
  

 
 

   
 MĚSTO SEDLČANY 
 
 

 
 

Z á p i s  RM č. 4/2022-2026 
(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 30. 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. Karel Marek.  
 
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: 16:05 hod.;  
Jednání přerušeno: -.   
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 20:54 hod.  
 
 
Program jednání (schválení):  



  

 
 

V pořadí čtvrté plánované jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2022 – 2026 a zároveň 
čtvrté 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 16:05 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 „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023; (čtení 
před zveřejněním návrhu dokumentu)“ a „Program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 
pro volební období 2022 – 2026 (návrh)“. 
K prvnímu bodu tzv. části hlavního Programu byla k přednesení zprávy přizvána hostka, paní Jitka 
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. 4/2022-2026 
 
1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. listopadu 2022  
 
2. Hlavní program jednání RM  
 2.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023; (čtení před zveřejněním návrhu dokumentu) 

2.2 Program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2022 – 
2026 (návrh) 

             
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

3.1.1 Návrh žadatelů na majetkoprávní vypořádání pozemků v osadě Oříkov; případ 
dvou FO 
3.1.2 Smlouva o užívání stožárů; prodloužení doby užívání 
3.1.3 Zajištění právního důvodu užívání majetku města; žádost Zdravotnické záchranné 
služby Středočeského kraje 
3.1.4 Revokace usnesení zn. RM 92-1616/2018-2022 (schválení „Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
6030843/VB/01“) 
3.1.5 Zajištění liniové stavby; nový návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“ 
3.1.6 Žádost FO o vyhrazené parkovací místo v ulici Sokolovská u bytového domu 
Sedlčany č. p. 525 
3.1.7 Návrh směny pozemků mezi žadatelem (FO) a městem Sedlčany; komplexy 
převážně lesních pozemků 
3.1.8 Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 
ke dni 31. prosince 2022; úprava rozhodnutí 
 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. na zvýšení nájemného pro Bytový dům 
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 
3.2.2 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytů (ubytovacích jednotek) 
v Bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 

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

3.3.1 Vodovodní a kanalizační infrastruktura města Sedlčany; úprava pachtovného  
 
4. Různé 

4.1 Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro lokalitu Sedlčany pro rok 2023  



  

 
 

4.2 Návrh na řešení problematiky zvýšených nákladů za svoz a odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci na rok 2023 
4.3 Návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 
a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu 
4.4 Návrh na vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov podle platných zákonů 
na vybrané objekty ve vlastnictví města Sedlčany 

 
5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Informace z prostředí obecní správy majetku; příklady řešení příspěvků investorů 
na zajištění základní infrastruktury v obcích 
5.2 Zajištění primární lékařské péče; služby ambulantních lékařů 
5.3 Dopravní obslužnost regionu; změna jízdních řádů na spojích základní dopravní obslužnosti 

 
Další případné informace členů RM (soubor) 

▪ Informace o kalendáři kulturních akcí (představení v KDJS), nesoulad informací ve veřejném 
prostoru 

 
Diskuse: 
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Program 4. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-
2026 (zároveň 4. jednání v roce 2022 dne 30. listopadu; zn. RM č. 4/2022-2026), 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 4-57/2022-2026. 
 
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 16. listopadu 2022   
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
RM 3-43/2022-2026 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 3-44/2022-2026 
Usnesení bez dalšího plnění (úkolu). 
 
RM 3-45/2022-2026 
Úkoly související ze strany města Sedlčany splněny. 
 
RM 3-46/2022-2026 
Úkol související ze strany města Sedlčany splněn. 



  

 
 

 
RM 3-47/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 3-48/2022-2026 
Úkol ve věcném plnění. 
 
RM 3-49/2022-2026 
Úkoly související splněny. 
 
RM 3-50/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
RM 3-51/2022-2026 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 3-52/2022-2026 
Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 3-53/2022-2026 
Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 3-54/2022-2026 
Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 
 
RM 3-55/2022-2026 
Úkol splněn. 
 
RM 3-56/2022-2026 
Úkol v plnění. 
 
Diskuse:  
▪ bez věcného příspěvku. 
 
Usnesení:  
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města 
Sedlčany ze dne 16. listopadu 2022 (RM č. 3/2022-2026) 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 4-58/2022-2026. 
 
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 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023; (čtení před zveřejněním návrhu dokumentu) 
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 činnosti s návrhem rozpočtu související; tyto jsou uvedeny v příslušné 
příloze a nejsou zde v těle Zápisu duplicitně uváděny. 
 
Paní Jitka Kadlecová rovněž sestavila a přednesla tzv. důvodovou zprávu k návrhu rozpočtu; tato bude 
součástí materiálů do ZM. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem a dílčími vybranými položkami (úpravy zapracovány); 
▪ nad skladbou (povinná x rozepsaná; paragrafové znění apod.); 
▪ „akademický“ a „komerční“ pohled na standardně prováděnou formu rozpočtu;  
▪ další (zejména ohledně údajů ke zveřejnění; výhody při RO; usnadnění práce apod.). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje zveřejnit tzv. „zjednodušený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 
2023“, a to v navrhované formě základní povinné rozpočtové sklady, kterou členům Rady města 
Sedlčany na základě nových přístupů a doporučení školitelů, předložil pan Ing. Josef Soukup.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 1; proti 4; zdržel se 2 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM).  
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit předložený návrh rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2023 včetně Příloh k rozpisu rozpočtu. Rozpočet je koncipován na straně příjmů 
a výdajů v částce rovné 227 940 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 
10 000 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 4-59/2022-2026. 
 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, referující, paní Jitce Kadlecové, poděkoval. 
 
Poznámka: V čase 17:40 hod. jednání RM opustila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 
ekonomického (Městský úřad Sedlčany), která byla osobou referující k této problematice (bod 2.1). 
 
2.2 Program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2022 – 2026 
(návrh) 
Přednesen a projednán (některé body již dříve) byl návrh Programu 2. veřejného zasedání ZM.  
 
Program zasedání:  
 
1. Zahájení 
    ▪ procedurální záležitosti 
    ▪ složení slibu zastupitele 



  

 
 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 5. září 
2022 (volební období 2018 – 2022) 
 Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  
  2.2 Návrh usnesení 
3. Zpráva z kontroly usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo 
dne 17. října 2022 (volební období 2022 – 2026) 
 Přílohy: 3.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  
  3.2 Návrh usnesení 
 4. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 6. září 2022 – 
19. prosince 2022) 
 Přílohy: 4.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 
  4.2 Návrh usnesení 
5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 
 Přílohy: 5.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2023 (lokalita 

Sedlčany) 
  5.2 Kalkulace ceny pro vodné (lokalita Sedlčany) 
  5.3 Kalkulace ceny pro stočné (lokalita Sedlčany) 

5.4 Kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou teplárenskou 
Sedlčany, s. r. o. (Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany)  

  5.5 Sdělení k ceně vody odebrané z Přivaděče Javorník – Benešov  
  5.6 Další dokumenty k rozhodnutí  
  5.7 Návrh usnesení 
 
6. Malé domovní čistírny odpadních vod – podpora 1/2023/OŽP; program podpory 
 Přílohy: 6.1 Průběžná zpráva o vyhodnocení programu podpory DČOV za rok 2022 
  6.2 Přehled žádostí roku 2022 (tabulka údajů) 

6.3 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí  
v rozpočtovém období 2023 

  6.4 Pravidla pro poskytování podpory 
  6.5 Výzva ŽP č. 1/2023 k předkládání žádostí 
  6.6 Lokality bez napojení na centrální čistírnu odpadních vod 
  6.7 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod 
  6.8 Žádost o uvolnění finančních prostředků 
  6.9 Stavba vodního díla 
  6.10 Informační leták 
  6.11 Návrh usnesení 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) města Sedlčany o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci 
 Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV) 
   7.2 Sazebník pro výpočet možností zpoplatnění 
   7.3 Návrh textu OZV  
   7.4 Sazebník k administraci OZV 
   7.5 Ohlášení poplatkového subjektu  
    7.6 Návrh usnesení (soubor) 
8. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2023 
 Příloha: 8.1 Důvodová zpráva – komplexní návrh 
   8.2 Návrh usnesení  



  

 
 

9. Přehled plnění rozpočtu města Sedlčany za rok 2022 (plnění příjmů; čerpání výdajů) ke dni 31. října 
2022 včetně přehledu provedených RO; kompetence k závěrečným rozpočtovým změnám  
 Přílohy: 9.1 Výsledky hospodaření za období I. − X. / 2022, příjmy a výdaje včetně RO č. 

1 − 7 / 2022 
  9.2 Důvodová zpráva k závěrečným rozpočtovým změnám  
  9.3 Návrh usnesení 
10. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 
 Přílohy: 10.1 Návrh rozpočtu r. 2023 – příjmy, výdaje 
  10.2 Přílohy č. 1 − č. 8 
  10.3 Důvodová zpráva  
  10.4 Návrh usnesení 
11. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2023 
 Přílohy: 11.1 Důvodová zpráva 
  11.2 Odpisový plán – položkový; rok 2023 
  11.3 Návrh usnesení 
12. Rozpočtový výhled (na období 2024 – 2025) 
 Příloha: 12.1 Důvodová zpráva (popis předmětu) 
  12.2 Vlastní dokument; příjmy; výdaje 
  12.3 Návrh usnesení 
13. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

13.1 Směna pozemků mezi žadatelem (FO) a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany 
a v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota 
 Přílohy: 13.1.1 Důvodová zpráva  

  13.1.2 Grafické podklady (snímek katastrální mapy a kopie GP) 
  13.1.3 Znalecký posudek (část) 
  13.1.4 Návrh usnesení 
14. Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 2022 – 2026 
  Přílohy: 14.1 Návrh personálního obsazení  
   14.2 Návrh usnesení 
15. Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 2022 – 2026 
  Přílohy: 15.1 Návrh personálního obsazení  
   15.2 Návrh usnesení 
16. Mimořádné odměny uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2022 
  Přílohy: 16.1 Doporučení Rady města Sedlčany  
   16.2 Návrh usnesení  
17. Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2023   
 Příloha:  17.1 Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2023; 

stanovení termínů řádného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 
 18. Diskuse 
 18.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 
 18.2 Diskuse přítomných občanů  
19. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 
20. Závěr 
 
Poznámka: 
▪ Dotazy a připomínky občanů 



  

 
 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu  
s Čl. VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 
▪ Fyziologická přestávka  
(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města 
Sedlčany po třech hodinách jednání.)  
 
Diskuse: 
▪ nad navrhovanými a provedenými úpravami (pan Ing. František Hodys a další). 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený 
Program jednání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období (2022 – 
2026), které se bude konat v pondělí dne 19. prosince 2022 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 4-60/2022-2026. 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  
Rozhodující dokumentaci a základní údaje k této problematice v rámci umožnění řádné přípravy 
k jednání a přijetí případného rozhodnutí členové RM obdrželi před vlastním jednáním RM, 
a to prostřednictvím chráněného služebního úložiště dat (osobní údaje). 
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany 
 
3.1.1 Návrh žadatelů na majetkoprávní vypořádání pozemků v osadě Oříkov; případ dvou FO  
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena a projednala žádost dvou FO, kteří žádají město Sedlčany o směnu 
pozemků, které se nacházejí v těsném sousedství jejich pozemků parc. č. st. 71 a parc. č. 320/1, vše 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany.  
Rada města Sedlčany svým dříve vydaným usnesením č. RM 92-1623/2018-2022 ze dne 24. srpna 2022 
uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vyhotovit potřebný geometrický plán 
pro rozdělení pozemků. Dne 21. listopadu 2022 na Městský úřad Sedlčany žadatelé společně doručili 
žádost o směnu pozemků spolu s návrhem geometrického plánu. Předloženým GP dojde k rozdělení 
požadovaných pozemků. FO (každý podílem id. ½ nemovitostí) požadují části pozemků parc. č. 299/4, 
druhem pozemku trvalý porost, o výměře cca 687 m2 a parc. č. 311, druhem pozemku trvalý travní 
porost, o výměře cca 108 m2, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Jedná se celkem o výměru cca o 795 m2. 
Náhradou za tyto pozemky žadatelé nabízejí městu Sedlčany část pozemku parc. č. 320/1, druhem 
pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 69 m2. Na této části pozemku je komunikace v osadě 
Oříkově. Výše uvedená směna by mohla být realizována s podmínkou finančního vyrovnání.  
Rada města Sedlčany zmíněnou žádost zvažovala tzv. „předběžně schválit“, a to pro uvolnění procesu 
administrace, s tím, že je nutno doložit schválený geometrický plán, kterým budou požadované části 
pozemků odděleny, vyhotovit znalecký posudek a dále zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, 



  

 
 

Odboru majetku, následně záměr směny řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 
a poté opětovně projednat v Radě města Sedlčany, která doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu 
ke schválení. 
 
Diskuse: 
▪ není zde hranice přirozeně „rovná“; nabízejí řešení (pozemek pod komunikací);  
▪ bez dalšího věcného příspěvku, který by byl uveden výše. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí žádost dvou FO, kteří žádají město Sedlčany o směnu pozemků, 
které se nacházejí v těsném sousedství jejich pozemků parc. č. st. 71 a parc. č. 320/1, vše v k. ú. Oříkov, 
obec Sedlčany. Rada města Sedlčany svým usnesením zn. RM 92-1623/2018-2022 ze dne 24. srpna 
2022 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vyhotovit potřebný geometrický plán 
pro rozdělení pozemků. Dne 21. listopadu 2022 žadatelé doručili žádost o směnu pozemků spolu 
s návrhem geometrického plánu, kterým dojde k rozdělení požadovaných pozemků. Oba žadatelé, 
každý podílem id. ½, požadují části pozemků parc. č. 299/4, druhem pozemku trvalý porost, o výměře 
cca 687 m2 a parc. č. 311, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 108 m2, vše v k. ú. 
Oříkov, obec Sedlčany. Celkem se jedná o 795 m2. Náhradou za tyto pozemky žadatelé nabízejí část 
pozemku parc. č. 320/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 69 m2, na kterém se nachází 
komunikace v osadě Oříkov. Výše uvedená směna bude s finančním vyrovnáním.  
Rada města Sedlčany zmíněnou žádost doporučuje dále projednávat s tím, že je nutno doložit 
schválený geometrický plán, kterým budou požadované části pozemků odděleny, popřípadě upřesněny 
jejich výměry a dále vyhotovit znalecký posudek. 
Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, následně záměr směny 
řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté projednat v Radě města Sedlčany, 
která doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu ke schválení.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest členů RM; 
jeden se hlasování neúčastnil). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 4-61/2022-2026. 
 
3.1.2 Smlouva o užívání stožárů; prodloužení doby užívání 
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 návrh na uzavření 
„Dodatku č. 18 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na základě kterého by se změnila v čl. IV. uvedená tzv. 
„Doba užívání“ založená původní Smlouvou ze dne 26. listopadu 1999, která byla uzavřena mezi 
vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem, IČ 45869677. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových 
stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí bylo zvažováno 
prodloužit na dobu určitou ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023 s podmínkou, že v případě 
požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních 
i z jiných mimořádných důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady 
nájemce neprodleně odstraněny. Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2023 se stanoví ve výši 
350,00 Kč/rok/stožár. 
 
Diskuse: 



  

 
 

▪ nad návrhem zvýšení ceny za užívání majetku města. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Dodatku č. 18 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na základě 
kterého se mění čl. IV. „Doba užívání“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi 
vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem, IČ 45869677. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových 
stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu 
určitou ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany 
města Sedlčany na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných 
mimořádných důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce 
neprodleně odstraněny. Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2023 se stanoví ve výši 
350,00 Kč/rok/stožár, to znamená, že roční nájemné činí 2.800,00 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 4-62/2022-2026. 
 
3.1.3 Zajištění právního důvodu užívání majetku města; žádost Zdravotnické záchranné služby 
Středočeského kraje 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla seznámena s žádostí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Kladno, Vančurova č. p. 1544, 272 01 Kladno, (dále jen „ZZS“), 
o prodloužení Smlouvy o nájmu věci nemovité (garáže) na dobu 5 let, neboť uzavřený Dodatek č. 3 
k citované Smlouvě byl uzavřen na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 (uzavřen na dobu 2 roky). 
Obdobně žádá ZZS o prodloužení smluvního vztahu na dodávku vody a odvádění odpadních vod 
do(z) sídla ZZS v objektu Sedlčany č. p. 159, neboť uzavřená Dohoda o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod byla uzavřena rovněž na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022. Rada města Sedlčany 
v této souvislosti zvažovala schválit a zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby se ZZS Středočeského kraje byl uzavřen příslušný Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu věci 
nemovité (garáže) na dobu určitou 5 let, tj. do 31. prosince 2027 a obdobně byla uzavřena i nová Dohoda 
o dodávce vody a odpadních vod na dobu určitou 2 let, tj. do 31. prosince 2024 za stávajících podmínek. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem a požadavky. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí žádost Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Kladno, Vančurova č. p. 1544, 272 01 Kladno, (dále jen „ZZS“), 
o prodloužení Smlouvy o nájmu věci nemovité (garáže) na dobu pěti let, neboť uzavřený Dodatek č. 3 
k citované Smlouvě byl uzavřen na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 (uzavřen na dobu dva roky). 
Obdobně ZZS žádá o prodloužení smluvního vztahu na dodávku vody a odvádění odpadních vod 
(obsluha objektu Sedlčany č. p. 159), neboť uzavřená Dohoda o dodávce vody a odvádění odpadních 
vod byla uzavřena rovněž na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022.  
Rada města Sedlčany v této souvislosti schvaluje a zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, 
Odboru majetku, aby se ZZS Středočeského kraje byl uzavřen příslušný Dodatek č. 4 ke Smlouvě 
o nájmu věci nemovité (garáže) na dobu určitou pěti let, tj. do 31. prosince 2027 a obdobně byla 



  

 
 

uzavřena i nová Dohoda o dodávce vody a odvádění odpadních vod na dobu určitou dvou let, 
tj. do 31. prosince 2024 za stávajících podmínek.“  
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 4-63/2022-2026. 
 
3.1.4 Revokace usnesení zn. RM 92-1616/2018-2022 (schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala revokovat své usnesení zn. RM 92-1616/2018-2022 ze dne 24. srpna 
2022, kterým schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím 
oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem bylo zřízení věcného 
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 a parc. č. 2485/1, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 
soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
6.600,00 Kč, bez DPH. Důvodem revokace je změna trasy kabelového vedení. 
 
Diskuse: 
▪ nad mapovými podklady; 
▪ bez dalšího věcného příspěvku. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany revokuje své usnesení zn. RM 92-1616/2018-2022 ze dne 24. srpna 2022, 
kterým schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím 
oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem bylo zřízení věcného 
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 a parc. č. 2485/1, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 
soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
6.600,00 Kč, bez DPH. Důvodem revokace je změna trasy kabelového vedení.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest členů RM; 
jeden se hlasování neúčastnil). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 4-64/2022-2026. 
 
3.1.5 Zajištění liniové stavby; nový návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“ 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 



  

 
 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření nové „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“ (vizte výše uvedená revokace), mezi 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupena na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová 
č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 
parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 a parc. č. 2485/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno 
by bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 13.200,00 Kč, bez DPH. 
 
Diskuse: 
▪ nad problémem FO s umístěním stavby podzemního kabelového vedení; 
▪ zvýšení (změna) ceny. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření nové „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné 
moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, 
jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. 1862/1 
a parc. č. 2485/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 13.200,00 Kč bez DPH.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno šest členů RM; 
jeden se hlasování neúčastnil). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 4-65/2022-2026. 
 
3.1.6 Žádost FO o vyhrazené parkovací místo v ulici Sokolovská u bytového domu Sedlčany č. p. 
525 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany projednala žádost FO o vyhrazené parkovací místo v ulici Sokolovská u bytového 
domu Sedlčany č. p. 525. Důvodem žádosti je problém s parkováním v lokalitě na Jižním sídlišti. Rada 
města Sedlčany zvažovala, a to s ohledem na znalost prostředí a podmínky parkování i zachování 
možností pro ostatní občany (uživatel) vydat nesouhlasné stanovisko k žádosti o vyhrazené parkovací 
místo v ulici Sokolovská u bytového domu č. p. 525. 
 
Diskuse: 
▪ nad možnostmi parkovat opodál (nejsou využívány); 
▪ další aspekty problematiky. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí žádost FO o vyhrazené parkovací místo v lokalitě ulice 
Sokolovská u bytového domu Sedlčany č. p. 525. Důvodem žádosti je problém s parkováním v lokalitě 



  

 
 

na Jižním sídlišti. Rada města Sedlčany nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím místem, žadatelkou 
definovaným v přijaté žádosti.“ 
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 4-66/2022-2026. 
 
3.1.7 Návrh směny pozemků mezi žadatelem (FO) a městem Sedlčany; komplexy převážně lesních 
pozemků 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
Činnost RM: 
RM byla seznámena s návrhem uvedeným níže v přijatém usnesení. 
  
Diskuse: 
▪ již opakované projednávání s doplněním podmínek směny (ocenění); dále postoupit k projednání 
do ZM. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků mezi 
žadatelem (FO), trvale bytem Praha, s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemky 
parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 242 m2, 
parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 326 m2, 
parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 20 993 m2, parc. č. 111, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 284 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní 
pozemek, o výměře 8 510 m2, parc. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 138 m2, parc. 
č. 465, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 289 m2 a parc. č. 521, druhem pozemku lesní 
pozemek, o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota (celková 
výměra pozemků činí 31 266 m2). 
Náhradou za tyto pozemky žadatel převede do vlastnictví města Sedlčany pozemky parc. č. 374/8, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 70 m2, parc. č. 398/18, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 316 m2 a parc. č. 417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, 
obec Sedlčany (celková výměra pozemků činí 31 375 m2).  
Cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4810 - 85/2022 ze dne 31. října 
2022. Cena v místě a čase obvyklá pozemků ve vlastnictví města je 468 990,00 Kč; cena v místě a čase 
obvyklá pozemků ve vlastnictví žadatele je 512.330,00 Kč. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků, 
který činí 43.340,00 Kč, uhradí město Sedlčany žadateli. Směna pozemků s finančním vyrovnáním bude 
uzavřena v návaznosti na dříve uzavřenou Smlouvu o budoucí směně pozemků ze dne 11. října 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 4-67/2022-2026. 
 
3.1.8 Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2022; 
úprava rozhodnutí 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 
 
Činnost RM: 



  

 
 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, a to v návaznosti na dříve schválený „Plán inventarizace 
majetku, závazků a pohledávek Města Sedlčany ke dni 31. prosinci 2022“, včetně složení hlavní 
inventarizační komise a dílčích komisí (vizte zn. usnesení RM 3/2022-2026 ze dne 16. listopadu 2022), 
změnu člena komise u DIK III. objektu Sedlčany č. p. 336. Původní členka komise paní Blanka Veselá 
bude nahrazena paní Petrou Daňkovou, DiS. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v návaznosti na již schválený „Plán inventarizace majetku, 
závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosinci 2022“, včetně složení hlavní inventarizační 
komise a dílčích komisí (vizte Zápis z jednání RM 3/2022-2026 ze dne 16. listopadu 2022) změnu člena 
komise u DIK III. pro objekt Sedlčany č. p. 336. Původní členka komise paní Blanka Veselá bude 
nahrazena paní Petrou Daňkovou, DiS.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (aktu hlasování přítomno sedm členů RM). 
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 4-68/2022-2026. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
3.2.1 Návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. na zvýšení nájemného pro Bytový dům 
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany a Mgr. Zdeněk 
Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil správce MBF.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala schválit, resp. vybrat některou z možností, která by byla hospodárná 
a zároveň poskytovala půdorys pro sociální smír, a to ohledně zvýšení nájemného v Bytovém domě 
Sedlčany. Návrhy byly předloženy Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., a to dne 30. listopadu 2022. 
Přípis ohledně této problematiky je dostupný na Městském úřadu Sedlčany, Sekretariátu. 
 
Diskuse: 
▪ nad výběrem z návrhů; 
▪ odůvodnění. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ze dne 30. listopadu 2022, 
který se týká zvýšení nájemného za užívání tzv. běžné ubytovací jednotky na částku ve výši 
6 000,00 Kč, zvýšení nájemného za užívání tzv. velké ubytovací jednotky v přízemí na částku ve výši 
6 400,00 Kč, zvýšení nájemného za případné užívání jedné poloviny běžné ubytovací jednotky na částku 
ve výši 3 800,00 Kč a dále navýšení nájemného za tzv. poskytnutí přístřeší na částku ve výši 
1 500,00 Kč/osoba starší 18 let, vše s účinností dne 1. ledna 2023 pro Bytový dům 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 4-69/2022-2026. 
 



  

 
 

3.2.2 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytů (ubytovacích jednotek) v Bytovém domě 
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany 
a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
Zaslané materiály pro jednání připravil správce MBF. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany vedla rozpravu nad návrhem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ze dne 
30. listopadu 2022, jehož předmětem je prodloužení doby dříve založených smluvních ujednání 
na užívání bytů (ubytovacích jednotek) v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 
264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou, počínaje dne 1. ledna 2023 a konče dne 31. prosince 2023, 
a to pro všechny smluvní partnery uvedené v předložené Příloze č. 1. 
 
Diskuse: 
▪ nad podporou návrhu. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ze dne 30. listopadu 2022, 
jehož předmětem je prodloužení doby dříve založených smluvních ujednání o užívání bytů (ubytovacích 
jednotek) v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu 
počínaje 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023, pro všechny smluvní partnery uvedené v Příloze č. 1 
žádosti, která je nedílnou součástí tohoto 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 4-70/2022-2026. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
3.3.1 Vodovodní a kanalizační infrastruktura města Sedlčany; úprava pachtovného 
Projednávané materiály pro jednání RM připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Původem 
od provozovatele infrastruktury. 
 
Rada města Sedlčany s ohledem na předloženou kalkulaci vodného a stočného na rok 2023 ze strany 
provozovatele (1. SčV, a. s.) projednala možnosti regulace ceny a vedla rozsáhlou rozpravu o legalitě 
možností, zejména s ohledem na: 
▪ centrální regulaci cen (cenové předpisy – vyhláška); 
▪ dotační tituly; 
▪ výklad předpisů; 
▪ sankce; 
▪ plnění plánu obnovy; 
▪ další (např. konzultace s odbornou firmou); 
▪ vlastní zajištěné informace. 
 
Diskuse: 
▪ nad váhou a pravdivostí předložených informací, na základě kterých má být rozhodováno; 
▪ nad důvěrou sdělení zástupců provozovatele a nad jeho odborností (zpochybnění); 
▪ nad odpovědností a právní jistotou.   
 
Činnost RM: 



  

 
 

 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany ruší dříve přijaté usnesení zn. RM 94-1670/2018-2022 ze dne 21. září 2022, 
přijaté ve věci stanovení výše nájemného za užívání Vodovodní a kanalizační infrastruktury města 
Sedlčany. 
Rada města Sedlčany postupem podle právních předpisů, při plnění legislativních povinností vlastníka 
Vodovodní a kanalizační infrastruktury města Sedlčany, založených zejména ustanovením § 35 a § 35b 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., a cenovým výměrem MF ČR č. 01/VODA/2022, stanovuje nájemné 
(pachtovné) za užívání a provozování uvedené infrastruktury na rok 2023 ve výši 8 388 735,00 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 4-71/2022-2026. 
 
 
4. Různé 
4.1 Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro lokalitu Sedlčany pro rok 2023 
Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, předložil návrh kalkulace, ze kterého je odvozen návrh 
na stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023. Pan starosta rovněž předložil výsledky projednávání 
(plnění usnesení RM). Materiály budou předloženy k rozhodnutí ZM. 
  
Diskuse: 
▪ obsáhlá nad možnostmi snížení vodného a stočného; 
▪ nad dokumenty od jejich původce (tabulky kalkulace s proměnnými ukazateli). 
 
Zde, v tomto Zápise nejsou uvedeny všechny podrobnosti obsažené v dokumentaci k této problematice 
(dokumenty od provozovatele 1. SčV, a. s.), nad kterými byla vedena obsáhlá rozprava (výsledek 
rozpravy, resp. diskuse, je uveden v usnesení). Dokumenty jsou dostupné na Sekretariátu Městského 
úřadu Sedlčany, a to na vyžádání. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany s ohledem na dopad plnění legislativních podmínek vlastnictví, správy 
a kontinuity udržitelnosti provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace) 
doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh kalkulace ceny vodného a stočného 
pro lokalitu Sedlčany souhrnnou částkou vodného a stočného pro rok 2023 ve výši 124,54 Kč/m3 včetně 
DPH (vodné 63,78 Kč/m3; stočné 60,76 Kč/m3).“ 
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 4-72/2022-2026. 
 
4.2 Návrh na řešení problematiky zvýšených nákladů za svoz a odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci na rok 2023 
RM na základě zajištěných údajů z prostředí svozové společnosti a údajů z plnění rozpočtu města 
Sedlčany, které byly následně zpracovány v materiálu předloženém k rozhodnutí, zvažovala řešit 
předpokládaný propad financování a udržitelnosti kvality služeb. 
Podrobnější údaje obdrželi členové RM před zahájením jednání. Tyto jsou k dispozici na Sekretariátu 
Městského úřadu Sedlčany. 
 
Diskuse: 
▪ nad kalkulací ceny a podklady pro rozhodnutí; 



  

 
 

▪ shoda nad zvýšením poplatku na předpoklad vyrovnaného rozpočtu; sazba 0,55 Kč za jeden litr 
svozové nádoby. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany s ohledem na zvýšené náklady za svoz a odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci, způsobené vysokou mírou inflace, projevující se zejména pak zvýšenými náklady 
na pohonné hmoty, doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit úpravu sazby poplatku za litr 
objemu svozové nádoby, který by s účinností nové obecně závazné vyhlášky ode dne 1. února 2023 
činil 0,55 Kč za jeden litr svozové nádoby.“ 
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 4-73/2022-2026. 
 
4.3 Návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 
a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu 
RM v čase před jednáním obdržela návrh smluvního ujednání, které si členové RM prostudovali a dnes 
projednali. 
 
Diskuse: 
▪ nad některými parametry smluvního ujednání; 
▪ bez věcných příspěvků. 
 
Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních 
technologií, systémů a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, která je uzavírána 
s panem Václavem Pištěkem, se sídlem Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1069, 264 01 Sedlčany; 
IČ 12532738; na dobu určitou do dne 31. prosince 2023 za definovaných ostatních smluvních 
podmínek.“ 
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 4-74/2022-2026. 
 
4.4 Návrh na vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov podle platných zákonů 
na vybrané objekty ve vlastnictví města Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany projednala zajištěné nabídky na možnost objednat vyhotovení průkazů 
energetické náročnosti budov podle platných zákonů. 
Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zajistil (poptal a obdržel) nabídky od firmy Ing. Jakub Diviš, 
se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 491, 264 01 Sedlčany; IČ 03929698.  
Na vyhotovení průkazu energetické náročnosti objektu Sedlčany č. p. 160 je zajištěna nabídka za cenu 
ve výši 18 tis. Kč; na objekt Sedlčany č. p. 67 (objekt školy), za konečnou cenu ve výši 26 tis. Kč 
a na objekt Sedlčany, Centrální čistírna odpadních vod, za konečnou cenu ve výši 16 tis. Kč. 
 
Diskuse: 
▪ plnění požadavků legislativy; 
▪ nezbytnost provozu budov veřejného sektoru. 
 



  

 
 

Usnesení: 
„Rada města Sedlčany schvaluje objednat vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov podle 
platných zákonů, a to dle nabídky zajištěné od firmy Ing. Jakub Diviš, se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy 
č. p. 491, 264 01 Sedlčany; IČ 03929698. Vyhotovení průkazu energetické náročnosti objektu Sedlčany 
č. p. 160 je akceptováno za konečnou cenu ve výši 18 tis. Kč; objektu Sedlčany č. p. 67 (objekt školy), 
za konečnou cenu ve výši 26 tis. Kč a objektu Sedlčany, Centrální čistírny odpadních vod, za konečnou 
cenu ve výši 16 tis. Kč. 
Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Ivana Janečka, starostu města Sedlčany, objednáním 
uvedených dokumentů.“ 
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 4-75/2022-2026. 
 
 
5. Diskuse 
5.1 Informace z prostředí obecní správy majetku; příklady řešení příspěvků investorů na zajištění 
základní infrastruktury v obcích  
Pan MUDr. Vladimír Zámostný RM informoval o dobrých zkušenostech z prostředí jiných měst (např. 
Kutná Hora), kde při investicích do bytové výstavby u developerských projektů se v některých 
případech daří vyjednat podporu ve formě příspěvku do infrastruktury obcí. 
 
Diskuse: 
▪ nad možnostmi legislativy; 
▪ nad situací ve městě Sedlčany (Vltava Invest; GEFIRA stavby); 
▪ parametry stávajících investic do bytového domu v ulici Sedlecká; 
▪ další možnosti. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Informace bude dále 
zpracovávána (Odbor investic). 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
5.2 Zajištění primární lékařské péče; služby ambulantních lékařů 
Pan MUDr. Karel Marek informoval o výsledcích jednání, která vede ve prospěch zajištění lékařů 
do regionu Sedlčany. 
Struktura informací: 
▫ nedostatek lékařů (českých v ČR); 
▫ přístup předsedy Stomatologické lékařské komory; 
▫ odlišnost lékařských oborů (přístupy, postupy k zajištění ordinace; odborné přístupy apod.); 
▫ informace o jednání Okresní stomatologické komory;  
▫ nemáme ochotného (k dispozici) garanta; 
▫ zajištění služby na pohotovosti (Příbram);  
▫ jednání s panem doktorem Petrem Čápem a dalšími lékaři z regionu a v Sedlčanech; 
▫ změna postoje lékařky z UK (nechce být zaměstnancem; spíše požaduje garanta);  
▫ možnosti řešení (vyčlenění lékařů – běženců z UK, postup jako u lékaře ze zemí EU; záležitost 
Komory). 



  

 
 

Informace dále poskytl i pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, který informoval o zahájených 
jednáních na uvolnění prostorů pro ordinace v objektu Nemocnice Sedlčany (po MUDr. Starkové); 
Pan starosta dále popsal strategii na obnovu ordinací (tři místnosti; přestěhování pediatra; opravy 
a rekonstrukce). 
Je třeba provést rozvahu nad dislokací lékařů (MUDr. Farda a další). 
 
Diskuse: 
▪ nad informacemi; 
▪ nad dalším postupem; 
▪ potenciál místa (čekárny; využití zázemí; fungující RTG, laboratoř atp.). 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
5.3 Dopravní obslužnost regionu; změna jízdních řádů na spojích základní dopravní obslužnosti 
Pan Ing. František Hodys se opakovaně dotázal, zda byla vyvolána nějaká jednání ve prospěch 
„reklamace“ nově sestavených jízdních řádů vlaků s dojezdem do stanice Sedlčany, který je z pohledu 
školní výuky nevyhovující, popřípadě, zda jsou k dispozici nějaké další informace. 
Pan Ing. František Hodys se obává, že se jedná o jeden z kroků, který povede k odlivu cestujících 
z lokální dráhy a vyvolá další pochybnosti o jejím využívání, načež povede k jejímu zrušení. 
Pan Ing. Ivan Janeček přislíbil zajištění informací ze Sdružení obcí Sedlčanska, které se za region 
Sedlčany jednání účastní. 
Na městu Sedlčany je požadováno na dopravních spojích na železnici, které jsou ztrátové, dopravcům 
doplatit více jak 660 tis. Kč ročně. Ovšem jejich kroky vedou k této ztrátě, kterou bude město hradit 
nesmyslně. 
Pan starosta povede jednání, o jejichž výsledcích a případné úspěšnosti bude na RM informovat. 
 
Diskuse: 
▪ nad složitostí problematiky. 
▪ v tuto chvíli přímý zásah do jízdních řádů není možný; lze připravit návrhy na jarní úpravu (změnu). 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Pan starosta vyvolá ohledně této 
problematiky sérii jednání. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 
 
▪ Informace o kalendáři kulturních akcí (představení v KDJS), nesoulad informací ve veřejném 
prostoru; příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 
Pan Ing. Josef Soukup upozornil na nesrovnalosti v časech zahájení kulturních představení, které jsou 
uváděny na inzerci oproti časům skutečné realizace vystoupení. Např. na koncert umělce Pavla Šporcla 
(houslista) byl avizován začátek představení v 19:30 hod. a ve skutečnosti bylo představení zahájeno 



  

 
 

již v 19:00 hod. Odpovědnost za informační pochybení je na provozovateli (jím odpovědné osobě) 
a na původci listiny (informace); změna termínu vyhrazena. 
 
Diskuse: 
▪ nad systémem kontroly zveřejňovaných údajů. 
 
Závěr: 
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Informace bude předána směrem 
k vedení KDJS, odkud rovněž pramení. Opatření v kompetenci původce informace (inzerenta). 
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. 4/2022-
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 7. prosince 2022 v čase od 16:00 hod.; 
v chronologii jednacích dní bude označeno zn. RM č. 5/2022-2026. 
 
Místem konání jednání RM tentokráte nebude administrativní budova I, Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 32; hlavní zasedací místnost ve II. patře budovy, jako obvykle, ale objekt KDJS, 
Koncertní sál, popř. Divadelní sál.  
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 
20:54 hod. 
 
Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 
2. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 
3. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany k 31. prosinci 2022, hlavní 

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

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
FO – fyzická osoba 
GP – geometrický plán 
MBF – městský bytový fond 



  

 
 

RM – Rada města Sedlčany 
RO – rozpočtové opatření 
VB – věcné břemeno 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany  

  
 
 
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 6. prosince 2022. 
 


