. Kč    1.752,00 tis. Kč 
Mateřská škola Sedlčany     4.735,00 tis. Kč    4.735,00 tis. Kč 



  

 
 

Základní umělecká škola Sedlčany       490,00 tis. Kč       490,00 tis. Kč 
Městská knihovna Sedlčany     6.377,00 tis. Kč    6.650,00 tis. Kč 
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    9.800,00 tis. Kč  10.450,00 tis. Kč 
Městské muzeum Sedlčany     3.866,00 tis. Kč    3.866,00 tis. Kč 
Sportovní areály Sedlčany (činnost)    9.089,00 tis. Kč    9.257,00 tis. Kč  
Sportovní areály Sedlčany (opravy)    1.000,00 tis. Kč    1.000,00 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 3-44/2022-2026. 
 
2.2 Podpora činnosti Klubu důchodců Sedlčany 
Pan MUDr. Karel Marek, a to s ohledem na předchozí setkání s představiteli komunity angažovaných 
seniorů, přednesl návrh na podporu Klubu důchodců Sedlčany. 
Tento byl a je značně zdecimován na lidských zdrojích zejména dopady pandemie posledních dvou let. 
S panem Ing. Martinem Severou, ředitelem KDJS, je předjednána akce na tzv. předvánoční setkání 
seniorů. 
Kulturní obec důchodců projevila zájem se sejít dne 5. prosince 2022, v čase od 13:00 hod. 
ve Společenském sále KDJS Sedlčany. 
Pan MUDr. Karel Marek navrhl setkání podpořit z rozpočtu města Sedlčany, ze subkapitoly „Klub 
důchodců Sedlčany“ částkou 10 tis. Kč. Alokována je částka 20 tis. Kč. 
Tímto by byla poskytnuta možnost projevit schopnost a vygenerovat, resp. obnovit činnost subjektu 
na rok 2023 a násl. 
Do periodika Radnice by byly poskytnuty informace na podporu případné aktivizace činnosti, 
a to vhodným a vlídným způsobem. 
 
Diskuse: 
▪ nad podporou; všichni. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany na návrh pana MUDr. Karla Marka schvaluje poskytnout na podporu 
předvánočního setkání Klubu důchodců Sedlčany, které se uskuteční dne 5. prosince 2022 v čase 
od 13:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, a to z příslušné rozpočtové 
subkapitoly města Sedlčany, v částce 10 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 3-46/2022-2026. 
 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, referující, paní Jitce Kadlecové, poděkoval. 
 
Poznámka: V čase 17:37 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 Informace o zahájení jednání za účelem zajištění kontinuity provozování „Rekreačního 
střediska Častoboř“ s obcí Nalžovice 
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 informována, že v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 4 ze dne 14. prosince 
2020 k původní „Nájemní smlouvě“ ze dne 10. prosince 2009, končí ke dni 31. prosinci 2022 doba 
nájmu, na základě které obec Nalžovice, jako pronajímatel pronajímá městu Sedlčany pozemky 
v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, za účelem provozování „Rekreačního zařízení Častoboř“. 
Z výše uvedeného důvodu byla prostřednictvím Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, požádána 
obec Nalžovice o prodloužení doby nájmu (nejlépe na dva roky), tj. do 31. prosince 2024, 
a to za stávajících podmínek, včetně zachování stávající výše nájemného, které činí 209 574,00 Kč/rok. 
 
O výsledku jednání, resp. o rozhodnutí Zastupitelstva obce Nalžovice, bude Rada města Sedlčany 
neprodleně informována, aby v případě kladného vyjádření schválila uzavření Dodatku č. 5 k citované 
Nájemní smlouvě. 
Provozování uvedeného zařízení, které slouží především rekreantům z oblasti Sedlčany, zajišťují 
za město Sedlčany Sedlčanské technické služby, s. r. o. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.1.2 Informace o zahájení jednání za účelem zajištění kontinuity provozování „Rekreačního 
střediska Častoboř“ se subjektem ZO OS KOVO INTERSTROS, s. r. o. 
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 podrobněji informována o skutečnosti, že v souladu s uzavřeným Dodatkem 
č. 5 ze dne 18. ledna 2021 k původní „Smlouvě o nájmu nemovitostí“ ze dne 23. května 2002, končí 
ke dni 31. prosince 2022 doba nájmu, na základě které ZO OS KOVO INTERSTROS, s. r. o., jako 
pronajímatel, pronajímá městu Sedlčany nemovitost – rekreační chatu ev. č. 50 postavenou na pozemku 
parc. č. st. 186 v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, za účelem poskytování stravovacích 
a pohostinských služeb. Z výše uvedeného důvodu bude prostřednictvím Městského úřadu Sedlčany, 
Odboru majetku, požádána společnost ZO OS KOVO INTERSTROS, s. r. o. o prodloužení doby nájmu 
(nejlépe na dva roky), tj. do 31. prosince 2024, a to za stávajících podmínek, včetně zachování stávající 
výše nájemného, které je sjednáno v částce 55.000,00 Kč/rok. 



  

 
 

O výsledku jednání, resp. o rozhodnutí ZO OS KOVO INTERSTROS, s. r. o., bude Rada města 
Sedlčany neprodleně informována, aby v případě kladného vyjádření schválila uzavření Dodatku č. 6 
k citované Smlouvě o nájmu pozemků. 
 
Diskuse: 
▪ nad identifikací majetku – objekt „Jídelny Častoboř“; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.1.3 Žádost FO o směnu pozemků; lokalita bývalé „Cihelny Sedlčany“; druhé projednávání 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
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 1 692 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; 
- parc. č. 2781/13, druhem pozemku ostatní plocha, výměra 283 m2;  
- parc. č. 2781/14, druhem pozemku ostatní plocha, výměra 271 m2; 
- parc. č. 2781/15, druhem pozemku ostatní plocha, výměra 214 m2. 

Celkem se při prvním projednávání jednalo o výměru 2 888 m2; nyní o výměru (zahrnuty další pozemky) 
3 656 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. 
Základní informaci o této problematice členové RM obdrželi již na minulém jednání tohoto výkonného 
orgánu města Sedlčany. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla podrobněji seznámena s žádostí FO o směnu pozemků, kterou chce dále 
navázat na již doporučenou a dříve projednanou směnu (vizte usnesení zn. RM 1-8/2022-2026 ze dne 
19. října 2022).  
FO nyní požaduje pozemky parc. č. 2767/11, druhem pozemku orná půda, o výměře 1 692 m2, parc. č. 
2767/12, druhem pozemku orná půda, o výměře 26 m2, parc. č. 2769/5, druhem pozemku orná půda, 
o výměře 144 m2, parc. č. 2781/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační 
plocha, o výměře 62 m2, parc. č. 2806/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná 
půda, o výměře 963 m2, parc. č. 2822/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 1 m2, parc. č. 2781/13, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační 
plocha, o výměře 283 m2, parc. č. 2781/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
manipulační plocha, o výměře 271 m2, parc. č. 2781/15, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 



  

 
 

využití manipulační plocha, o výměře 214 m2 vše v k. ú. a obci Sedlčany. Jedná se o 3 656 m2 (pozemky 
v areálu bývalé „Cihelny Sedlčany“; Šípkova cihelna).  
Náhradou za tyto pozemky FO nabízí pozemky parc. č. 1665/2, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 11 m2, parc. č. 1665/6, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 8 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany.  
Rada města Sedlčany se k navrhovanému „majetkoprávnímu vypořádání“ vrátí až po došetření 
a případném odstranění právních překážek přístupu k pozemkům, které, jestliže skutečně existují 
(prověří Odbor majetku), mohou být ze strany žadatele odstraněny několika způsoby, případně by 
muselo za účelem zachování přístupu k cca třem pozemkům v řešené lokalitě, které jsou ve vlastnictví 
třetích osob, zřízeno VB přístupu a příjezdu na tyto pozemky. 
Záležitost zatím odložena. 
 
Diskuse: 
▪ věcný příspěvek právní jistoty převodu vlastnictví; odstranění překážky. 
 
Závěr: RM s ohledem na potřebu zajištění dalších informací odložila obvyklé rozhodnutí o dalším 
administrativním postupu v této záležitosti, a to bez přijetí specifického usnesení. V této souvislosti RM 
ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, provést majetkoprávní šetření za účelem zjištění 
přístupu na pozemky s ohledem na případné zcizení pozemku města, který by mohl sloužit jako obecní 
přístupová komunikace na pozemky dalších vlastníků (třetí osoby; tři pozemky; více vlastníků). 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.1.4 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů; 
případ města Bystřice 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany na základě předložených informací zvažovala schválit uzavření „Smlouvy 
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, navrhovanou 
uzavřít podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.“, a to mezi městem Sedlčany, jako 
dodavatelem a městem Bystřicí, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 Bystřice, jako odběratelem, 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti 
se zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodů, které jsou vzájemně propojeny a společně 
tvoří provozně související soubor staveb a zařízení (tj. připojení obce Božkovice na Přivaděč pitné vody 
Benešov – Sedlčany). 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů, uzavíranou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.“, a to mezi 
městem Sedlčany, jako dodavatelem a městem Bystřicí, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 
257 51 Bystřice, jako odběratelem, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností obou 
smluvních stran v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou 



  

 
 

vzájemně propojeny a společně tvoří provozně související soubor staveb a zařízení (tj. připojení obce 
Božkovice na Přivaděč pitné vody Benešov – 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 3-47/2022-2026. 
 
3.1.5 Žádost o zajištění přístupu k nemovitosti; parkování osobního vozidla 
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 manželů, oba trvale bytem Sedlčany, o vyznačení prostoru 
zákazu stání a zastavení (žlutá obvodová čára prostoru v rozměru 4 m x 3 m) na pozemku 
parc. č. 1175/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, v k. ú. a obci Sedlčany. 
Tento pozemek je parkovacím prostorem pro obyvatele domu Sedlčany č. p. 636 a dále pro vozidla 
Policie ČR.  
Jsou zde garáže, které jsou pronajímány obyvatelům bytového č. p. 636 a dvě slouží jako garáž 
pro služební vozidla Městského úřadu Sedlčany. Důvodem žádosti je problém s parkováním před 
vjezdovými vraty k nemovitosti Sedlčany č. p. 1400 v této lokalitě.  
Rada města Sedlčany zvažovala vyslovit souhlas pouze s vyznačením žluté vodorovné čáry v délce 4 m 
na pozemku parc. č. 1175/1 v k. ú. a obci Sedlčany. 
 
Diskuse: 
▪ každý vlastník nemovitosti je povinen si zajistit parkování na svém pozemku; 
▪ konkrétně dále třeba řešit na místě samém (doporučení pana Ing. Josefa Soukupa); 
▪ vhodné dále konzultovat se správním orgánem, popř. se zástupcem Policie ČR (dopravní expert); 
▪ nad problematikou parkování v lokalitě. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany na základě žádosti FO o vyznačení prostoru zákazu stání a zastavení na pozemku 
parc. č. 1175/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, v k. ú. a obci Sedlčany, 
souhlasí pouze s vyznačením žluté vodorovné čáry v délce 4 m na pozemku parc. č. 1175/1 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to v prostoru vjezdu před příjezdovými vraty do objektu Sedlčany č. p. 1400 
za účelem zajištění bezproblémového přístupu (vjezdu) na pozemek ve vlastnictví žadatelů.“ 
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 3-48/2022-2026. 
 
3.1.6 Zajištění veřejného prostranství na akci pod názvem „33 let od revolučních událostí“ 
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 Turistického informačního centra Sedlčany, 
které hodlá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany a Městským muzeem Sedlčany, 
pořádat na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „33 let od revolučních 
událostí“, a to ve čtvrtek dne 17. listopadu t. r., v čase od 16:00 hod. do 17:00 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, neboť se jedná o veřejně prospěšnou akci, přístupnou všem občanům a pořádanou 
subjekty města Sedlčany. 
Bezpečnost bude zajištěna, jako i další nezbytnosti pro konání akce.  
 
Diskuse: 
▪ podpora za strany RM. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci Turistického informačního centra Sedlčany, 
které hodlá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany a Městským muzeem Sedlčany, 
pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „33 let od revolučních událostí“, 
a to ve čtvrtek dne 17. listopadu 2022, v čase od 16:00 hod. do 17:00 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 Rada města Sedlčany rozhodla, že 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 3-49/2022-2026. 
 
3.1.7 Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2022 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
resp. tzv. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2022“, 
a to včetně složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura 
bude zahájena dne 1. prosince 2022 a ukončena nejpozději dne 31. ledna 2023 (vizte přílohy, které jsou 
nedílnou součástí tohoto Zápisu, tj. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 
ke dni 31. prosince 2022, hlavní inventarizační komise, dílčí inventarizační komise). 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
tj. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2022“, 
a to včetně složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura 
bude zahájena 1. prosince 2022 a ukončena nejpozději 31. ledna 2023 (vizte přílohy, které jsou nedílnou 
součástí Zápisu, tj. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany k 31. prosinci 
2022, hlavní inventarizační komise, dílčí inventarizační komise).“ 
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 3-50/2022-2026. 
 
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 



  

 
 

3.3.1 Smlouva o nájmu areálu Nemocnice Sedlčany; zápočet vzájemných pohledávek a závazků 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Základním dokumentem pro jednání RM byla žádost provozovatele Nemocnice Sedlčany ve věci 
odsouhlasení zápočtu vzájemných pohledávek a závazků ve výši 2 237 428,00 Kč (písemnost označená 
č. j.: MÚ-S/ST/23191/2022). 
 
Činnost RM: 
Seznámení se s žádostí a sdělením provozovatele. 
 
Diskuse: 
▪ bez příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 
18. prosince 2017, souhlasí s tím, aby provedené stavební práce za období roku 2022 byly započítány 
proti nájemnému v celkové částce 0,00 Kč. 
Rada města Sedlčany souhlasí se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 2 237 428,00 Kč 
jako roční nájemné za rok 2022. Konečný stav pohledávek nájemce MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 
ke dni 31. prosince 2022 činí 3 512 989,56 Kč.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-51/2022-2026. 
 
 
4. Různé 
4.1 Žádost příspěvkové organizace města Sedlčany o vyslovení souhlasu s přijetím finančního 
daru (Školní kalendář – Vypečený projekt); žadatel 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany  
Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přítomné členy RM seznámil s písemností 
(Žádostí) ze dne 16. listopadu 2022, která byla na Městský úřad Sedlčany doručena a zaevidována 
pod č. j.: MÚ-S/MST/23487/2022. 
 
Identifikace žadatele (subjektu):  
2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; 
IČ 48954004, číslo účtu 700226684/0600; za subjekt požádal pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel 
školy. 
 
Předmětem Žádosti je schválení finančního daru škole (žadateli) poskytovaného subjektem Nadační 
fond PATRONÁT SEDLČANSKO ve výši podpory 27.740,00 Kč, který je určen k úhradě části nákladů 
projektu pod názvem „Školní kalendář – Vypečený projekt“. 
 
RM činnost podporuje a souhlasí s přijetím finančního daru na realizaci projektu. 
 
Identifikace dárce: 
Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký 
Chlumec; IČ 26428326. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 



  

 
 

 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím dotace pro žadatele, příspěvkovou organizaci zřízenou 
městem Sedlčany, 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 
264 01 Sedlčany; IČ 48954004, poskytované subjektem Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO, 
se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; IČ 26428326, a to na úhradu části 
vynaložených nákladů na realizaci projektu pod názvem „Školní kalendář – Vypečený projekt“ ve výši 
22.740,00 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 3-52/2022-2026. 
 
4.2 Žádost o poskytnutí reklamní vitríny; Městská knihovna Sedlčany  
Městská knihovna Sedlčany, dne 9. listopadu 2022, a to i za ostatní zájemce, požádala o poskytnutí 
reklamní vitríny ve prospěch Městské knihovny Sedlčany, která je umístěna před Obchodním domem 
Rozvoj na hlavním náměstí ve městě Sedlčany (náměstí T. G. Masaryka). 
Vitrína je oboustranná, jedna strana by byla přidělena žadateli, druhá Městskému muzeu Sedlčany 
a další celá vitrína potom Kulturnímu domu Josefa Suka Sedlčany. 
Třetí z vitrín bude přemístěna na autobusové nádraží, a to Sedlčanskými technickými službami, s. r. o., 
kterým bude přidělena k využití jako reklamní tabule. 
Vitríny, které zůstanou na hlavním náměstí (dva kusy), budou případně k dispozici ve dnech volební 
propagace, a to zdarma (jestliže zůstane v platnosti stávající legislativa), subjektům pro volby 
do Zastupitelstva města Sedlčany (vyhrazení), vždy však na základě rozhodnutí starosty města, popř. 
RM. 
 
Diskuse: 
▪ návrh na využití jako „duplicita“ k vybraným informacím města Sedlčany; město může k poskytování 
informací využívat další možnosti; 
▪ legislativní podmínky institutu – „zřízení úřední desky“; 
▪ odstranění dopravní vady (odstranění jedné vitríny – nejbližší k silnici zajistí Sedlčanské technické 
služby, s. r. o., a to spolu s Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku a Odborem vnitřních věcí – 
předání klíčů); 
▪ respekt k předchozí dohodě mezi níže (v usnesení) uvedenými subjekty (již dříve návrh dohody řešen 
rovněž poradním orgánem RM, Redakční radou); 
▪ další aspekty problematiky (informovanost občanů); 
▪ vitríny budou vhodně označeny uživatelem (název, logo, odpovědná osoba za informace);   
▪ přístupnost úřední desky pro občany; pan Ing. Josef Soukup konstatoval, že před více jak měsícem, 
dne 15. října 2022 cca nejméně po dobu 20 minut běžel restart; záležitost bude prověřena, a to ze všech 
rozhodných aspektů; členové RM budou informováni. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje využití vývěsních tabulí (informační vitríny), které jsou umístěny 
v lokalitě před Obchodním domem Rozvoj na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, a to podle 
uživatelského rozvrhu, který vzešel z dohody žadatelů, tj. Městské knihovny Sedlčany (jedna strana 
jedné z vývěsních tabulí), Městského muzea Sedlčany (druhá strana téže vývěsní tabule) a Kulturního 
domu Josefa Suka, Sedlčany, (druhá celá oboustranná tabule). Další vývěsní tabule, která je nyní 
umístěna nejblíže silnici, bude přemístěna do prostoru autobusového nádraží a dále využívána 
pro komerční sdělení, o jejichž zveřejnění pečuje společnost Sedlčanské technické služby, s. r. o.“    



  

 
 

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 3-53/2022-2026. 
    
4.3 Mimořádné odměny vedoucím pracovníkům subjektů (2. pololetí roku 2022), které byly 
založeny nebo zřízeny městem Sedlčany 
RM návrh projednala podle obvyklého schématu a vzorce pro odměňování ředitelů škol a školských 
zařízení, ředitelů dalších příspěvkových organizací a návrhu mimořádných odměn pro jednatele 
obchodních společností. 
Návrh vypracoval a přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Bližší údaje jsou případně k dispozici na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. 
 
Diskuse:  
▪ pan Ing. Josef Soukup vyjádřil názor, kterým navrhl zvážit ve vztahu k přidělování (schvalování) 
odměn ředitelům příspěvkových organizací, popř. jednatelům obchodních společností, změnu 
stávajícího modelu mimořádných odměn (nastavení jiného – „vhodnějšího a aktivizačního“ systému; 
stanovení cílů, vyhodnocení míry jejich dosažení v čase…); nastavit měřitelné cíle a mimořádné 
odměny nedávat „automaticky“; 
▪ při bližším definování představ navrhovatele lze uložit k vypracování návrh nového systému, 
který bude lépe vyhovovat stávajícím představám (třeba definovat zadání); 
▪ osvěta ke stávajícímu systému (pan Ing. František Hodys; pan MUDr. Karel Marek); vedoucí 
pracovníci předkládají zprávy o činnosti; jejich práce je rovněž hodnocena veřejností; jsou zváni 
k jednání RM; jejich práce byla vždy vnímána pozitivně; systém je funkční. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění úkolů 
nad rámec svých pracovních povinností za období druhého pololetí roku 2022, tj. jednatelům 
obchodních společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 
a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – 
škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna 
l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum 
Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou 
schváleny podle předloženého schématu, které je zvláštní přílohou k tomuto usnesení.“ 
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 3-54/2022-2026. 
 
4.4 Informace o zahájení jednání před správním soudem; případ Dopravní terminál Sedlčany 
Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přítomné členy RM informoval o doručeném 
předvolání k soudnímu jednání. 
V případu za město Sedlčany stále jedná pověřená osoba, paní Mgr. Monika Drábková. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku; 
▪ individuální porady s PZ města Sedlčany se za město Sedlčany zúčastní, a jeho zájmy bude obhajovat, 
pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany a pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru 
investic (Městský úřad Sedlčany). 
 
Závěr: 



  

 
 

RM vzala vyřčené informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.5 Vypracování studie snížení energetické náročnosti provozu budov města Sedlčany 
V rámci zjišťování podkladů pro přípravu investic do energetických úspor města Sedlčany s podporou 
dotačních titulů proběhlo jednání se společností Trigad, s. r. o.; IČ 25132067, která městu Sedlčany 
předložila nabídku na zpracování studie snížení energetické náročnosti. 
Nabízená studie by měla sloužit jako úvodní dokument k prověření možnosti provádění opatření 
na městských budovách, v provozech Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., popř. dalších. 
Studie by měla za úkol zmapovat a prověřit možnosti technického rozvoje provozu Městské teplárenské 
Sedlčany, s. r. o. s doplněním fotovoltaických zdrojů energie (dále jen „FVE“), případně kombinace 
FVE s tepelnými čerpadly. Dále provést ekonomické porovnání navržených opatření jako podklad 
pro zpracování projektu k žádostem o dotaci z Modernizačního fondu RES+ 4/2022 (podpora 50 %).  
 
Konkrétní projekt a podání žádosti o dotaci v termínu do 15. března 2023 by se zpracovával samostatně 
dle výstupů této studie a byl by předmětem akce v rozpočtu 2023 s cenovým odhadem od společnosti 
Trigad, s. r. o. (pro investici přesahující cca 10 mil. Kč v čase do 5 let) cca 650 tis. Kč + posudek v částce 
100 tis. Kč + administrace dotace v částce 100 tis. Kč + odměna za získání dotace v částce do 200 tis. Kč 
(ceny bez DPH). Konkurenční nabídky na projekty a administraci nebyly zjišťovány.  
Případně by se mohlo jednat o podklad k žádostem o jiné dotační tituly z programového období roků 
2021 – 2027. 
Studie má dále prokázat vlastní využití úspor energií Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., a tím 
zabránit potenciálnímu odpojování BD od systému městských zdrojů tepla.   
K jednání RM byla přiložena nabídka z e-mailové komunikace. Cena studie je 160 000,00 Kč bez DPH, 
tj. 193 600,00 Kč vč. DPH, doba zpracování do 6 týdnů od objednání. Platba za službu by v případě 
objednání proběhla z rozpočtu roku 2023. V čase od předložení nabídky nebyla zjišťována konkurenční 
nabídka na tuto službu. 
Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, navrhl variantní usnesení pro případ, že RM bude mít zájem 
využít nabídky a objednat studii (směřovat v investicích k rozsáhlejším projektům zaměřeným na FVE, 
je reálné riziko odpojování bytových domů od centrálního vytápění) a pro případ, kdy by se investice 
nových zdrojů energie řešily dílčím individuálním způsobem a nehrozí odpojování BD od CZT je 
varianta usnesení neobjednávat studii.  
 
Návrh usnesení: 
a) Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou nabídku na vypracování studie snížení energetické 
náročnosti provozu budov města Sedlčany předloženou společností Trigad, s. r. o.; IČ 25132067, 
za cenu 160 000,00 Kč bez DPH, tj. 193 600,00 Kč vč. DPH a v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2014 
v aktuálním znění rozhoduje o zadání této zakázky dle předložené nabídky. Rada města Sedlčany 
zároveň pověřuje pana Ing. Ivana Janečka, starostu města, objednáním prací. 
b) Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou nabídku na vypracování studie snížení energetické 
náročnosti provozu budov města Sedlčany předloženou společností Trigad, s. r. o.; IČ 25132067, 
za cenu 160 000,00 Kč bez DPH, tj. 193 600,00 Kč vč. DPH a po rozpravě nad potřebností studie se 
rozhodla nevyužít této nabídky. 
 
Diskuse: 
▪ nad nabídkou; 



  

 
 

▪ nad provozy na výrobu tepla a TUV; 
▪ zajištění konkurenční nabídky zatím nebude cíleně realizováno. 
 
Usnesení (k variantě A): 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou nabídku na vypracování studie snížení energetické 
náročnosti provozu budov města Sedlčany předloženou společností Trigad, s. r. o.; IČ 25132067, 
za cenu 160 000,00 Kč bez DPH, tj. 193 600,00 Kč vč. DPH a v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2014 
v aktuálním znění rozhoduje o zadání této zakázky dle předložené nabídky. Rada města Sedlčany 
zároveň pověřuje pana Ing. Ivana Janečka, starostu města, objednáním prací.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 0; proti 7; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení nebylo přijato, a tudíž není opatřeno administrativní značkou. 
Poznámka: Vzhledem k tomu, že uvedený výrok usnesení nebyl přijat, nebude zařazen do souboru 
výroků přijatých usnesení. 
 
Usnesení (k variantě B): 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou nabídku na vypracování studie snížení energetické 
náročnosti provozu budov města Sedlčany, včetně technologických objektů Městské teplárenské 
Sedlčany, s. r. o., předloženou společností Trigad, s. r. o.; IČ 25132067, za nabídnutou cenu 
160 000,00 Kč bez DPH, tj. 193 600,00 Kč vč. DPH, a po rozpravě nad potřebností studie rozhoduje 
nevyužít této nabídky.“ 
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 3-55/2022-2026. 
 
4.6 Lesní hospodářský plán; zajištění vyhotovení dokumentace 
Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl poptávkové šetření na zpracovatele tzv. „Lesního 
hospodářského plánu“, a to poptáním u tří možných zpracovatelů, od kterých měl nabídky z období jara 
2022. Na základě poptávky byly doručeny aktualizované nabídky od subjektu Lesprojekt Stará 
Boleslav, s. r. o.; IČ 25065602, za cenu 550,00 Kč bez DPH/ha, celková cena 56 204,50 Kč bez DPH, 
tj. 68 007,00 Kč vč. DPH (doporučen lesním hospodářem lesního majetku města Sedlčany) a Lesprojekt 
Jižní Čechy, s. r. o.; IČ 07603924, za cenu 460,00 Kč bez DPH/ha, celková cena 47 007,40 Kč bez 
DPH, tj. 56 879,00 Kč vč. DPH.  
Oba uchazeči nabízejí i zprostředkování dotace ke zpracovanému plánu. Zpráva a nabídky byly 
k jednání RM přiloženy.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženou zprávou o posouzení nabídek na zpracování 
dokumentace – Lesního hospodářského plánu městských lesů Sedlčany s platností tohoto dokumentu 
na období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2033, a v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, zvažovala rozhodnout 
o výběru výhodnější nabídky. 
Rada města Sedlčany zároveň zvažovala vydat pověření pro pana Ing. Ivana Janečka, starostu města, 
uzavřením smluvního ujednání. 
 
Diskuse: 
▪ nad nabídkami a vysloveným doporučením; 
▪ nad zkušenostmi. 
 



  

 
 

Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou zprávu o posouzení nabídek na zpracování Lesního 
hospodářského plánu lesů města Sedlčany s platností dokumentace od 1. ledna 2024 do 31. prosince 
2033 a v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
v úplném a účinném znění rozhoduje o výběru nabídky firmy Lesprojekt Jižní Čechy, s. r. o.; 
IČ 07603924, za cenu 47 007,40 Kč bez DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Ivana 
Janečka, starostu města, uzavřením smluvního ujednání.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 3; proti 4; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení nebylo přijato. 
Poznámka: Usnesení nebylo přijato. Není zařazeno do závěrečného souboru výroků usnesení, 
a to vzhledem k tomu, že ve stejné věci bylo rozhodnuto pozitivně jinak. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou zprávu o posouzení nabídek na zpracování Lesního 
hospodářského plánu lesů města Sedlčany s platností dokumentace od 1. ledna 2024 do 31. prosince 
2033 a v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
v úplném a účinném znění rozhoduje o výběru nabídky firmy Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o.; IČ 
25065602, za cenu 56 204,50 Kč bez DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Ivana 
Janečka, starostu města, uzavřením smluvního ujednání.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 3; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-56/2022-2026. 
 
4.7 Návrh na dělení kompetencí v oblasti rozhodování o dění v osadách města Sedlčany; zřízení 
osadních výborů   
Osadní výbory (podrobná tzv. Důvodová zpráva je opisem předloženého dokumentu k jednání RM).  
1) Proč zřizovat osadní výbory? 
Podporuje se: 
• komunikace a spojování občanů pro společné zájmy; 
• zájem o domov v širším slova smyslu; 
• vlastní iniciativa a aktivity v osadách; 
• zvelebování osad (veřejných prostranství) a jejich okolí. 

 
2) Osady v předvolebních programech v Sedlčanech roku 2022: 
▫ ODS: „Mezi naše priority patří zvyšování kvality života ve městě i v osadách“ 
(zdroj: Radnice, září 2022) 
„zelené a rozkvetlé město a osady“ 
„podpora občanských aktivit v oblasti ochrany životního prostředí“ 
(zdroj: facebooková stránka ODS Sedlčany); 
 
▫ SNK: „podpora rozvoje osad (komunikace, malá sportoviště)“ 
(zdroj: Radnice, září 2022); 
 
▫ Šance pro Sedlčany: „Posílíme postavení osadních výborů. Budou mít k dispozici vyčleněnou částku 
ve výši dle počtu obyvatel k užití podle svého rozhodnutí.“ 
(zdroj: web Šance pro Sedlčany, bod 1.10); 
 
▫ KDU-ČSL: 



  

 
 

„Rozvoj kulturního, sportovního a společenského života města.“ 
(zdroj: Radnice, září 2022). 
 
3) Co říká o osadních výborech zákon o obcích: 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., §§ 120 – 121: 
• v částech obce může zastupitelstvo obce zřídit osadní nebo místní výbory; 
• zastupitelstvo také určuje počet jeho členů (minimální počet jsou tři) a volí předsedu; 
• výbor smí předkládat zastupitelstvu a radě návrhy týkající se rozvoje dané části obce a vyjadřovat 

se k jiným předkládaným návrhům jí se týkajícím. 
 
4) Jak fungují osadní výbory jinde v ČR? 
Počet osadních výborů v okolních městech v uplynulém volebním období: 
Sedlčany 2, Votice 6, Příbram 13, Neveklov 4, Benešov 6, Říčany 5, Týnec nad Sázavou 8, Jistebnice 
19, Tábor 14 (po vydání Zásad pro zřizování a činnost osadních výborů v příměstských částech města 
Tábora roku 2019 zřídily osadní výbory všechny vesnice náležející k městu). 
Některá města vydávají pro osadní výbory směrnice či jednací řády, z nichž např. vyplývá způsob 
komunikace mezi výbory a orgány obce, počet členů (zpravidla 5 nebo 7), konkretizace práv a 
povinností výboru, možnosti využití přidělených finančních prostředků, výše odměny pro předsedu 
výboru (je-li stanovena) aj. 
Finanční prostředky výborů spravují finanční odbory města. Nevyčerpané prostředky se osadnímu 
výboru převádějí do dalšího roku. 
 
5) Jaké prostředky vyčlenit osadním výborům? 
Části obce Sedlčany: Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz. 
 
Návrh: 
1) Přidělení finančních prostředků osadě podmínit vznikem osadního výboru. 
2) Každé osadě přidělit stejný základ, např. 20 000,00 Kč. 
3) K základu přidat poměrnou část dle počtu obyvatel, např. 300,00 Kč/osoba. 
Základ 20 tis. Kč; na osobu 300,00 Kč. 
 

 
 
Osady musí znát dopředu informaci, jak budou finanční prostředky přidělovány, aby bylo možné 
plánovat i projekty, které budou na sebe navazovat, anebo se vzájemně doplňovat. 

Počet občanů Dospělí
Děti do 15ti 

let
Celkem Základ Dle osob Celkem

obec: Sedlčany 5195 832 6027
část: Doubravice 29 3 32 20 000,00 Kč 9 600,00 Kč             29 600,00 Kč

Hradišťko 15 4 19 20 000,00 Kč 5 700,00 Kč             25 700,00 Kč
Libíň 93 17 110 20 000,00 Kč 33 000,00 Kč           53 000,00 Kč
Oříkov 65 9 74 20 000,00 Kč 22 200,00 Kč           42 200,00 Kč
Sestrouň 64 6 70 20 000,00 Kč 21 000,00 Kč           41 000,00 Kč
Solopysky 182 27 209 20 000,00 Kč 62 700,00 Kč           82 700,00 Kč
Třebnice 114 19 133 20 000,00 Kč 39 900,00 Kč           59 900,00 Kč
Vítěž 21 3 24 20 000,00 Kč 7 200,00 Kč             27 200,00 Kč
Zberaz 74 9 83 20 000,00 Kč 24 900,00 Kč           44 900,00 Kč
CELKEM: 5852 929 6781 180 000,00 Kč 226 200,00 Kč 406 200,00 Kč



  

 
 

 
Příklady z jiných měst: 
Příbor: 
1. Výši finančních prostředků na činnost osadního výboru schvaluje zastupitelstvo města v rámci 
rozpočtu pro daný rok ve výši 0,38 % příjmů města určených dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění 
pozdějších předpisů. 
2. Klíčem pro rozdělení finančních prostředků je vydělení ½ schválené částky z rozpočtu celkovým 
počtem osadních výborů, čímž základní částka bude pro všechny stejná. Druhá část se vypočítá 
vydělením celkového počtu obyvatel ve všech částech a zpětným vynásobením počty obyvatel v 
jednotlivých místních částech města k 1. lednu běžného roku. Tím dojde k rozdělení druhé části 
finančních prostředků dle velikosti kategorie.  
 
Diskuse (zapojili se všichni členové RM): 
▪ obsáhlá nad návrhem; podnět vzešel z osady Vítěž; zájem o prořezání stromů; Solopysky příští rok 
(2023) oslaví 100 let od založení Hasičského sboru Solopysky; 
▪ nad smyslem zřízení osadních výborů; financování; důležitější investice… 
▪ do osad se investuje na základě předchozího zařazení návrhu do tzv. zásobníku akcí, kterým je 
následně členy RM, popř. ZM, přiřazena určitá priorita (zapracování do návrhu rozpočtu města); 
investice i další akce vždy vycházejí z podnětů osadníků; namátkou byly vyjmenovány některé akce, 
které byly v prostředí osad v minulosti na uvedeném principu realizovány; 
▪ za navrhované částky pravděpodobně v oblasti udržitelnosti majetku nelze nic „pořádného“ realizovat; 
▪ akumulace prostředků po letech; 
▪ problematika rozpočtu a účtování; 
▪ věci k pořízení, nezbytné a zbytné; 
▪ nastavení priorit; 
▪ v minulosti vše, co se v prostředí osad učinilo, vycházelo z jejich požadavků, tj. požadavků osadníků, 
jak již uvedeno výše; 
▪ určité nebezpečí (kontrolní mechanismus; vytvoření zpětné vazby, popř. stanovení oblasti spotřeby; 
požadavky z centrální části); 
▪ funkce a význam příspěvků – usnadnění; vlastní rozhodnutí osadníků na využití přidělených financí; 
např. „Dětský den“; 
▪ rozhodovací pravomoc; odpovědnost ZM, RM; 
▪ dění v osadách většinou spojeno s činností hasičských sborů; dostávají příspěvky; 
▪ nad aktem zřízení osadních výborů; podpora vzniku výborů, kde nejsou…; 
▪ vyčlenění finanční podpory podle počtu obyvatel – návrh i ve vyšší míře, např. 2 tis. Kč na osobu; ▪ 
vytvoření fondu, o jehož využití by osadníci rozhodovali – návrhy nikoli z centra; rozhoduje se tam, 
kde problémy jsou; je na úvahu…; rozhodovali by si lidé, co je pro ně prioritní, co je trápí…; 
▪ nad tím, zda je zjištěno, zda osadníci osadní výbory chtějí; je vhodné zmapovat zájem; 
▪ systém investic do prostředí osad; 
▪ využívání nabídky centra (akcí); vždy nevyužijí… 
▪ aspekt určitého stmelení lidí, občanů, společenství je vždy o partě lidí, jakým způsobem chtějí 
komunikovat a na jaké úrovni. 
 
Závěr: Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, si vzal za úkol prověřit v jednotlivých osadách 
zájem o zřízení tzv. osadních výborů, a to oslovením vybraných zástupců jednotlivých osad s tímto 
návrhem vzešlým z RM.  



  

 
 

RM bude následně informována. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.8 Poradní orgány Zastupitelstva města Sedlčany a Rady města Sedlčany na volební období 2022 
– 2026; informace o návrhu personálního obsazení (třetí projednávání) 
Dnešnímu jednání přítomnými členy RM byly vysloveny další názory na ustanovení konkrétních 
poradních orgánů a návrhy na personální obsazení členů, a to jak výborů, tak komisí. 
Jako člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany je navrhován pan Bc. Jaromír Janda. 
Jako člen Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany je navrhován pan Ing. Ladislav Jelen. 
Rada města Sedlčany bude Zastupitelstvu města Sedlčany tyto kandidáty doporučovat. 
 
Dopravní komise 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, se všemi kandidáty (v podstatě dřívějšími členy) tohoto 
poradního orgánu RM jednal o jejich zájmu pracovat ve prospěch města a zajistil si jejich souhlas. Místo 
po panu Petru Kuthanovi (odchod do starobního důchodu) by zaujala paní Bc. Lenka Havlová, DiS. 
(s kandidaturou souhlasí). 
Dále pan starosta sdělil, že oslovil Policii ČR, která by rovněž navrhla svého kandidáta. 
 
Komise pro architekturu a územní rozvoj 
Předsedou tohoto orgánu, jak již bylo dříve diskutováno, by byl pan JUDr. Filip Růzha.  
Třeba stanovit působnost. 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise zdravotní a sociální by byly rovněž ustanoveny. 
 
Komise pro sport a tělovýchovu, které předsedal pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 
Sedlčany, by byla rovněž zachována a posílena o paní Barboru Kelichovou. 
 
Dále byla vedena rozprava nad ustanovením a personálním obsazením Kulturní komise a Komise 
pro občanské obřady. V obou případech by mohl být předsedou pan Ing. Martin Severa. 
 
Komise Redakční rada zatím pracuje podle instrukcí a rozhodnutí RM v dřívějším složení. Zde by měla 
s koncem roku 2022 nahradit paní Janu Špalovou paní Bc. Markéta Křivská, se kterou pan starosta o této 
kandidatuře jednal. Vyslovila souhlas. Tento poradní orgán by posílil pan PhDr. Tomáš Zouzal. 
  
Rozprava se vedla nad návrhem nově ustanovit Komisi pro digitalizaci a SMART. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné.  
 
4.9 Výzdoba města Sedlčany v době adventní roku 2022 a v době vánoční 2022/2023 
Rada města Sedlčany projednala problematiku výzdoby města Sedlčany v době adventní roku 2022 
a v době vánoční 2022/2023. 
Projednávány byly zejména tyto aspekty: 



  

 
 

▪ úsporné řešení s ohledem na energetické nároky; (město Sedlčany nedisponuje nikterak okázalou 
výzdobou, naopak skromnou a setrvalou); 
▪ nákup nových prvků a architektura řešení výzdoby veřejných prostranství (např. by bylo vhodné, 
aby vánoční stromek byl znatelný v projevu vánoc i za denního světla – funkce vhodných ozdob); 
▪ očekávání veřejnosti (nárok na normální život; věnováno zejména dětem); 
▪ systémové úspory budou realizovány na jiných místech; 
▪ další. 
   
Výsledky projednání: 
▪ rozsah výzdoby bude zachován jako v minulém období; 
▪ architektura a systém se nezmění; 
▪ nahrazena budou pouze nefunkční osvětlovací tělesa (žárovky) na průčelí hlavní budovy Radnice 
Sedlčany; prověřena bude funkčnost světelných girland rovněž zavěšovaných na průčelí budovy 
směrem do hlavního náměstí; 
▪ vzhledem k tomu, že od roku 2015 je rozsah a způsob řešení včetně variability celkové architektury 
stále stejný, bude Turistickým informačním centrem Sedlčany, popř. ve spolupráci se Správou budov 
a zařízení města Sedlčany, a to v příhodný čas předpokládaných slev (leden 2023), připravena 
k projednání RM nabídka na změnu, resp. vylepšení této radosti. 
 
Závěr:  
Výzdobu města Sedlčany v době adventní roku 2022 a v době vánoční 2022/2023 zajistí ve spolupráci 
se Správou budov a zařízení města Sedlčany vedoucí Odboru Krizového řízení na Městském úřadu 
Sedlčany. Rozsah výzdoby bude odpovídat předchozímu období. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.10 Sedlčanská vodní (retenční) nádrž, zvláštní povodeň 
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, vypracoval a předložil, a to pro vlastníka vodního 
díla, tj. město Sedlčany, resp. jeho výkonný orgán, tj. Radu města Sedlčany, dále pro členy Povodňové 
komise města Sedlčany i ORP Sedlčany, hrázného a pracovníka TBD soubor informací, které vycházejí 
ze zpracované dokumentace externím subjektem (objednávka města). 
RM byla s dokumentem seznámena, a to s akcentem na skutečnost, že jsou dlouhodobě sledovány 
trubkové drény v rámci TBD, kde je dlouhodobě zjišťována nadlimitně vysoká hladina vody. Podle 
šetření TBD nepředstavuje bezprostřední riziko pro stabilitu hráze. Je nutné pečlivě sledovat průběh 
hladiny ve vrtech, z levé větve drenáže dochází k odnosu jemnozrnného materiálu. Z toho plyne, 
že drenážní systém drénu č. 1 není plně funkční a je nutné zjistit, kde se daná porucha nachází. 
Dokument z Odboru životního prostředí pod názvem „Sedlčanská retenční nádrž – zvláštní povodeň“ 
je přílohou k tomuto Zápisu z jednání RM. 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr:  
RM vzala základní informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 



  

 
 

 
5. Diskuse 
5.1 Informace o vývoji jednání na zajištění zubního lékaře v lokalitě Sedlčany 
Pan MUDr. Karel Marek spolu s panem Ing. Ivanem Janečkem, starostou města Sedlčany, poskytli 
ostatním členům RM informace o vývoji dalších jednání, jejich průběhu a dílčích závěrech. 
Zástupci města záležitost projednávali se zájemcem o tuto službu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o lékaře ze státu mimo EU, je výkon takovéto praxe na území ČR svázán určitými pravidly, která jsou 
v současné době překážkou výkonu praxe. Ačkoli lékařka ve své zemi vedla tým sedmi lékařů a má 
dlouholetou praxi v žádaném oboru (zubního lékaře; klinického lékaře), zde v ČR tuto praxi sama svým 
jménem zatím vykonávat nemůže. 
Ze zdejší i širší lékařské komunity nikdo neprojevil vůli, odvahu, ochotu, popř. další invenci 
na poskytnutí odborné garanci a s tím související záležitosti. O této službě nejsou k dispozici žádné 
zkušenosti a záležitost je ze strany potenciálních poskytovatelů hodnocena jako poměrně riziková, 
což je pochopitelné. 
Lékařka, která by měla o výkon služby zájem zde ve městě Sedlčany, disponuje uznaným vzděláním. 
V podstatě existují dvě cesty, jakým způsobem lze v prostředí ČR za stávajících legislativních 
podmínek vykonávat lékařskou praxi zubního lékaře, tj. např. býti v zaměstnaneckém poměru 
a pracovat tak pod stálým dohledem jiného lékaře (garanta výkonů), popř. pracovat pod lékařským 
dohledem (garantem výkonů) i jako OSVČ, a to po stanovenou dobu nejméně šesti měsíců. Jen 
po úspěšném absolvování jazykové zkoušky a zkoušky odbornosti (aprobační zkouška; platí v případě 
lékaře cizince, původem mimo EU) lze pracovat již samostatně bez lékařského dohledu (institut 
obchodní společnosti; OSVČ; zaměstnanec). 
 
Členové RM byli informováni o dalších aspektech problematiky: 
▪ dislokace pracoviště; právní zajištění; 
▪ vybavení pracoviště (dotace od VZP; podpora města; další možnosti); 
▪ lékařka by preferovala službu garanta; 
▪ okresní zasedání Stomatologické komory (profesní sdružení; povinné členství); 
▪ nad obsahem aprobační zkoušky;  
▪ postavení Ministerstva zdravotnictví ČR, krajského zřízení; zdravotních pojišťoven; úloha Komory. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
5.2 Informace o zájmu na výkonu služby praktického lékaře ve městě Sedlčany 
Informace poskytl pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany. 
Na město Sedlčany se obrátil pan MUDr. Jan Farda, který má zájem zde provozovat službu praktického 
lékaře. 
V současné době vede neurologickou ambulanci v objektu Nemocnice Sedlčany, kde má ordinační dobu 
v čase od 9:30 hod. do 16:00 hod., a to v úterý a čtvrtek. 
Při zachování neurologické ambulance by tuto službu doplnil o výkon praktického lékaře. 
Pan starosta vedl jednání o možnostech umístění ordinace, popř. by ordinace byla sdílenou pro výkon 
obou služeb. 
Lékař si veškeré záležitosti s pořízením statutu, registrací atp. zajistí sám a na své náklady. 
 



  

 
 

Lékař tedy v současné době pracuje na částečný pracovní úvazek v Nemocnici Sedlčany (zaměstnavatel 
MEDITERRA Sedlčany, s. r. o.).  
 
Diskuse:  
▪ nad případem; přijato pozitivně. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
5.3 Informace o činnosti Pracovní skupiny pro prevenci patologických jevů dětí a mládeže 
Pan MUDr. Karel Marek ostatní členy RM informoval o jednání a činnosti Pracovní skupiny 
pro prevenci patologických jevů dětí a mládeže, která tento týden hodnotila svoji činnost v roce 2022. 
V této souvislosti pan MUDr. Karel Marek vyslovil poděkování slečně Ludmile Farové, která je 
managerkou pro prevenci patologických jevů dětí a mládeže ve městě Sedlčany.  
Její aktivity v roce 2022 byly shledány smysluplnými a úspěšnými.  
Poděkování ji bude přetlumočeno.   
Na uvedeném jednání Pracovní skupiny pro prevenci patologických jevů dětí a mládeže ve městě 
Sedlčany byla definována v lokalitě Sedlčany určitá místa, která jsou riziková z pohledu předmětu a cíle 
setkání mládeže (hala na autobusovém nádraží; lokalita Na Potůčku; při obchodním domu Flosman; 
pod schody při objektu ZUŠ a další). 
Na jednání se dostavil také propagátor projektu překážkové dráhy (speciální kola). 
 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
5.4 Oprava průčelí administrativní budovy Radnice Sedlčany (Sedlčany č. p. 32) 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, členy RM informoval o potřebě, a to pokud počasí 
dovolí ještě v roce 2022, realizovat opravu části průčelí administrativní budovy Radnice Sedlčany, 
alespoň do výše nad překlady přízemí (okny). 
Je třeba opravit venkovní fasádu, která opadává, bortí se vlivem vlhkosti a dalších negativních jevů. 
 
Diskuse: 
▪ vyslovení podpory k realizaci opravy; 
▪ reprezentativní objekt. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez specifického usnesení. S opravou v uvedeném rozsahu 
a potřebnosti RM souhlasí. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 



  

 
 

 
 
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 
 
▪ Pozvánka na slavnost 33. výročí vzpomínky 17. listopadu; informaci přednesl pan Ing. Ivan 
Janeček 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, všechny členy RM pozval na oslavy „Dne boje 
za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva“, jejichž hlavní část se uskuteční v podvečer dne 
17. listopadu 2022 na hlavním náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, a to pod názvem akce „33 let 
od revolučních událostí“. 
Všichni přítomní členové RM pozvání přijali (vzali jej s povděkem na vědomí). 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Kvalita služby základní dopravní obslužnosti; zajištění vlakového spojení; problematiku 
přednesl pan Ing. František Hodys  
Pan Ing. František Hodys ve svém diskusním příspěvku upozornil na alarmující případ základní 
dopravní obslužnosti. 
Jedná se o připravovanou změnu jízdního řádu na vlakovém spoji směr Benešov – Olbramovice, kterým 
se dopravují žáci a studenti do základních a středních škol v Sedlčanech, a to v hojném počtu. Změna 
je plánována realizovat od 11. prosince 2022, spolu s balíčkem dalších změn. 
Žáci a studenti by se pravděpodobně museli z neúčasti na výuce části první vyučovací hodiny omlouvat.  
Takovýto dopravní spoj by pravděpodobně nesplňoval požadavky základní dopravní obslužnosti a její 
definování, a to ve sledovaném atributu služby dopravy žáků a studentů do školy a zpět. 
 
Diskuse: 
▪ jedná se o ohrožení zájmu o studium; (významná dopravní překážka); 
▪ další aspekty problematiky (odliv studentů; preference jiných škol). 
 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, přislíbil přednesení této problematiky na nadcházejícím 
jednání Sdružení obcí Sedlčanska, na kterém se tato problematika bude projednávat. Kvalitní dopravní 
obslužnost regionu je předpokladem udržitelnosti lidských zdrojů v místě, předpokladem rozvoje, 
fungování škol a školských zařízení i udržitelnosti zájmu v této lokalitě pobývat. 
 
Závěr: 
RM vzala se znepokojením tuto informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Základní informace o ceně služby za svoz a ukládání TKO 
Členové RM ze strany Městského úřadu Sedlčany, obdrželi základní informaci o činnostech 
souvisejících s návrhem na stanovení ceny za svoz a ukládání TKO v roce 2023. 
Během roku 2022 se svozová firma dostala z ceny 0,47 Kč/litr na cca 0,55 Kč/litr (navýšení o cca 17 % 
s ohledem na zdražení skládkovného, ceny za svoz – službu, ceny PHM).  
 
Diskuse: 
▪ nad možnostmi; právní těžkosti. 



  

 
 

 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
▪ Instrukce k předložení mimořádných odměn vrcholovým představitelům města  
Členové RM vedli rozpravu o případném návrhu mimořádných odměn postaveném na věcném 
odůvodnění. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhy. 
 
Závěr: 
RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany připravit na jednání RM materiál k dalšímu projednání, a to bez 
přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
Bez dalšího zaznamenaného příspěvku uvedeného charakteru (této váhy a významu). 
 
Členové RM byli předsedajícím 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. 3/2022-
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 uskuteční ve středu dne 30. listopadu 2022 v čase od 16:00 hod.; 
v chronologii jednacích dní bude označeno zn. RM č. 4/2022-2026. 
 
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 
19:58 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 
2. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek Města Sedlčany k 31. prosinci 2022, hlavní 

inventarizační komise, dílčí inventarizační komise (bez uvedení počtu listů) 



  

 
 

3. Sedlčanská retenční nádrž – zvláštní povodeň (1 list) 
 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
FO – fyzická osoba 
PHM – pohonné hmoty a mazadla 
PO – příspěvkové organizace 
PZ – právní zástupce 
RM – Rada města Sedlčany 
SR – schválený rozpočet 
SR MŠMT ČR – státní rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
TBD – technickobezpečnostní dozor 
TKO – tuhý komunální odpad 
TÚV – teplá užitková voda 
VB – věcné břemeno 
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany  

  
 
 
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 22. listopadu 2022. 
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