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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 2/2022-2026 
anonymizovaný a upravený 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

19. prosince 2022 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS 

Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Úvodního slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, 

který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:05 hod. zahájil 2. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2022 – 2026; přivítal přítomné zastupitele, 

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

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

tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany a využili svých 

práv k vyjádření osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, případně 

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

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

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

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 20 (zde zaznamenán nejvyšší dosažený 

počet v průběhu zasedání ZM). 

 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 20 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

při projednávání Programu ZM se dostavili: 

▫  nikdo ze zastupitelů. 

 

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

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

▫  nikdo ze zastupitelů. 

 

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

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

úsek na občerstvení; zastupitelé nejsou uváděni jmenovitě. 

 

Omluven(a):   

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

- Ing. Martin Severa, (důvod nepřítomnosti – pracovní neschopnost pro nemoc). 

 

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

▫  nikdo ze zastupitelů. 
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Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Mgr. Alena Novotná; 

▪ MUDr. Zdeněk Špale. 

 

Návrhová komise: 

▪ Ing. František Hodys, předseda; 

▪ MUDr. Vladimír Zámostný, člen; 

▪ Ing. Martin Havel, člen. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

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

 

Přizvaní hosté: 

- Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA., generální a technický ředitel; 

1. SčV, a. s. (zástupce provozovatele Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury 

Sedlčany); 

- Bc. Jana Poláková, finanční ředitelka; 1. SčV, a. s. (zástupce provozovatele Městské 

vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany); 

- Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany; 

- Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, Městský úřad Sedlčany; 

- Bc. Lenka Havlová, pověřená vedením Odboru majetku, Městský úřad Sedlčany; 

- Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí, Městský úřad Sedlčany.  

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

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

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:05 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím zasedání ZM přerušeno. 

 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 19:44 hod. 

 

Proti Zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 5. září 2022) a proti Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany (konalo se dne 17. října 2022) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí 

se k obsahu oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky 

podle Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2022 – 2026 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

 

Program zasedání:  
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1. Zahájení 

• procedurální záležitosti 

 

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  
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   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 

   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. 7 

  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  

  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 
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  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.)  

 

Výše uvedený Program (návrh) 2. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2022 – 2026 je 

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

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

S/SEK/24840/2022). Pozvánka byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému 

zastupitelskému sboru) dne 9. prosince 2022 pomocí zřízeného bezpečného úložiště dat 

pro výkon veřejné funkce zastupitele města Sedlčany.  

 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

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

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

a působnosti. 

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

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

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

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

informaci v místě svého bydliště k dispozici. Stručná informace o plánovaném zasedání 

s hlavními body návrhu Programu byla zveřejněna rovněž v periodiku Radnice. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích Programu, kontinuálně (zejména návrh majetkoprávního bodu Programu), 

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

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

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

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 4-60/2022-2026, 

které ve svém výroku zní:  
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„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.“ 

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

do zahájení dnešního zasedání ZM).  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Ivanem Janečkem, starostou 

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

a to na základě dřívějšího usnesení zn. RM 2-40/2022-2026, jehož výrok zní: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2022 – 2026 na pondělí dne 19. prosince 2022 v čase 

od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (Společenský sál).“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2022 – 2026 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města 

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

zahájil 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2022 – 2026. 

Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce přítomné 

veřejnosti. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany (citace jeho slov): 

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

vážení hosté a občané, 

tímto zahajuji 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2022-

2026.  

Přítomných zastupitelů je v tuto chvíli celkem 20, přičemž omluven je, a to na celé zasedání 

ZM, pan Ing. Martin Severa, (důvod nepřítomnosti - nemocen). 

Pozdější příchod nikdo neavizoval.“ 

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

Tímto považujte 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2022-

2026 za zahájené.“   

 

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

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

rovněž informováni pomocí vyvěšené informační cedule, která je umístěna v souladu s předpisy 

a Jednacím řádem ZM (Čl. VII odst. 19) při vstupu do Společenského sálu KDJS, ve kterém 

probíhá veřejné zasedání ZM. 

 

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

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

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

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

tak bude do Programu zasedání, a to v souladu s ustanovením (Čl. 7 odst. 17) Jednacího řádu 

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

schválený Program (jeho předmět). Zde budou vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání 
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maximálně tří minut na jeden příspěvek. Celková doba trvání tohoto bodu Programu je 

limitována časem 30 minut. 

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

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

přestávka. 

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

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

všech členů ZM.  

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z 21. veřejného zasedání ZM a rovněž Zápis z ustavujícího 

zasedání ZM řádně ověřen, a to bez námitek a připomínek.    

 

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

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 20 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

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

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

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

(usnesení).“ 

 

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

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

ve vztahu k zák. o obcích). 

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

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

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

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

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

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

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 

 

Poznámka: 

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

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

dříve nastavené jednací vzdálenosti. 

 

Složení slibu 

Předsedající nejprve připomněl legislativní rámec tohoto aktu, kterým je ustanovení § 69 odst. 

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

Sdělil, že mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká již zvolením, k němuž dojde 

ukončením hlasování (§ 69 odst. 1 zákona o obcích a § 55 odst. 1 zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí). Již od tohoto okamžiku mají členové zastupitelstva plná práva 

a povinnosti, i když dosud nesložili slib. Pouze v případě, že budou na zasedání zastupitelstva 

vyzváni k jeho složení a složení slibu odmítnou nebo tak učiní s výhradou, pak jim mandát 

tímto okamžikem zaniká a na jejich místa nastupují (dnem následujícím) náhradníci.  

Pro každého zvoleného zastupitele byla na ustavujícím zasedání ZM dne 17. října 2022 

připravena samostatná listina na jméno zastupitele s textem slibu, jehož složení každý zastupitel 

stvrdil podpisem.  

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 
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„Vzhledem k tomu, že na ustavujícím zasedání, a to ze zdravotních důvodů, nebyl přítomen 

pan Ing. Miroslav Hölzel, který dnešnímu zasedání přítomen je, vyzývám jej ke složení slibu 

zastupitele. Text slibu nyní přednesu.“ 

   

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel (povstal a vyřkl výrok): 

„Slibuji!“  

Následně mu byla předložena listina ke stvrzení slibu připojením vlastnoručního podpisu.  

Jmenovaný zastupitel připojil svůj podpis na připravenou listinu (jak uvedeno výše individuálně 

dále vyhotovenou na jméno zastupitele).  

   

Listina o složení slibu bude uložena na Městském úřadu Sedlčany, a to spolu se Zápisem 

z tohoto zasedání ZM (v podstatě je nedistribuovanou Přílohou k Zápisu z tohoto zasedání ZM). 

Závěrem předsedající, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, vyřkl výrok:  

„Konstatuji, že tímto aktem slib složili všichni zvolení zastupitelé, bez výhrad a odmítnutí. 

Zastupitelstvo města Sedlčany má 21 řádně zvolených členů.“ 

 

 

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

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 2. zasedání ZM jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byl(a) navržen(a) paní Mgr. Alena Novotná a pan MUDr. Zdeněk Špale. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh 

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

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

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

Předsedající vyzval všechny zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany navrhuji paní 

Mgr. Alenu Novotnou a pana MUDr. Zdeňka Špaleho.“  

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

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je paní Mgr. Alena Novotná 

a pan MUDr. Zdeněk Špale, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 

 

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

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

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

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 2. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, 

který s návrhem vyslovil souhlas.  
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Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

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

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za zapisovatele dnešního Zápisu navrhuji Ing. Vojtěcha Hlaváčka. Kdo z přítomných 

zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

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

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan Ing. František Hodys, předseda; pan MUDr. Vladimír Zámostný, člen a pan Ing. Martin 

Havel, člen.“ 

 

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

složení návrhové komise.  

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

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

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

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

2. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan Ing. František Hodys, předseda; 

pan MUDr. Vladimír Zámostný, člen a pan Ing. Martin Havel, člen.“ 

               

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

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

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2022 – 2026 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 2. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

a Jednacím řádem ZM. 
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Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

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

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

důvodným zásahem. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil: 

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

dnešního jednání ZM, který projednat doporučila Rada města Sedlčany.  

S ohledem na výsledky rozvahy nad návrhem Programu a vývoj dalších událostí a k nim 

přijatých informací, si dovoluji Program doplnit o dva samostatné body, a to jest: 

▪ Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města 

Sedlčany 

a 

▪ Zajištění výkonu funkce přísedícího (Okresní soud v Příbrami). 

Bod upraveného Programu ZM pod názvem „Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon 

funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany“ by byl do pořadu jednání zařazen 

jako bod č. 17 a bod upraveného Programu ZM pod názvem „Zajištění výkonu funkce 

přísedícího (Okresní soud v Příbrami)“ by byl do pořadu jednání zařazen jako bod č. 18. Tímto 

by došlo k přeznačení (k přečíslování) bodu původního návrhu Programu ZM s názvem 

„Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2023“ 

a následných, v původním pořadí označen č. 17 na č. 19 a dále.  

Jsou prosím k upravenému návrhu Programu nějaké připomínky nebo návrhy na další jeho 

doplnění? Nikdo se nehlásí, takže nechám hlasovat o navrženém Programu.“ 

 

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

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

Jednacím řádem ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 2. veřejného zasedání 

ZM ve volebním období 2022 – 2026 ukončil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, následně 

vyřkl níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 

0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Po ukončení uvedeného procesu předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém a upraveném znění, byl 

schválen 20 hlasy z celkového počtu 20 v tuto dobu jednání a hlasování (v tomto okamžiku) 

přítomných a oprávněných zastupitelů.“ 

  

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

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

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

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

a v tomto čase jednání nebyly známy.) 

 

Schválený Program 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2022 – 

2026 
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(Poznámka: Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen 

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

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

svědčí tento Zápis; vizte níže.) 

 

1. Zahájení 

• 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) 

  

3. Zpráva z kontroly usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,  

které se konalo dne 17. října 2022 (volební období 2022–2026) 

   

4. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 6. září 2022  

– 19. prosince 2022) 

  

5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 

  

6. Malé domovní čistírny odpadních vod – podpora 1/2023/OŽP; program podpory 

  

7. Návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) města Sedlčany o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 

  

8. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2023 

  

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  

  

10. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 

  

11. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2023 

  

12. Rozpočtový výhled (na období 2024 – 2025) 

  

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 

  

14. Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období  

2022–2026 

  

15. Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období  

2022–2026 

   

16. Mimořádné odměny uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2022 
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17. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

města Sedlčany 

 

18. Zajištění výkonu funkce přísedícího (Okresní soud v Příbrami) 

 

19. Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2023   

  

20. Diskuse 

 20.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 20.2 Diskuse přítomných občanů  

 

21. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

22. Závěr 

 

Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu  

s Čl. VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva 

města Sedlčany po třech hodinách jednání.)  

 

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

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

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

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

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, 

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

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

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

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

výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu druhému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně dalších účastníků a veřejnosti 

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

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

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

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

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

 

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

průběhu jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude 

zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 
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Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města 

Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného Programu 

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

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

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, všechny účastníky zasedání upozornil 

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

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

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Nyní přistoupíme k druhému bodu našeho Programu, kterým je „Zpráva z kontroly usnesení 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 5. září 2022 (volební období 

2018–2022)“. Slovo pro tři následující body dnešního Programu ZM předávám panu 

místostarostovi, jedná se o body označené č. 2 až č. 4.“ 

 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 5. září 2022 (volební období 2018–2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

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

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

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

z kontroly usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany.“ Tuto zprávu obdrželi 

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

Programu ZM. Nikdo se nehlásí? Nikdo.“  

 

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

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

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

 

Usnesení: 

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

z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 5. září 2022, předloženou 

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

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

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 14/2022-2026.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

 

3. Zpráva z kontroly usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,  

které se konalo dne 17. října 2022 (volební období 2022–2026) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Třetí bod Programu ZM je „Zpráva z kontroly usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany, které se konalo 17. října 2022“. Také tato Zpráva byla zaslána jako součást 

materiálů, takže zahajuji rozpravu k tomuto bodu.“ 

 

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

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti (průběh):  

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

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

 

Usnesení: 

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

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 17. října 2022, 

předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

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

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 15/2022-2026. 

 

 

4. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 6. září 

2022 – 19. prosince 2022) 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Čtvrtým bodem je „Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany; interval dní od 6. září 2022 až 19. prosince 2022“. Jednání RM se uskutečnilo 

celkem 7 krát, z toho 3 krát se uskutečnilo pro volební období 2018-2022, a to bylo 7. září, 

21. září a 5. října a 4 krát v novém volebním období 2022-2026, a to 19. října, 2. listopadu, 

16. listopadu a 17. prosince 2022. Opět podrobná Zpráva byla zaslána písemnou formou. 

Zahajuji rozpravu.“ 

 

Referující k problematice otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru, následně veřejnosti.  
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Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

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

 

Usnesení: 

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

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

za uplynulé období v intervalu dní 6. září až 19. prosince 2022, ve kterém se v termínu, a to dne 

7. září, 21. září, 5. října, 19. října, 2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu a 7. prosince 2022, 

konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 16/2022-2026. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Vracím slovo panu starostovi.“ 

 

 

5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji a máme před sebou bod číslo 5 dnešního Programu ZM, a to je „Návrh vodného 

a stočného pro rok 2023“. Dovolte, abych přečetl jenom úvodní první odstavec tzv. Důvodové 

zprávy.  

Cena vodného a stočného bude v roce 2023 významně ovlivněna všemi negativními 

hospodářskými a geopolitickými faktory, které aktuálně ovlivňují ekonomické prostředí České 

republiky. Zásobování pitnou vodou je velice komplexní činnost, na kterou bude mít dopad 

zvýšení cen napříč všemi odvětvími hospodářství, nejedná se tedy pouze o bezprecedentní 

nárůst cen energií, ale také o vysokou míru inflace v cenách pohonných hmot, chemikálií, 

veškerého materiálu a služeb.  

Nyní poprosím pana Ing. Morávka, ředitele 1. SčV, a. s., jestli by k tomu přečetl referát.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, 1. SčV, a. s.: 

„Dobrý večer. Já myslím, že pan starosta mi výstižně sebral všechny karty z ruky, abych k tomu 

mohl něco říci. Když se tedy podíváme na samotné kalkulace a na ty vlivy a změny v nich mezi 

rokem 2022 schvalovanou kalkulací a návrhem kalkulace pro rok 2023. Nejprve tedy když se 

podíváme na vodné, přesně to, co bylo avizováno – nárůst cen za elektrickou energii. I přestože 

se nám podařilo vykontraktovat elektrickou energii pro rok 2023 pod úrovní toho, 

co zastropovala vláda České republiky, tak činí téměř stoprocentní nárůst z 1.100.000,00 Kč 

na 1.900.000,00 Kč. U stočného, pokud se týká nájemného, tak tam, pokud je vám známo, 

tak současná výše nájemného ve vazbě na Fond a Plán financování obnovy pro obnovu 

hospodářského majetku, je v roce 2022 na úrovni přes 50 %, není to ani celých 60 %. Všichni 
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víme, že novelizace zákona č. 274 a prováděcí vyhlášky č. 428 stanovuje vlastníkům striktní 

povinnost k 1. lednu 2026 mít kalkulaci pro rok 2026 už v plném souladu 100 % částky 

na obnovu rovnající se částce nájemného nebo pachtovného podle toho o jaký typ kontraktu 

se jedná. Tady je navýšení téměř o 2.100.000,00 Kč. A co jsem chtěl avizovat, tak všechno 

ostatní narůstá zhruba někde na úrovni inflace nebo pod ní. Abyste se nelekli, je tu významná 

změna na úrovni správní režie. Když se podíváte na položku označenou „9“, kde z částky 

ve výši 851.000,00 Kč to vyskočilo na 1.550.000,00 Kč, ale to není nárůst v téhle položce, 

ale zase nová metodika po vstupu Ministerstva financí ČR do hry spolu s Ministerstvem 

zemědělství ČR. Nová metodika stanovování nákladů pro sestavení věcně usměrněné ceny 

regulovaného vodného a stočného si dala podmínku, že tak, jak jsou náklady mzdové částečně 

rozmělněny do ostatních položek, tak musí být definovány samostatně, musí být vyjmuty z těch 

položek a evidovány samostatně na úrovni správní režie. Takže ten pokles nákladů je 

rozmělněný mezi položky označené „5.2“ a „5.3“, které nekopírují vůbec inflaci a peníze 

na mzdové prostředky všech lidí kromě dělníků jsou přemístěny do položky správní režie. 

Předchozí metodický nástroj na výpočet ceny umožňoval platy techniků, mistrů a středního 

managementu přidávat k těmto položkám. Nová metodika už to neumožňuje. To je ten důvod, 

proč je tady tento zub. Co se týká nárůstu spotřeby, protože samozřejmě jsou to 

peníze/spotřebované kubíky nebo spíše vypouštěné kubíky odpadní vody vyčištěné na čistírně, 

tak tam se počítá s mírným nárůstem. Takže, jestli můžu poprosit, jestli chcete někdo 

samostatné dotazy ke stočnému a pak k vodnému.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz? Nemá, takže můžeme k vodnému.“ 

  

Pan Ing. Robert Morávek, 1. SčV, a. s.: 

„V oblasti vodného, tak tam je první skokový nárůst většího rázu, který vidíte, tak ten je 

na úrovni vody převzaté. To je voda nakoupená, stanovená zase obráceně obdobným způsobem 

věcně usměrněnou cenou vody převzaté od Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. z „Přivaděče“, 

který Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. provozuje. Potom je tu zase skoro 100 % nárůst 

na úrovni elektrické energie. A obráceně, jenom abyste se nelekli, je tu pokles na úrovni 

nájemného, kde po jednání s panem starostou, s panem tajemníkem a s vedením města, jsme 

přistoupili ve vazbě na celkový dopad nárůstu ceny vodného a stočného, protože většina lidí 

využívá služby obě, netýká se jich jenom jedna položka nebo druhá. Tak jako se muselo 

na stočném dorovnávat, abychom k 1. lednu 2026 vůbec dokázali dorovnat ten mechanismus 

ztráty po odchodu sedlčanských mlékáren, tak u vodného, kde už to bylo na 100 % 

v předchozím roce, tak jsme si vzájemně domluvili možnost poklesu toho nájemného tak, 

aby cena byla pro koncového spotřebitele nějakým způsobem únosná. Obdobná změna nastává 

ve správní režii, kam museli být přemístěny z dříve rozmístěných položek označených „5.2“ 

a „5.3“ platy managementu, techniků a vedoucích, a to do úrovně správní režie. Zrovna tak je 

počítán drobný nárůst spotřeby a výsledkem je 7,27 % nárůst ceny, včetně DPH z těch 

předchozích 59,4 Kč na 63,77 Kč.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Má někdo nějaký dotaz, příspěvek do rozpravy? Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Robert Morávek, 1. SčV, a. s.: 

„Já děkuji, moc.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 
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„Když to ještě mohu shrnout, tak z původní ceny, která byla v roce 2022, kdy vodné bylo ve výši 

54,04 Kč bez DPH, tzn. 59,4 Kč s DPH a stočné bylo 44,74 Kč, což s DPH dělá 49,21 Kč, 

což bylo v součtu 108,65 Kč. Abych to převedl i pro občany – diváky do nějaké srozumitelné 

roviny, aby si dokázali představit, jak to funguje. První návrh 1. SčV, a. s. bylo navýšení 

z 108,65 Kč na 132,50 Kč, to byla cena včetně DPH. Po dalších jednáních jsme jako zástupci 

města a radní byli svolni přistoupit na to, že nájemné nebo pachtovné, jak tady pan inženýr 

sdělil, jsme snížili na 85 % z celkové částky. Je to „uděláno“ na úrovni 85 % z toho důvodu, 

aby do dne 1. ledna 2026 jsme mohli každý rok, vždy po 5 %, pachtovné zvyšovat a splnili jsme 

legislativní rámec, který nám říká, že k 1. lednu 2026 musíme mít 100 % nájemného. 

To nájemné se používá vlastně na správu vodohospodářské soustavy, takže my jsme trošku 

oželeli tu správu, věříme, že máme vodohospodářskou soustavu v dobrém stavu a nemusíme 

úplně do poslední koruny dávat na tu jeho správu vyšší částku, ale od 1. ledna 2026 už nám 

to legislativa nedovolí. Dále jsme se dohodli s Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. na tom, 

že se snížila o necelé 2,00 Kč cena vody předané a tím jsme se dopočítali po různých rozkladech 

té ceny, kdy 1. SčV, a. s. ze zákonného zisku, který může být až 10 %, snížila svůj zisk na 4 %. 

V současné době máme návrh, aby vodné dělalo 57,97 Kč bez DPH, to je 63,7 Kč s DPH, což je 

nárůst o 7,5 % proti roku 2022 a stočné bylo 55,23 bez DPH, což je 60,75 Kč z DPH. Tam je 

to navýšení opravdu hodně velké, je to 23,5 %. Celkem cena činí 113,20 Kč bez DPH. DPH 

na vodu je 10 %, takže celková cena je 124,52 Kč, včetně DPH. Je to navýšení o 14,6 %, což 

je nakonec méně, než je počítaná inflace. 

Takže to je asi tak na vysvětlenou v kostce, aby i ti, co nemají představu, jak se voda vypočítává, 

tak aby si udělali nějaký obrázek. Nyní se zeptám, jestli někdo ze zastupitelů má nějakou 

připomínku do rozpravy? Nemá nikdo připomínku?“ 

 

Rozprava zastupitelů byla ukončena bez připomínek a příspěvků. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Zeptám se i občanů, jestli někdo z občanů má nějakou připomínku do rozpravy, chtěl by se na 

něco zeptat nebo měl by nějaký návrh nebo něco? Nemá nikdo. Rozpravu ukončuji a přednesu 

tedy návrh usnesení.“ 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2023, a to dle 

kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto: 

• konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 63,77 Kč/m3 včetně 

DPH; 

• konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 60,75 Kč/m3 

včetně DPH;  

souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2023 je stanovena ve výši 124,52 Kč/m3 včetně 

DPH.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 17/2022-2026. 
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Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí návrhu usnesení. 

 

 

6. Malé domovní čistírny odpadních vod – podpora 1/2023/OŽP; program podpory 

Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 

„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“ schválilo Zastupitelstvo města 

Sedlčany na 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany dne 13. prosince 2021, usnesením 

č. 262 d/2018-2022. Na podporu domácích čistíren byla v roce 2022 alokovaná částka ve výši 

100 000,00 Kč. Z této alokované částky byla vyčerpána polovina, tj. 50 000,00 Kč na 2 domácí 

čistírny odpadních vod. Rada města Sedlčany navrhla alokovat na rok 2023 stejnou částku, 

tudíž znovu navrhujeme do rozpočtu částku 100 000,00 Kč. Chci se zeptat, jestli někdo k tomu 

má nějakou připomínku?“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha:  

„Děkuji. Jenom v rychlosti, v podstatě v návaznosti na to, co jsem zde navrhoval téměř přesně 

před rokem, dal bych zastupitelstvu ke zvážení, zda vzhledem k tomu, že žádosti byly podány 

pouze 2, tak, zda nepřikročit k valorizaci té maximální částky, která z toho Programu může být 

udělena na zřízení domácí čistírny odpadních vod, a to z 25 000,00 Kč na, aby to vycházelo 

na ten celkový limit, který by se neměnil na 33 000,00 Kč s tím, že, pokud vím, tak i v tom 

předcházejícím roce byly také jenom 2 žádosti. Mělo by to vycházet i s nějakou rezervou 

a věřím, že zase by to pro ty občany mohlo být trochu atraktivnější. Tak pokud byste to zvážili, 

navrhuji doplnění částky z 25 000,00 Kč na 33 000,00 Kč.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Mohu poprosit pana tajemníka? Pan zastupitel JUDr. Růzha navrhuje zvýšit částku 

z 25 000,00 Kč na částku 33 000,00 Kč, tzn., že by byla možnost pro 3 žádosti, čímž by se 

vlastně nepřekročila ta alokovaná částka, ale potom, když by se nám přihlásilo víc, tak pak už 

by nebyly ty peníze na uspokojení dalších žádostí.“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník městského úřadu Sedlčany: 

„Dobrý večer vám všem přeji. Možné to samozřejmě je. My, jak máme rekognoskaci terénu 

provedenu, tak si myslím, že to tak zhruba odpovídá stávající úrovni zájmu. Ale teď mě právě 

trochu vyvedlo z míry, přiznám se, že jsem tady hovořil s paní Jitkou Kadlecovou, my v tom 

návrhu rozpočtu úplně samostatnou částku na toto nemáme alokovánu. Takže bude potřeba, 

až se dostane v Programu ZM na řadu paní Jitka Kadlecová v rámci finančního bloku Programu 

ZM, za předpokladu, že tento návrh schválíte, tzn., že Městský úřad Sedlčany ve Výzvě 

k Programu částku z 25.000,00 Kč změníme na částku 33.000,00 Kč na jednu domácí čistírnu 

odpadních vod, což je reálné a možné a schválíte zároveň ta další usnesení, které jsou vám 

předkládána v tom slova smyslu, že celková alokovaná částka by zůstala 100.000,00 Kč, tak by 

bylo potřeba částku do rozpočtu prostě dnes zapracovat. To bych navrhoval, byť by to šlo 

momentálně z kapitoly „Správa Městského úřadu Sedlčany, takže bych poprosil o to, aby tam 

částka na Program z oblasti životního prostředí byla alokována jako samostatná položka.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji moc. Jenom, jestli jsem to pochopil správně. To se týká té celkové alokace, kterou 

bychom na základě mého návrhu neměnili. Navrhuji z těch 25 000,00 Kč částku povýšit 

na 33 000,00 Kč v rámci tohoto bodu.“ 
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Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Jedná se tedy vlastně o to, že by byli uspokojeni tři zájemci v pořadí, tak jak by přicházeli ty 

jednotlivé žádosti. Takže má ještě někdo ze zastupitelů k tomu nějakou připomínku?“ 

 

Pan Ing. Martin Havel: 

„Nemyslím si, že to, co teď říkal pan starosta, že by byli uspokojeni jenom tři zájemci. Já bych 

to nechal na zájem občanů a myslím si, že v průběhu roku můžeme rozpočtovým opatřením 

částku změnit, pokud k tomu budou prostředky, tak ji můžeme navýšit. Vzpomínám si, že před 

dvěma roky nebo kdy jsme to prvně řešili, tady byla hodinová diskuse o tom, jak tu budeme 

žádosti přijímat a aktualizovat a nakonec se ukázalo, že vlastně tu částku jsme ani nevyčerpali 

v zájmu lidí. Neuzavíral bych to, že to je definitivně daná tato částka.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Tak ještě pan tajemník.“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany: 

„Ještě, jestli mohu ozřejmit tuto záležitost ohledně historie, abyste k rozhodnutí měli k dispozici 

kontext myšlenek. V 1. roce tohoto Programu byly uspokojeny žádosti v počtu 5 ks a 1 žádost 

v podstatě uspokojena nebyla z toho důvodu, že měla právní překážky a potom v těch 

následujících dvou letech pokračování tohoto Programu, tak vždy byly uspokojeny 2 žádosti, 

ale více jich také nepřišlo. Samozřejmě ty problémy, proč tomu tak je, jsou širší, na to nemá 

smysl teď tady vést debatu, ale nicméně to, co řekli předřečníci v rozpravě, tak si myslím, že je 

na místě vás poprosit o respekt k návrhu, tedy že by bylo vhodné jej podpořit, že není žádných 

dalších překážek, proč tento Program nevyhlásit s touto změnou.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Nechám tedy hlasovat.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti byla ukončena bez dalších příspěvků. 

 

Soubor výroků usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany na návrh pana JUDr. Filipa Růzhy, schvaluje maximální výši 

dotace na jednu vyhotovenou domovní čistírnu odpadních vod, a to bez ohledu na kapacitu 

a počet ekvivalentních osob pro jeden rodinný dům, ve výši 33 000,00 Kč, vše v rámci 

Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2023 

„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 18/2022-2026. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlašuje, a to postupem podle příslušných ustanovení zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 19/2022-2026. 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany, podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady 

města Sedlčany, a to s využitím ustanovení § 35 a dále § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Pravidla pro poskytování 

podpory na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“, která upravují základní přístupy 

k Žádostem o poskytnutí podpory z rozpočtu města Sedlčany na rok 2023.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 20/2022-2026. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlašuje Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnutí 

podpory (Výzva ŽP č. 1/2023) na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 21/2022-2026. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany Radě města Sedlčany: 

▪ ukládá zajistit provádění Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 

v rozpočtovém období 2023 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“; 

▪ pověřuje Radu města Sedlčany a příslušné orgány samosprávy (Městský úřad Sedlčany) 

k výkonu kompetencí založených dokumentací k předmětnému Programu, o které bylo 

rozhodnuto Zastupitelstvem města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 22/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí všech předložených návrhů usnesení. 

 

 

7. Návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) města Sedlčany o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem Programu máme k projednání obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Zastupitelstvo města Sedlčany dne 4. října roku 2021 usnesením číslo 257/2018-2022 schválilo 

a vydalo obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany číslo 3/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu. Základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků 

pro nemovité věci na odpad za poplatkové období v litrech na poplatníka, přičemž schválená 

sazba poplatků obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany v současné době činí 47 haléřů 

na litr objemu svozové nádoby. 

Vzhledem k následkům inflace došlo ke zdražení ceny služeb, pohonné hmoty, náhradní díly, 

skládkovné, kterou provádějí pro město Sedlčanské technické služby s. r. o. Rada města 

Sedlčany usnesením RM  4- 73/2022-2026, a to s ohledem na zvýšené náklady odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci způsobené vysokou inflací 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 
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závazné vyhlášky od 1. ledna 2023 činil 55 haléřů za litr svozové nádoby. Jednalo by se 

o navýšení o 17 %. 

Otevírám k této problematice rozpravu, nejprve zastupitelstva, jestli má někdo ze zastupitelů 

k tomu nějakou připomínku? Nemá? Nikdo ze zastupitelů?“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Zeptám se občanů, zda má někdo nějakou připomínku k navrhované cenové úpravě? Nemá, 

takže přednesu návrh jednotlivých usnesení. 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti|: 

▪ bez příspěvku. 

 

Soubor samostatných usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se zároveň 

nabytím účinnosti této vyhlášky ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2021 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dříve schválená 

Zastupitelstvem města Sedlčany dne 4. října 2021, a to usnesením č. 257/2018-2022.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 23/2022-2026. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí návrh Sazebníku k administraci obecně 

závazné vyhlášky města Sedlčany o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci a návrh formuláře Ohlášení poplatkového subjektu.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 24/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí všech předložených návrhů usnesení. 

 

  

8. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2023 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2023. Rada města Sedlčany na svém zasedání 

dne 30. listopadu roku 2022 rozhodla zařadit do návrhu Programu Zastupitelstva města 

Sedlčany za účelem řádného projednání problematiku pod souborným názvem „Participativní 

rozpočet města Sedlčany na rok 2023“, a to s ohledem na dřívější zadání a následné zpracování 

do návrhu rozpočtu města na rok 2023 s alokací 500 000 Kč. Je to ve své podstatě, nebo ve své 

podstatě, pokračování participativního rozpočtu, který byl poprvé sestaven v roce 2019, kdy 

se vyčlenila částka 1 000 000 Kč, v roce 2020 se vyčlenila částka 500 000 Kč. A následně byl 

participativní rozpočet přerušen z důvodu pandemie a dneska se k tomu nějakým způsobem 

chceme vrátit, takže bych poprosil, jestli má někdo ze zastupitelů do rozpravy připomínku, nebo 

jestli k tomu chce něco sdělit nebo udělat nějaký návrh, takže má někdo připomínku 

ze zastupitelů, případně z veřejnosti? Pan JUDr. Filip Růzha.“ 
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Pan JUDr. Filip Růzha:  

„Děkuji. Velice to vítám, že obnovujeme ten participativní rozpočet i tuto formu, že uložíme 

nebo lépe řečeno, že teda pravidla bude zpracovávat RM, což je samozřejmě operativnější. 

Jenom bych se velmi přimluvil za to, co myslím bylo určitým způsobem překážkou účasti 

většího množství hlasujících, a to by bylo to, aby v těch pravidlech bylo určeno, že prostě 

hlasování bude jednostupňové bez toho, aby to bylo jako doposud, že teda byl první krok 

registrace a druhý krok byl samotné hlasování. Bylo to pro ty účastníky matoucí a myslím si, 

že to mohlo mít vliv i na nižší množství odevzdaných hlasů, takže pokud by to šlo udělat tím 

třeba jednostupňovým způsobem, např. jako to má Příbram, jestli jsem tedy správně vyrozuměl 

a nejen ta, tak by to bylo podle mého názoru ideální.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za připomínku. Ty podmínky by se nějakým způsobem doladily až v průběhu prvního 

kvartálu roku 2023. My jsme tam pouze dali tu alokovanou částku do toho rozpočtu, protože 

teď už opravdu nás tlačil čas. Řešili jsme vodu, rozpočet, takže jen jsme tam alokovali tu částku 

a na těch podmínkách se samozřejmě můžeme následně domluvit nebo se určitě domluvíme. 

Takže jenom taková připomínka má ještě někdo ze zastupitelů nějaký návrh, připomínku?“  

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Zeptám se i občanů, jestli mají nějakou připomínku? Nemá nikdo připomínku? Ne. Proto tedy 

rozpravu končím a tedy přistoupím k přednesení jednotlivých návrhů usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelů i veřejnosti byla ukončena. 

 

Soubor samostatných usnesení: 

 „Zastupitelstvo města Sedlčany souhlasí s uspořádáním dalšího ročníku Participativního 

rozpočtu města Sedlčany v roce 2023 „Nápady pro Sedlčany“, jehož alokovaná částka bude 

tento rok činit 500 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 25/2022-2026. 

 

 „Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany zajistit soubor dokumentů 

určujících Pravidla participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2023, předkládání 

projektů, jejich hodnocení a výběr, možnosti hlasování, včetně sestavení harmonogramu.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 26/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí obou návrhů 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  

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Přecházíme k bodu číslo 9, což je „Přehled plnění rozpočtu města Sedlčany za rok 2022…“. 

Předám slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany, 
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která vám ozřejmí, jak to je s plněním rozpočtu za letošní rok (2022), a pak budeme pokračovat 

v dalších bodech. Poprosím paní Jitku Kadlecovou, zda po případné rozpravě zároveň přečte 

i návrh usnesení. Děkuji.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany: 

„Prvním bodem tedy z té ekonomické oblasti je předložený přehled příjmů a výdajů čerpání 

za období 1-10 tohoto roku. Za období měsíců 1-10/2022 jsou příjmy v celkové výši 

199 000 000 Kč. Je to 92 % ze schváleného rozpočtu, včetně rozpočtových opatření č. 1-

7/2022, která byla do té doby, přesně do data 2. 11. 2022 schválena buďto Zastupitelstvem 

města Sedlčany nebo Radou města Sedlčany. Výdaje za toto období jsou ve výši 

162 000 000 Kč, což je 75 % opět ze schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření č. 1-

7/2022, protože rozpočet se neustále vyvíjí a v podstatě teď už se dá říci, že tato čísla jsou tedy 

jiná nebo vyšší, hlavně v té části příjmové. A v závěru roku tak jako každoročně jsou převáděna 

inkasa daňových výnosů, dá se říci, že poslední převod podle druhů daňových příjmů je až v té 

poslední dekádě v letošním roce je to vlastně s datem 23. 12. 2022, proto jsme ve spojení 

s Finančním úřadem pro Středočeský kraj, územní pracoviště Praha-západ, kde nám pracovníci 

tohoto Finančního úřadu poskytují přehled částek daňových inkas podle toho převodového 

druhu příjmů a tu přesnou částku se dozvíme buďto zítra během dne nebo až ve středečních 

dopoledních hodinách. Proto i z tohoto důvodu předkládá Odbor ekonomický prostřednictvím 

Rady města Sedlčany a RM žádá ZM, aby zastupitelstvo pověřilo RM k závěrečným 

rozpočtovým změnám rozpočtu a uskutečnění rozpočtového opatření bez omezení částky. 

Jedná se tedy hlavně v těch záležitostech příjmů, protože tak, jak je každoročně a už je to 

opakující se záležitost, tak v podstatě v té poslední dekádě město našeho typu inkasuje 6-

8 000 000 Kč finančních prostředků, které tedy jistě už do konce roku žádné město a taky ani 

naše neutratí, takže tyto finanční prostředky budou součástí vlastně zůstatků na účtech 

a přebytku do následujícího roku. Jestliže k tomu nikdo nic nemá, přednesu návrh usnesení.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany:  
„Takže ukončuji možnost přihlásit se do rozpravy.  Nechám hlasovat o předneseném usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany pověřuje Radu města Sedlčany k závěrečným změnám 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 a uskutečnění rozpočtového opatření, a to ve smyslu 

ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, bez omezení částky, pokud v závěru roku 2022 nastanou změny 

ve finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i výdajové části. Tímto se rozumí úprava 

v oblasti daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje a OP 

EU.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 2; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 27/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí návrhu usnesení. 
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10. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Takže přistoupíme k projednání dalšího bodu Programu, a to je „Návrh rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2023“, takže předám opět slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru 

ekonomického, Městský úřad Sedlčany.“ 

  

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany: 

„Při tvorbě návrhu rozpočtu města Sedlčany je zachováno pravidlo vyrovnanosti příjmů 

a výdajů a na rok 2023 je výše příjmové a výdajové části 227 940 000 Kč. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn v zákonné lhůtě ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů na stránkách města Sedlčany a na úřední desce, a to s datem 2. prosince 

2022. V listinné podobě lze do návrhu rozpočtu nahlédnout na Odboru ekonomickém, Městský 

úřad Sedlčany. Největší podíl na rozpočtu, a to části příjmové, tvoří daňové příjmy, které jsou 

ve výši 158 000 585 Kč v rozdělení výnosy daní, tedy výnosy daní podle zákona o rozpočtovém 

určení daní, jsou navrhovány ve výši 145 700 000 Kč, a to na základě predikce Ministerstva 

financí ČR. Dále jsou místní a správní poplatky v této oblasti ve výši 12 000 885 Kč. Jsou to 

místní poplatky vybírané podle obecně závazných vyhlášek, správní poplatky vybírané odbory 

nebo úřady, které vykonávají státní správu a jsou plně tedy příjmem města. Další oblast příjmů 

jsou příjmy nedaňové, které tvoří příjmy z výkonu organizací města, jako je Pečovatelská 

služba Sedlčany nebo prodej zboží v Turistickém informačním centru Sedlčany. Největší část 

této oblasti tvoří pronájmy nebytových prostor, bytů, které jsou ve vlastnictví města, 

ale i staveb, jako je vodohospodářský majetek, kotelny, anebo Přivaděč pitné vody Benešov - 

Sedlčany. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v celkové výši 27 266 000 Kč. Oblastí příjmů jsou 

také příjmy kapitálové. To jsou příjmy z prodeje majetku movitého i nemovitého pro rok 2023 

zatím není avizován žádný záměr ani ze strany Rady města Sedlčany ani tedy Zastupitelstva 

města Sedlčany o prodeji majetku, proto navrhujeme jenom částku symbolickou ve výši 

100 000 Kč. Je to v podstatě částka pro vyrovnání buďto prodejů pozemků z důvodů směny 

některých pozemkových vyrovnání na území města. V případě, že dojde k záměru prodeje 

majetku nemovitého nebo movitého, bude určitě tato položka součástí dalších rozpočtových 

opatření. Čtvrtá oblast příjmů, druh příjmů jsou dotace, půjčky a rezervy, dotace ze státního 

rozpočtu nebo průběžné dotace z operačních programů Evropské unie, které jsou navrhovány 

ve výši 31 989 000 Kč. V tom původním návrhu nebo v tom návrhu rozpočtu jsou dotace, 

které jsou, tedy na výkon státní správy v oblasti výkonu státní správy a přenesené působnosti, 

pro rok 2023 je to 24 089 000 Kč a potom dotace, které jsou účelové na výkon státní správy, 

především na úseku Odboru sociálních věcí a Odboru životního prostředí. Zapojení rezerv 

rozpočtujeme nebo plánujeme ve výši 10 000 000 Kč. Příjmy tedy celkem činí 227 000 940 Kč 

a tato část, včetně zapojení rezerv je ve výši 41 989 000 Kč. Jestli tedy mohu rovnou k té 

výdajové části?“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany: 

„Omlouvám se za zdržení. Takže výdajová část je členěna podle odvětví výdajů. První odvětví 

výdajů číslo 1 je tedy „Zemědělství, lesní hospodářství“ pro rozpočet města Sedlčany, 

to znamená pěstební činnost obecních lesů města. Město Sedlčany má zhruba 120 ha lesů a dále 

jsou to prostředky na výkon státní správy na úseku Odboru životního prostředí. Je to činnost 

lesních hospodářů a odborné lesní hospodářské osnovy ve výši 3 570 000 Kč. Druhá oblast 

odvětví výdajů je „Průmyslová, ostatní odvětví hospodářství“, která je navrhována rozpočtovat 

ve výši 19 000 554 Kč; je to oblast „Dopravy, organizace dopravy, údržba opravy místních 

komunikací a rekonstrukce místních komunikací a platby na dopravní obslužnost“. Tato částka 

je v celkové výši 10 859 000 Kč. K této oblasti se vztahuje Příloha číslo 1, kterou obdrželi 

všichni zastupitelé „Rekonstrukce a opravy místních komunikací“, kde jsou vyjmenovány 
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jednotlivé akce. Do této oblasti výdajů patří také vodní hospodářství. Jsou to náklady nebo 

výdaje na provoz Retenční nádrže Sedlčany. Jenom náklady provozní a pronájem pozemků 

pod Čistírnou odpadních vod Sedlčany celkem činí 245 000 Kč. Obnova vodohospodářských 

zařízení, obnova a opravy jsou ve výši 8 390 000 Kč a provoz parkovišť, která jsou na území 

města, je navrhován v částce 60 000 Kč. Jsou to částky, které se v podstatě vztahují k údržbě 

a opravám těch parkovacích automatů, nikoliv tedy údržbě parkoviště jako takového jako 

plochy. Oblastí největší ve výdajové části je oblast označená „3“ s názvem „Služby 

obyvatelstvu“, kde je počítáno s částkou ve výši 106 567 000 Kč. Teď jsme tedy promptně 

s panem tajemníkem upravili rozpočet o těch 100 000 Kč a v další části o 100 000 Kč ponížíme. 

Je to právě z důvodu těch příspěvků na domovní čistírny odpadních vod. Položka označená jako 

„3.1“ – oblast v této výdajové části – „Školství“ rozpočtována ve výši 16 000 375 Kč. Jedná se 

o příspěvky příspěvkovým organizacím školského typu. Město Sedlčany má dvě základní 

školy, základní uměleckou školu, mateřskou školu a dvě školní jídelny. Oblast kultury 

rozpočtována ve výši 21 309 000 Kč; představuje příspěvky pro Kulturní dům Josefa Suka, 

Městské muzeum Sedlčany, Městskou knihovnu Sedlčany, tedy příspěvkové organizace. Dále 

provoz a výdaje na prezentaci města, Turistického informačního centra, městské kulturní akce 

a tisk městského zpravodaje. Tělovýchova a zájmová činnost je rozpočtována částkou 

9 000 811 Kč. Příspěvek Sportovním areálům Sedlčany, příspěvkové organizaci, na činnost 

a na údržbu sportovních zařízení. Zde je tedy k dispozici Příloha číslo 3, kde jsou podrobně 

vypsány jednotlivé akce, které se týkají oprav a údržby a provozu minigolfu, resp. náklady 

na provoz areálu minigolfu; jenom provozní náklady na elektrickou energii, vodné a drobnou 

údržbu činí 50 000 Kč. V oblasti „Bydlení, komunální služby územní rozvoj, investiční 

výstavba“ navrhujeme částku 58 972 000 Kč; z toho je správa budov Městského úřadu 

Sedlčany, nebytových prostor a bytového fondu ve výši 14 109 000 Kč. Výkony Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. a likvidace odpadu jsou v částce 26 150 000 Kč; z toho tedy výkony 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o. v oblasti čistění města, zimní údržby, správy nebo 

údržby veřejné zeleně, veřejného osvětlení, včetně spotřeby elektrické energie a provoz 

hřbitova jsou v částce 16 000 600 Kč a dále likvidace odpadu, provoz sběrného dvora, svoz 

komunálního odpadu, tříděného odpadu a ukládání nebezpečného odpadu je v částce 

9 550 000 Kč. Položka projektové dokumentace, technický dozor investora, administrace 

projektů je rozpočtována ve výši 3 393 000 Kč. Další oblastí v této výdajové skupině jsou 

znalecké posudky, geometrické plány, výkupy pozemků, pronájmy pozemků v částce 

910 000 Kč a provádění údržby veřejného prostranství dětských hřišť, opravy městského 

mobiliáře v částce 650 000 Kč. Investice, technické zhodnocení majetku, opravy, údržba 

a stavební úpravy veškerého majetku města jsou rozpočtovány částkou ve výši 13 860 000 Kč. 

Ty jednotlivé akce jsou vyjmenovány v té oblasti výdajové označené „3.4 f“, tak jak jste 

obdrželi všichni zastupitelé materiál. Další oblastí rozpočtu je oblast číslo 4 s názvem „Sociální 

věci a zdravotnictví“, která je ve výši 5 000 690 Kč; zahrnuje provoz a činnost Pečovatelské 

služby Sedlčany, provozní náklady Rodinného centra Petrklíč, výkon státní správy na úseku 

Odboru sociálních věcí – výkon pěstounské péče, náklady na obnovenou činnost Klubu 

důchodců a příspěvky spolkům v sociální oblasti. Část označená jako „5“ výdajového rozpočtu 

je „Ochrana a bezpečnost“ ve výši 10 000 170 Kč. Tento rozpočet zahrnuje rozpočet 

na Městskou policii Sedlčany, Sbor dobrovolných hasičů, kamerový systém, údržbu, opravy 

a provoz kamerového systému po městě, varovný systém, systém měření rychlosti, což jsou 

semafory na kraji města a náklady nebo výdaje na prevenci kriminality. Poslední oblastí 

výdajového rozpočtu je oblast označená „6“ Všeobecná veřejná správa“ ve výši 82 389 000 Kč, 

správa Městského úřadu Sedlčany, potřeby na výpočetní techniku, obnovu softwaru a náklady 

podle nařízení ochrany osobních údajů v celkové výši 63 000 710 Kč. Další výdajovou 

položkou jsou příspěvky, dotace, příspěvky spolkům v částce 1 875 000 Kč. Součástí rozpočtu 

a důležitými výdaji jsou i splátky úvěrů, včetně příslušenství pro rok 2023 je to 11 072 000 Kč, 
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což je úvěr, pro Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany a úvěr pro stavbu Dopravního 

terminálu Sedlčany, který již v červnu roku 2023 bude splacen, ukončen. Platby daní, odvody 

DPH; město je plátcem DPH z ekonomických činností, takže odvody DPH a platby daní činí 

3 690 000 a na tvorbu fondů; tvorba fondů na opravu a obnovu vodohospodářského majetku ve 

výši 2 042 000 Kč. Výdaje jsou v celkové výši 227 000 940 Kč, jak jsem již v úvodu předeslala, 

rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany:  

„Otevírám rozpravu zastupitelského sboru, následně přítomné veřejnosti. Jestli někdo 

ze zastupitelů k tomu má nějakou připomínku? Prosím, slovo má pan Ing. Jiří Barták.“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Tak mě zaujala část „Projektová dokumentace a TDI“, kde je navrhováno v rozpočtu města 

investice zhruba ve výši 1 000 000 Kč do budovy č. p. 161 – nemocnice a do polikliniky 

č. p. 160, je to ve dvou položkách. Mě to zaujalo spíš z toho titulu, jestli máme nějakou 

koncepci, nebo jestli tyto projektové práce jsou vytrženy z nějakého celkového plánu na rozvoj 

nebo na opravu celého areálu nemocnice nebo je to proto, že teď momentálně je to potřeba, 

ale žádný hlubší záměr, žádná hlubší myšlenka tam na rozvoj té nemocnice nebo další není. 

Teď mířím na to, jestli opravujeme něco, co je v souladu s nějakým celkovým rozvojem 

nemocnice nebo jenom řešíme nějaký havarijní stav. Já to z toho nevidím, tak mě to jenom 

zajímá.“ 

  

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany:  

„Teď je to předmětem nějakého řešení, protože vyvstal ten problém, že vlastně nemáme 

možnost, kde umístit lékaře, pokud už sem teda nějaký přijde, takže zatím to je jenom takový 

nástin, co by se tam dalo dělat, a tak proto to tam je zaneseno. Ale teprve nějaká hlubší analýza 

prostě nám poví, co bychom tam mohli tvořit. Jestli takto stačí.“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Tady z toho vidím, že drtivá většina té sumy 845 000 Kč je na elektroinstalaci budovy 

č. p. 161.“  

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany:  

„Pozor! Pardon. Teď jsem teprve porozuměl, tam se jedná o náklady na projekt „Rekonstrukce 

elektroinstalace stávající budovy“, která je pronajatá ve prospěch obchodní společnosti 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o, tady v tomto případě. Zde bylo dříve dohodnuto, že bude 

provedena rekonstrukce elektroinstalace. Takto, jestli mohu. Předám slovo panu Ing. Miroslavu 

Hölzelovi, protože to je věc, kterou já jsem tak trošku jakoby zdědil. Nebo Zdeňku chceš ty 

k tomu něco? Ano, určitě.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel: 

„Ano, informaci pouze doplním. Na rekonstrukci elektroinstalace proběhlo v letošním roce 

výběrové řízení na projektanta. A toto je částka, která je z vysoutěženého projektu 

na elektroinstalaci, čili je to pouze zatím na projektovou dokumentaci. Pak teprve z projektové 

dokumentace se ukáže, jaké budou skutečné náklady na tu realizaci, ty budou výrazně vyšší, 

ale bohužel ta elektroinstalace je tam už v takovém stavu, že neprojde další revizí. A mohlo by 

to ohrozit budoucnost provozu nemocnice nebo nějakých částí nemocnice. Je to i ze strany 

společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o vybráno jako priorita číslo 1.“  
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Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuju, takže se jedná o havarijní stav.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel: 

„V podstatě havarijní stav a tato částka je na projektovou dokumentaci. Ta by měla být 

dokončena někdy v prvním pololetí roku 2023. U uzavření Smlouvy jsem již nebyl nebo nemám 

to v hlavě, to by věděl asi pan Ing. Tomáš Langer, jaký je tam termín dokončení.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Takže děkuji za upřesnění, jestli takto stačí.“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Stačí. Děkuji. Ta myšlenka byla asi taková, že když investujeme 845 000 Kč do projektové 

dokumentace, tak asi předpokládám, že víme, co s tou budovou bude dál, jak dál bude sloužit, 

protože projektujeme něco, a ta investice bude následně potom násobně vyšší. Takže měli 

bychom už potom jakoby vědět, co s tou budovou bude za 2 roky, za 5 let nebo alespoň mít 

nějaký předpoklad a asi jsem to méně srozumitelně formuloval.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Takhle, jestli můžu doplnit, to je budova stávající nemocnice, kterou má pronajatou společnost 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o, aby tam mohli vůbec fungovat. V této budově je 

elektroinstalace údajně v totálně žalostném stavu. Tak není jiného zbytí, jak to tam řešit, ano, 

protože, jak říkal pan Ing. Miroslav Hölzel, ve své podstatě příští revize by asi nemusela vůbec 

projít, čímž pádem by vlastně byla budova nemocnice nepoužitelná. A byl by to vlastně konec 

zdravotního zařízení a ohroženo plnění smluvního ujednání.“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Jasně rozumím. Beru to jako havarijní stav. Takto to chápu, protože je mi jasné, že je úplně 

něco jiného projektovat někde operační sál nebo tam projektovat lůžkovou část, a to asi bychom 

měli vědět jako trošku vizi do budoucna, ale to předpokládám, že ty projektanti asi pořeší, jestli 

na to budou mít prostor, když řešíme havarijní stav. Asi víc už k tomu nepotřebuji. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Ještě pan Ing. Miroslav Hölzel se hlásí do rozpravy.“ 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel: 

„Jestli jenom mohu doplnit, tak skutečně, abychom si rozuměli. Jedná se o stávající budovu 

městské nemocnice. A  pokud by tam mělo dojít k nějakým změnám využití jednotlivých 

prostor, tak jenom nějaké drobné dílčí změny. Ten projekt nezahrnuje žádný stavební rozvojový 

program. Jenom možná nějaké drobné dílčí úpravy a č. p. 161 je číslo popisné budovy 

nemocnice; č. p. 160 je ta přední poliklinika, která je víceméně nevyužívána. Dnes akorát tedy 

v tom přízemí máme dislokovánu Pečovatelskou službu Sedlčany a detašované pracoviště 

Odboru sociálních věcí a je tam ještě pan MUDr. Karel Pejša, dětský lékař. Takže ta budova, 

to je další věc do rozpočtu a skutečně je potřeba se tím zabývat už toto volební období, jakým 

způsobem ji stavebně upravit. Podporuji osobně tu myšlenku, aby to zůstalo zejména 

pro potřeby zdravotnictví pro nějaké ambulantní lékaře, ale to je věc nějakého dalšího projektu. 

A pak máme ještě třetí číslo popisné v areálu nemocnice, to je č. p. 159, to jsou ordinace zubních 

lékařů a rehabilitace, kterou tam má v nájmu nemocnice, respektive společnost MEDITERRA-
Sedlčany, s. r. o a v přízemí je věcné břemeno pro Zdravotnickou záchrannou službu 

Středočeského kraje, jestli takto stačí na doplnění.“  

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Jestli mohu ještě trošku upřesnit, tak dneska bylo dohodnuto ze společností MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o, že nám vrátí část předmětu nájmu, která je v té budově č. p. 159; je to ten 

prostor, který využívala paní MUDr. Starková. Mělo by se to uskutečnit k 1. lednu 2023. Jsem 

domluven s panem MUDr. Karlem Pejšou, že se přestěhuje do těchto prostor. A budova 

č. p. 160 v druhém a ve třetím patře bude zcela prázdná, aby se teda dalo nějakým způsobem 

s ní nakládat, protože v tuto chvíli to nelze, když tam ordinuje dětský lékař. To jenom 

na upřesnění. Ještě někdo do rozpravy? Pan Ing. Martin Havel. Prosím.“ 

Pan Ing. Martin Havel: 

„My jsme schválili 100 000 Kč na domovní čistírny, ale ještě bychom je měli najít někde 

v rozpočtu, těch 100 000 Kč, což znamená asi přesunout z nějaké kapitoly a vytvořit 

samostatnou položku.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany: 

„Ano, už jsem při tom komentáři v podstatě tuto otázku vyřešila, tedy tento problém a navýšila 

jsem tu položku ve výdajích. Tu oblast označenou „3“ „Služby obyvatelstvu“ na částku 

106 567 000 Kč, kdy v té oblasti označené „3.4 f“ „Investice“ je částka 13 860 000 Kč a jako 

samostatná položka zde doplníme na řádku 103 příspěvky na domácí čistírny odpadních vod 

ve výši 100 000 Kč. Aby rozpočet zůstal vyrovnaný, tak pro tento okamžik schvalování jsme 

tedy ponížili rozpočet správy Městského úřadu Sedlčany o částku 100 000 Kč na částku ve výši 

61 460 000 Kč. Domnívám se, že určitě v průběhu prvního čtvrtletí, nebo do příštího zasedání 

zastupitelstva, kdy bude schvalováno případné rozpočtové opatření, tak určitě nedojde 

na  správě Městského úřadu Sedlčany k tomu, že by tam 100 000 Kč chybělo a již v dnešních 

dnech, resp. v těchto okamžicích, nebo při tom, jak se vyvíjí ten závěrečný rozpočet nebo 

závěrečná inkasa daňových výnosů, tak my rozpočtujeme zapojení rezerv ve výši 

10 000 000 Kč, což je tím přebytkem na účtech. Ale již teď je jisté, že ten přebytek bude vyšší, 

takže potom v tom prvním čtvrtletí můžeme v té rozpočtové úpravě vlastně tuto záležitost 

srovnat tak, že těch 100 000 Kč vrátíme zpátky do té správy Městského úřadu Sedlčany. Pokud 

by tedy v prvním čtvrtletí nastala skutečnost, že třeba bude více i těch žádostí, když se teď 

schválila částka 33 000 Kč, tak v podstatě by mohla doznat i navýšení tato položka, takže 

vlastně tím, že vy máte ten materiál bez těch 100 000 Kč, ale teď už jsme tedy se tady s panem 

tajemníkem dohodli, že to uděláme tímto způsobem, jestli s tím budete souhlasit.“ 
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Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Tak má ještě někdo nějakou připomínku do rozpravy ze zastupitelů, pokud nemá, ještě 

se zeptám, jestli někdo z přítomných občanů. Paní M. K., prosím.“ 

 

Paní Ing. M. K.: 

„Přeji všem dobrý večer. Nevím, jestli je to připomínka, spíš je to dotaz k tomu rozpočtu, 

protože jsem členka několika spolků tady v Sedlčanech mimo jiné i TJ Tatran a chodím cvičit 

do staré budovy Sokolovny Sedlčany u potoka a vím, v jakém dezolátním stavu je, tak jsem se 

chtěla zeptat, jestli je nějaký úmysl s ní něco dělat, aby se vylepšil ten prostor vůbec proto, 

abychom tam mohli chodit. A druhá věc, na kterou bych se chtěla zeptat. Ono v tom rozpočtu 

to není tak úplně rozvedeno, ale protože jsem byla členkou Finančního výboru ZM, tak jsem 

trošku viděla, jak se rozdělují některé části pro ty zájmové a sportovní organizace, jestli je na to 

nějaký klíč, podle kterého se rozdělují ty částky, protože tam je obrovská částka pro TJ Tatran, 

hlavně pro fotbalisty a ostatní dostávají prostě jenom takový určitý příděl. A byla jsem teďko 

jako divák těch odměn pro osobnosti města, které reprezentují město a fotbalisté tam nějak moc 

nebyli. Tak to je všechno, děkuji.“ 

  

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za dotaz, jestli teda mohu už odpovědět v rozsahu, který znám. To, že naše Sokolovna 

Sedlčany je problémové místo, víme dlouhodobě. S tímto tématem se teprve seznamuji, ještě 

jsem ani, přiznám se, v objektu sokolovny v současné době nebyl, abych viděl, v jakém je stavu, 

ale dokáži si představit, že ten stav je hodně žalostný a budeme s tím asi muset něco dělat, 

ale v současné době nemáme volné finanční prostředky. Je to ohromná škoda, myslím si, že by 

si občané Sedlčan zasloužili, aby sokolovna žila dál, ale musíme zhodnotit, jestli vůbec je ten 

objekt opravitelný. Ten stav je hodně špatný. Pokusím se tady s panem místostarostou na to 

podívat, protože obzvlášť on jako sportovec má k Sokolovně Sedlčany určitě vztah. A co se 

týká rozdělení dotací? Předám slovo panu místostarostovi.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Vysvětlím rozdělení dotací sportovním spolkům. V letošním roce bylo rozděleno 

1 200 000 Kč; na příští rok 2023 je v rozpočtu navrhována částka 1 400 000 Kč. A vlastně 

pravidla pro to rozdělování jsou zakotvena v dokumentu, který se jmenuje. Teď mi vypadl, 

pane tajemníku.“ 

  

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany: 

„Rozvojový plán sportu města Sedlčany.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Rozvojový plán sportu města Sedlčany byl aktualizován před čtyřmi roky. Jsou tam přesně 

definována pravidla, jakým způsobem se dotace rozdělují. Je to zejména na počet malých dětí 

podle věkových kategorií. A jak jste uváděla, že ta částka je pro fotbalisty, tak zastupitelstvo 

nebo ani rada neschvaluje částku pro jednotlivé sporty TJ Tatranu (sportovní oddíly), ale pro 

TJ Tatran jako celek, a tak jak si to potom TJ Tatran dotaci rozdělí, to by nám asi tady mohl 

potom říct pan Ing. Martin Havel. Myslím si také, že nějakým spravedlivým způsobem. Takže 

není to nějaké střílení od boku. Postupováno je podle předem schválených pravidel. Jedná se 

o aplikaci určitého vzorce pro výpočet rozdělení částky, s akcentem na jednu z proměnných, 

a tou je počet dětí v různých věkových kategoriích.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Pan Mgr. Radovan Faktor.“ 
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Pan Mgr. Radovan Faktor:  

„Děkuji. Dobrý večer. Na předřečníky bych chtěl zareagovat. Taky z toho důvodu, 

že v Sokolovně Sedlčany jsem strávil už asi 35 let. Je to vlastně v současné době jediná herna 

stolního tenisu a opravdu hraji od svých 10 let tady a těch tělocvičen jsme vystřídali několik. 

A souhlasím s tím, že je v žalostném stavu. A je v žalostném stavu a víme o tom. Myslím, 

že o tom ví všichni tady ve městě a že to bude bod, který během těchto čtyř let budeme muset 

velmi významně vyřešit, protože já bych byl velice nerad, kdybychom o tu sokolovnu přišli 

nejen jako stolní tenisté, ale i jako město, takže to je jenom k té sokolovně, že s tím se dá jenom 

souhlasit.  

A k tomu rozdělování dotací. Tak pan místostarosta už to hlavní řekl. A pravda je taková, že ten 

systém vznikl, protože jsem byl součástí té Sportovní komise, tak ta pravidla jsou nastavena 

opravdu jako spravedlivě, zejména na tu mládež. A ještě, než předám panu Ing. Martinu 

Havlovi slovo, tak musím říci, že i v TJ Tatranu působím velmi dlouho i jako funkcionář 

a nemohu s vámi souhlasit, že rozdělování v TJ Tatranu je nespravedlivé a že jsou prostředky 

poskytovány jenom pro fotbal. Opravdu je to tak, že je tam systém a myslím si, že všichni, 

co v tom TJ Tatranu působí jako zástupci i v jednotlivých sportech, tak to vědí a jsou s tím 

seznámeni a že to rozdělování není tak jak se jako povídá a říká, že fotbal dostane nejvíc. 

Logicky asi dostane nejvíc, protože tam má největší členskou základnu, ale jinak opravdu mohu 

potvrdit dlouhodobě, že rozdělování v rámci TJ Tatranu, který nepatří už jenom pod to město, 

tak je spravedlivé. Děkuji. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Má ještě někdo připomínku. Pan Ing. Martin Havel, vidím, že si bere mikrofon, tak mu dám 

slovo.“ 

 

Pan Ing. Martin Havel: 

„Jestli mohu informace doplnit, tedy to, co tady řekl pan Mgr. Radovan Faktor. S rozdělením 

příspěvku od města nebo podpory od města pro jednotlivé sporty, tak se to týká příspěvku, 

který je použít na podporu mládeže, tak, jak to vychází z těch pravidel. Prostě z Městského 

úřadu Sedlčany, a je to zejména na podporu na dopravu na mistrovská utkání s tím spojené 

náklady. Takže ono jako v TJ Tatranu je těch oddílů víc, ale v podstatě dlouhodobé soutěže 

a pravidelné soutěže, tak ta jsou realizovány pouze čtyřmi oddíly. Kanoistika, stolní tenis, fotbal 

a lední hokej. Ostatní oddíly tak nemají prostě ta mistrovská utkání, aby je měla celosezónně. 

Takže znovu potvrzuji, že rozdělení je podle členů, podle počtu mládeže. To, že fotbal má nejvíc 

peněz, je logické, protože tu mládežnickou základnu má nejširší. Navíc nemohu souhlasit 

s paní Ing. M. K., jak říkala, že tady na tom vyhodnocení v Kulturním domě Josefa Suka, 

tak jako že fotbalistů tam moc nebylo. Nevím, kolik těchto lidí bylo vyznamenaných, ale já 

jsem tam zaznamenal čtyři, ale teď se bavím o té kategorii těch starších, abychom si rozuměli, 

protože v těch mládežnických se to vztahuje na odměňování nebo vyhlašování těch sportovců, 

kteří dosáhnou nějaké úspěchy na úrovni republikové, Evropy nebo světa. A samozřejmě, 

když vezmete, jak fotbal je populární, prostě v naší republice tak, aby se fotbalisté prosadili 

na takové úrovni, je velice složité. Navíc je to omezeno i dalšími parametry, aby vyhodnocený 

sportovec byl buď členem TJ Tatranu, anebo měl bydliště v Sedlčanech. Samozřejmě bychom 

mohli třeba ve fotbale jmenovat třeba Honzu Suchana, který hraje druhou ligu a některé další, 

ale to nám jako takto nepřipadá. To jsou kluci, že tady bydlí a hrají za cizí oddíly. Vyhodnocení 

by mělo být především o místních sportovcích, abychom neznehodnocovali základní ideu. 

Zpátky historicky vezmu jako největší úspěch, co ve fotbale prostě naši sportovci dosáhli, 

když mladší dorostenci vyhráli svoji skupinu v divizi, což je třetí nejvyšší soutěž dorostu 
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v republice. A pak samozřejmě také, a to už je hodně dávno, před sedmi lety, když postoupili 

dospělí do divize. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za komentář a slovo si uděluji panu JUDr. Filipu Růzhovi.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji. Jenom v rychlosti k té Sokolovně Sedlčany. Rozkliknul jsem si zde rozpočtové 

položky a udělal jejich rozklad. Jenom bych chtěl říci, že jestli se nepletu, tak v loňském roce 

byla zpracována pasportizace tohoto objektu, to znamená, abychom znali přesný technický stav 

té budovy s tím, že předpokládám, že na jejím základě tady máme do letošního roku 

naplánovány tři havarijní opravy, což je teda střecha, okna, elektroinstalace; jsou to drobné 

položky, ale taky věřím, za mě je to krásná budova, která prostě je. Ten stav není pěkný, ale ten 

rozvojový potenciál je obrovský. Osobně doufám, že teď jsme na začátku celého toho procesu 

nikoli na jeho konci a že za ty čtyři roky se nám to nějakým způsobem podaří posunout. Děkuji.“  

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Ještě někdo má nějaký příspěvek do rozpravy? Takže nemá nikdo příspěvek 

do rozpravy? Takže mohu přednést návrh usnesení, ať si nepodáváme mikrofon? 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023. 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, příjmy a výdaje v částce rovné 227 940 tis. Kč. Návrh 

rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 10 000 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 28/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí návrhu usnesení. 

 

   

11. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2023 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Předám slovo ještě paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, a to ohledně 

navrhovaného „Odpisového plánu města Sedlčany na rok 2023“.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany: 

„Protože podle pravidel o účetnictví zákona č. 563 z roku 1991, o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410 z roku 2009, která upravuje některá ustanovení tohoto 

zákona směrem k územním samosprávným celkům, tedy i obcím, je třeba, aby Odpisový plán 

byl schválen Zastupitelstvem města Sedlčany. Odpisový plán určuje český účetní standard 

č. 708 – odpisování dlouhodobého majetku. Tento stanovuje základní postupy pro určení výše 

odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů. Odpisy jsou v podstatě nákladovou položkou, 

která je součástí výkazu zisku a ztrát ve smyslu tohoto českého účetního standardu č. 708. 

Město Sedlčany používá rovnoměrný způsob odpisování. Ten Odpisový plán předkládá Odbor 
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majetku Městského úřadu Sedlčany a účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek ve výši 

ocenění v účetnictví podle § 25 zákona č. 563 o účetnictví, a to jen do výše tohoto ocenění.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Odpisový plán města Sedlčany na rok 2023. Určená 

výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého 

majetku a Přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových 

skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-

CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 29/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí návrhu usnesení. 

 

  

12. Rozpočtový výhled (na období 2024 – 2025) 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Máme před sebou bod číslo 12, což je „Rozpočtový výhled na rok 2024-2025“. Za účelem 

přednesení referencí k této problematice předám slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru 

ekonomického.“ 

 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, Městský úřad Sedlčany: 

„Opět, tedy ve smyslu zákona č. 250 z roku 2000, o rozpočtových pravidlech, je každý územní 

samosprávný celek povinen tvořit rozpočtový výhled, a to na období dvou až pěti let. Město 

Sedlčany navrhuje, už po tedy delší dobu zpětně, a tedy i na to příští období „Rozpočtový 

výhled“ na období dvou let. Je to na rok 2024-2025. Rozpočtový výhled vždy vychází 

ze schváleného rozpočtu nebo návrhu rozpočtu, který navrhujeme na rok příští rok 

(pro tentokráte rok 2023) a vycházíme, tedy z těch predikovaných částek v rozpočtu, 

jak příjmové části, tak i tedy v části výdajové. Počítáme s navýšením v jednotlivých letech. 

Pro ty příští roky meziročně částky navyšujeme asi zhruba o 8-10 %. Rozpočtový výhled je 

vždy navrhován v částkách rovných na příjmech a výdajích rozpočtového období. V naší praxi 

je v podstatě při každém schvalování rozpočtu na ten který rok aktualizován, takže už rok 2024 

nebo rok 2025 bude opět příští rok při návrhu rozpočtu aktualizován. Pro rok 2024 Rozpočtový 

výhled v příjmové i výdajové části je navrhován ve výši 233 500 000 Kč a pro rok 2025 je 

navrhován ve výši 249 500 000 Kč. To členění je zhruba v té poloze, jak jste dostali v materiálu. 

Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 

2024 - 2025. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných v příjmové i výdajové části 

a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje, činnost města, provoz organizací jim 
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zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku města, splátky jistiny 

úvěrů včetně příslušenství. Schválený dokument je součástí tohoto usnesení.“  

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 30/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí návrhu usnesení. 

 

  

13. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM je jedna majetkoprávní záležitost města Sedlčany. 

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

do Programu pro dnešní jednání ZM a přijetí konečného rozhodnutí ve věci „Směny pozemků 

mezi žadatelem (FO) a městem Sedlčany v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a v k. ú. Luhy 

u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota.“ 

 

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 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Bod 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“.  

Jedná se o směnu pozemků mezi městem Sedlčany a FO. Výměra pozemků FO je 31 266 m², 

celková výměra pozemků města Sedlčany je 31 375 m².  

Cena těchto směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem, přičemž cena 

pozemků FO je 512 350 Kč a cena pozemků města Sedlčany je 468 990 Kč. Rozdíl činí 

43 340 Kč a tuto částku uhradí město Sedlčany FO. Tato směna je realizována na základě dříve 

uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků, která byla schválena na zářijovém 

jednání Zastupitelstvu města Sedlčany. Všechny potřebné materiály k rozhodnutí jste obdrželi. 

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. 

Tak nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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, parc. č. 521, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 484 m2, vše 

v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. Celkem se jedná o výměru 31 266 m2 

a žadatel převede na město 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. 



 34 

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. Celkem se jedná o výměru 31 375 m2. 

Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 43.340,00 Kč uhradí město Sedlčany žadateli. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Ivana Janečka, starostu města 

podpisem Smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 31/2022-2026.  

 

Slova se ujal pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, který poděkoval za projednání 

tohoto bodu Programu ZM a přijetí návrhu usnesení. 

 

 

14. Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období  

2022–2026 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji a máme tu bod číslo 14, což je „Návrh personálního obsazení Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany“. 

Zastupitelstvo města Sedlčany na svém ustavujícím zasedání dne 17. října roku 2022 přijalo 

usnesení, kterým zvolilo předsedu Finančního výboru ZM, a tím se stal pan Ing. František 

Hodys. Na základě jednání zvolených zastupitelů jsou navrhováni za další členy na obsazení 

volných míst ve Finančním výboru ZM následující občané: Ing. Eduard Bubeníček; 

Ing. Ladislav Jelen; paní Eva Klauserová; Ing. Jan Růzha; Ing. Martin Severa a Ing. Ivana 

Brabcová.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Má někdo nějaké námitky k tomuto návrhu nebo připomínky? Nikdo.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Ještě je tu žádost, aby Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany následně vytvořil „Plán 

činnosti na rok 2023“. Takže po rozpravě bychom hlasovali o dvou návrzích usnesení.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Má někdo do otevřené rozpravy nějaké námitky k tomuto plánu nebo připomínky? Nikdo.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany, a to v návaznosti na své usnesení zn. ZM 9/2022-2026, 

ve spojení s usnesením zn. ZM 11/2022-2026 ze dne 17. října 2022 a v souladu s příslušným 

ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, volí další členy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 

roku 2022 – 2026, a to pana Ing. Eduarda Bubeníčka, pana Ing. Ladislava Jelena, paní Evu 

Klauserovou, pana Ing. Jana Růzhu, pana Ing. Martina Severu a paní Ing. Ivanu Brabcovou.“ 
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Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 32/2022-2026. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá panu Ing. Františku Hodysovi, předsedovi Finančního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany, a to v termínu plnění nejpozději čtrnáct dnů přede dnem 

konání nejbližšího veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, předložit na Sekretariát 

Městského úřadu Sedlčany k zapracování do návrhu Programu jednání Zastupitelstva města 

Sedlčany, za účelem projednání a schválení zřizujícím orgánem města, návrh Plánu činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na rok 2023.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 33/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí obou návrhů usnesení. 

 

 

15. Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období  

2022–2026 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Nyní budeme mít v kontextu výše uvedeného obdobu v Kontrolním výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany. Takže projednáme bod Programu ZM číslo 15, tj. „Návrh personálního 

obsazení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 2022-2026“. 

Zastupitelstvo města Sedlčany na svém ustavujícím zasedání dne 17. října roku 2022 přijalo 

usnesení, kterým byl předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany zvolen 

pan Richard Otradovec. Nyní na základě jednání zvolených zastupitelů jsou navrhováni další 

členové na obsazení volných pozic pro výkon veřejné funkce v Kontrolním výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany, a to pan Bc. Jaromír Janda a pan Mgr. David Bareš. Současně 

je Kontrolní výbor vyzván ke zpracování plánu kontrolní činnosti na rok 2023. Má někdo 

k tomu do rozpravy nějakou připomínku nebo návrh? Nemá, takže nechám hlasovat.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany, a to v návaznosti na své usnesení zn. ZM 9/2022-2026, 

ve spojení s usnesením zn. ZM 12/2022-2026 ze dne 17. října 2022 a v souladu s příslušným 

ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, volí další členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 

roku 2022 – 2026, a to pana Bc. Jaromíra Jandu a pana Mgr. Davida Bareše.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 34/2022-2026. 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá panu Richardu Otradovcovi, předsedovi Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany, a to v termínu nejpozději čtrnáct dnů přede dnem konání 

nejbližšího veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, předložit na Sekretariát 

Městského úřadu Sedlčany k zapracování do návrhu Programu jednání Zastupitelstva města 

Sedlčany, za účelem projednání a schválení zřizujícím orgánem města, návrh Plánu činnosti 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na rok 2023.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 35/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí obou návrhů usnesení. 

 

 

Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který byl předsedajícím zařazen do Programu zasedání ZM 

v souladu s Čl. VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Je právě devatenáct hodin, tedy podle Jednacího řádu ZM nastal čas na zařazení do Programu 

jednání ZM bod s názvem „Dotazy a připomínky občanů“, ve kterém mohou zaznít ze strany 

veřejnosti podněty, které se týkají jiných témat oproti těm, které jsou do Programu a pořadu 

jednání ZM zahrnuty. Vyzývám přítomné, jestliže chtějí nějaké takovéto záležitosti sdělit, 

aby se přihlásili do otevřené rozpravy k tomuto bodu jednání. 

Má prosím někdo z přítomných občanů nějakou připomínku, dotaz, návrh nebo něco dalšího, 

co by potřeboval sdělit a projednat?“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Jelikož nemá nikdo nic k tomuto bodu jednání, nikdo nemá žádnou připomínku, tak budeme 

pokračovat v projednávání schváleného Programu ZM 2. Předávám slovo k přednesení další 

problematiky, v pořadí dalšího bodu jednání, panu Ing. Františku Hodysovi.“ 

 

   

16. Mimořádné odměny uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2022 

Pan Ing. František Hodys: 

„Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění 

mimořádných nebo zvlášť významných úkolů obce. Vy jste obdrželi v materiálech výběr 

z činností, které uvolnění funkcionáři, jednak oba starostové, tak i místostarosta, vykonávali 

nad svoje běžné pracovní povinnosti. Nebudu tento výběr mimořádných úkolů nyní číst, neboť 

jste si je asi prostudovali. Samozřejmě, každý poslední rok je velmi turbulentní, takže práce 

nad běžné povinnosti měli všichni tři funkcionáři spoustu. A proto Rada města Sedlčany 

navrhuje, aby odměna starostovi byla rozdělena podle doby působení ve funkci, a to tak, 

že panu Ing. Ivanu Janečkovi odměna ve výši dvou dvanáctin měsíční odměny starosty a panu 

Ing. Miroslavu Hölzelovi odměna ve výši deseti dvanáctin měsíční odměny starosty obce. 

Rada města Sedlčany navrhuje poskytnout místostarostovi obce, panu Mgr. Zdeňku Šimečkovi, 

odměnu ve výši měsíční odměny místostarosty obce. Jestli k tomu má někdo nějaký dotaz 

do rozpravy?“ 
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Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Nemá nikdo příspěvek do rozpravy ani žádný dotaz? Takže poprosím o postupné přednesení 

návrhů jednotlivých usnesení.“ 

  

Pan Ing. František Hodys, zastupitel města Sedlčany, postupně přednesl návrhy usnesení, 

o kterých pan starosta nechal samostatně hlasovat. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, a to postupem podle ustanovení § 76 zákona 

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

odměny ve výši dvou dvanáctin jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na základě 

ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to panu Ing. Ivanu 

Janečkovi, starostovi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch města a jeho občanů, 

vykonané nad rámec běžné činnosti, povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření 

starosty vrcholovými orgány města, tj.: 

▪ za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů souvisejících s převzetím agendy řízení 

města Sedlčany, zajištěním přípravy a zahájením prací na realizační části projektu tzv. „Zelená 

úsporám a aktivaci balíčku úsporných energetických opatření (technologických) v prostředí 

města Sedlčany a jeho subjektů“; 

▪ za práce spojené s plněním vyšších pracovních nároků, spočívající ve větším rozsahu 

pracovních úkolů, větší složitosti práce, organizační a řídící náročnosti a odpovědnosti 

(např. aktivizace a obnovení jednání o úpravě změny grafikonu pro základní a ostatní dopravní 

obslužnost).“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 36/2022-2026. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, a to postupem podle ustanovení § 76 zákona 

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

odměny ve výši jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 

uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to panu Mgr. Zdeňkovi 

Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch města a jeho občanů, 

vykonané nad rámec běžné činnosti, povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření 

místostarosty vrcholovými orgány města, tj.: 

▪ aktivní podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany (vydání tiskovin jako jsou Historie organizované tělesné výchovy a sportu 

v Sedlčanech; Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území města Sedlčany; 

Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany); návrh rozvrhu 

výsadby dřevin – rozptylová loučka;  

▪ podíl na analýze prostředí ohledně zadání a přípravných kroků k zajištění aktualizace územně-

plánovací dokumentace města Sedlčany; rekognoskace terénu – popis změn; specifikace zájmů 

města – výčet potřebných úprav; 

▪ podíl na vyvolání, přípravě jednání a účast na jednání před správním soudem (Dopravní 

terminál Sedlčany); 
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▪ zajištění dotačního titulu na realizaci výsadby zeleně na veřejných prostranstvích (Alej 

Tomáše Hellera, druhá etapa).“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 37/2022-2026. 

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, a to postupem podle ustanovení § 76 zákona 

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

odměny ve výši deseti dvanáctin jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na základě 

ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva za dobu výkonu funkce 

uvolněnému zastupiteli náleží, a to panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, emeritnímu starostovi 

města, za jeho aktivity ve prospěch města a jeho občanů, vykonané nad rámec běžné činnosti, 

povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření starosty vrcholovými orgány města, tj.: 

▪ aktivní podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany (vydání tiskovin jako jsou Historie organizované tělesné výchovy a sportu 

v Sedlčanech; Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území města Sedlčany; 

Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany);  

▪ návrhy, rozvrhy a realizace výsadby zeleně na veřejných prostranstvích (Alej Tomáše Hellera, 

první etapa; výběr dřevin dle podmínek stanoviště v případech realizace náhradní výsadby 

dřevin v roce 2022 – lokalita ulice U Háječku);  

▪ soubor výkonů činností nad rámec výkonu veřejné funkce v oblasti pomoci ukrajinským 

běžencům; koordinace činnosti (zajištění ubytovací kapacity).“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 38/2022-2026. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí všech návrhů usnesení. 

 

  

17. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

města Sedlčany 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Takže tu máme k projednání další bod Programu s názvem „Rozhodnutí o měsíčních 

odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany“, tedy odměny 

neuvolněným členům ZM na další část probíhajícího volebního období.  

Prosím ještě jednou pana předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, 

Ing. Františka Hodyse, o přednesení tzv. Důvodové zprávy, popřípadě návrhu usnesení.“ 

 

Pan Ing. František Hodys: 

„Vláda České republiky přijala dne 30. listopadu 2022 z důvodu vývoje inflace novelizaci 

nařízení o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Novelou nařízení, 

jehož účinnost nastává dne 1. ledna 2023, se zvyšují tabulkové odměny členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků o 10 %. Nařízení vlády vždy stanoví minimální a maximální 

částku pro jednotlivé funkce. U nás je to tak, že odměna neuvolněných funkcionářů je vždy 

zhruba uprostřed tohoto intervalu, takže po případném zvýšení zůstane zase uprostřed 
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navrhovaného intervalu. A návrh je následující. Pro členy Rady města Sedlčany ze schválené 

částky 6 600 Kč za měsíc je navrhováno zvýšení na částku 7 300 Kč za měsíc, 10 % činí částku 

7 260 Kč, po zaokrouhlení 7 300 Kč. Maximální tabulková odměna činí 9 556 Kč za měsíc. 

Pro předsedy výborů Zastupitelstva města Sedlčany a komisí Rady města Sedlčany 

ze schválené částky 2 500 Kč za měsíc zvýšení na částku 2 800 Kč za měsíc. Pro ilustraci 

maximální tabulková odměna činí 4 777 Kč za měsíc. Pro členy výborů Zastupitelstva města 

Sedlčany a členy komisí Rady města Sedlčany ze schválené částky 1 750 Kč za měsíc je 

navrhováno zvýšení na částku 2 000 Kč za měsíc. Maximální tabulková odměna činí měsíční 

částku 3 981 Kč. Pro členy Zastupitelstva města Sedlčany bez dalších funkcí ze schválené 

částky 1 200 Kč za měsíc zvýšení na částku 1 400 Kč za měsíc, maximální tabulková odměna 

činí 2 388 Kč za měsíc.  

Má k tomu někdo nějaký příspěvek?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Nemá nikdo příspěvek do rozpravy ani žádný dotaz? Takže poprosím o přednesení návrhu 

usnesení.“ 

  

Pan Ing. František Hodys, zastupitel města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém pan 

starosta nechal hlasovat. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje v souladu s novelou Nařízení vlády ČR 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném 

znění, ze dne 30. listopadu 2022, návrh, aby počínaje dnem účinnosti tohoto Nařízení, 

tj. 1. ledna 2023, není-li dále stanoveno jinak, pobírali členové Rady města Sedlčany odměnu 

ve výši 7 300,00 Kč/měsíc; předsedové výborů Zastupitelstva města Sedlčany a předsedové 

komisí Rady města Sedlčany, kteří jsou zastupiteli města, počínaje dnem svého zvolení 

do příslušné funkce, nejdříve však dne 1. ledna 2023, odměnu ve výši 2 800,00 Kč/měsíc; 

zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí nebo členy zvláštního orgánu, 

odměnu ve výši 2.000,00 Kč/měsíc, a to počínaje dnem svého zvolení nebo jmenování 

do sdružené funkce, nejdříve však dne 1. ledna 2023; členové zastupitelstva, kteří nebudou mít 

žádných dalších funkcí (rozumí se funkce člena výboru, komise nebo člena zvláštního orgánu) 

odměnu ve výši 1.400,00 Kč/měsíc, a to nejdříve dnem 1. ledna 2023. V případě souběhu 

výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Sedlčany měsíční 

odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 

V případě ukončení mandátu zastupitele a nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna poskytována zastupitelům dnem složení slibu zastupitele.“  

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 39/2022-2026.  

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí návrhu usnesení. 
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18. Zajištění výkonu funkce přísedícího (Okresní soud v Příbrami) 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Máme tady bod číslo 18, což je „Zajištění výkonu funkce přísedícího Okresního soudu 

v Příbrami“. 

Okresní soud Příbrami se obrátil na město Sedlčany, respektive na mou osobu, jakožto starostu 

města, se žádostí o navržení nových kandidátů na funkci přísedícího. V současné době město 

Sedlčany nemá přísedícího, takže jsme byli vyzváni, jestli bychom nenašli v našem prostředí 

vhodnou osobu. Městský úřad Sedlčany žádost dále zveřejnil na internetových stránkách města 

a zároveň oslovil potenciálně vhodné kandidáty na tuto funkci z prostředí zaměstnanců města 

Sedlčany, respektive Městského úřadu Sedlčany. O tuto práci vyslovila zájem paní 

Mgr. Bc. Milena Barešová, která v současné době zastává funkci vedoucí Odboru vnitřních 

věcí. Jedním z jejich studijních oborů byla právě problematika přestupkového a trestního práva, 

jako i obecná kriminologie. 

Ve vlastním zájmu konstatovala za věc odpovědné osoby Okresního soudu v Příbrami, s nimiž 

konzultovala okruh otázek ohledně problematiky přísedících, takže my bychom ji tedy tímto 

navrhli.  

Nebo má někdo nějakou jinou osobu, která by mohla vykonávat tuto funkci na Okresním soudu 

v Příbrami? Oslovovali jsme spoustu lidí, ale kdyby to ještě byl „Okresní soud“ nebo nějaký 

jiný soud se sídlem tady v Sedlčanech, tak bychom ještě našli, ale do Příbrami se nikomu nechce 

dojíždět, takže asi nemáme jiný návrh. Řekněte někdo, jestli byste náhodou našli v kolektivu 

vám blízkém někoho? 

Nemá nikdo? Mezi veřejností, prosím, našel by se někdo, kdo by chtěl dělat přísedícího? Nikdo 

se nehlásí. Já bych tedy přednesl návrh usnesení.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), navrhuje paní Mgr. Bc. Milenu Barešovou, trvalý pobyt 

Sedlčany, Na Severním sídlišti III č. p. 675, 264 01 Sedlčany, jako kandidátku na zajištění 

výkonu funkce přísedící pro Okresní soud v Příbrami. 

Zastupitelstvo města Sedlčany žádá o vyjádření předsedu Okresního soudu v Příbrami 

k navržené kandidátce na obsazení funkce přísedící.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) 

na 2. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 40/2022-2026.  

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, poděkoval za projednání tohoto bodu Programu 

ZM a přijetí návrhu usnesení. 

 

  

19. Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 1. pololetí roku 2023   

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Máme tady bod číslo 19 s názvem „Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany 

na první pololetí roku 2023“.  
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Všichni zastupitelé mají tento Program k dispozici, takže jedná se o informaci poskytovanou 

zastupitelům tzv. „na vědomí“, že tedy proběhne celkem 13 zasedání Rady města Sedlčany 

a přiložen jsou i předpokládané termíny zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. 

Předpokládané, resp. nejzazší možné termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

jsou 13. března 2023, 12. června 2023 a 11. září 2023.  

Má někdo nějaké připomínky?“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Jenom jsem se k tomu chtěl zeptat, to už jsou termíny zastupitelstev, anebo to je nejzazší 

možný termín a termín teprve bude dán?“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Nejzazší možný. Myslím, že jsem to tu říkal. Nejzazší předpokládané, nejzazší možné termíny, 

takže je to vlastně ten nejpozdější, jaký může být. 

Ještě někdo nějakou připomínku?“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Tímto jsme tedy splnili bod 19 dnešního Programu ZM.“  

 

  

20. Diskuse 

20.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Nyní bych otevřel bod číslo 20, kterým je „Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany“. 

Má někdo z přítomných zastupitelů nějaké připomínky nebo něco do diskuse, něco 

na projednání?“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Prosím, slovo má pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Já bych jenom malinkou nicku k věci, která tady vlastně padla od tří nebo čtyř kolegů, a to je 

možná budoucí plánovaná otázka vyřešení „Sokolovny“, stavby, o které všichni víme, 

že historicky sem patří, že byla využívána různým způsobem, a že potřebuje generální opravu. 

Já bych jenom poprosil, nebo ono to tak určitě dopadne, ale jenom jsem tak přemýšlel o historii 

téhle stavby a sedlčanští rodáci určitě vědí, tuší, že tady v té lokalitě prostě kdysi dávno byl 

sedlčanský pivovar, pak když to přešlo Rožmberkům, tak ti potom vlastně postoupili to místo 

se vším všudy Krčínovi a ten pivovar tam nějakým způsobem fungoval dál, ale prostě někdy 

v devatenáctém století to pivo v souvislosti s otevřením nového pivovaru na Vysokém Chlumci 

se stalo nekonkurenceschopné, a ta budova, tehdy asi úplně největší budova v Sedlčanech, byla 

přestavěna na cukrovar. To tam úspěšně ve dvou etapách probíhalo, dokonce tady ta stavba byla 

využívána po požárech v Sedlčanech jako školní budova. 

Ale pak se Lobkowiczové rozhodli, že se ta barokní stavba, ta veliká, zruší, a Lobkowiczové 

tam postavili restauraci, víceméně trochu jako výletní restauraci u potoka. A pak přišla, 

samozřejmě psal se rok 1908, přišla pozemková reforma a Lobkowiczové konečně vyslyšeli 

přání našich Sokolů, aby ta hospoda jim byla prodána. Poměrně nebo relativně dlouho trvala 

přestavba. A právě o tomto domě se teď bavíme. V roce 1929 byla Sokolovna Sedlčany 

otevřena. Každý z nás má k té sokolovně, opakuji znovu z místních, nějaký vztah. 

Ne že bychom si pamatovali první republiku, ale slyšeli jste všichni, co tam probíhalo, jaké tam 

byly zábavy, prostě na jakých přístrojích tenkrát Sokolové byli schopni cvičit, a co všechno 
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ta sokolovna zažila, včetně plesů, včetně, v podstatě jako největší sál v Sedlčanech, různých 

zábav, karnevalů. Byla ale jakoby přítomná i ostudné události v Sedlčanech, nejenom 

vystěhování Sedlčan. Gestapáci tam měli svůj kulturní dům, a pak přišel únor a přišel veřejný 

proces s děkanem Bučilem. To všechno se odehrávalo tam, takže je to dáma, která je prostě 

řeknu pamětihodná. 

Takže jsem chtěl říci, my mladší, což je samozřejmě nonsens, omlouvám se, my okolo ročníku 

60 si tam pamatujeme ještě nejenom na cvičení, ale také na loutkové divadlo a na skautskou 

klubovnu atd. Jenže, jenže, jenže. Až se začne projednávat otázka sokolovny, tak my budeme 

muset mít, a to chápu, že to teď na závěr jednání Zastupitelstva města Sedlčany říkám, prostě 

se značným, možná čtyřletým předstihem, budeme muset mít úplně jasno ve využití této stavby 

a v tom, co od té stavby očekáváme. Musíme mít dobře zmapovány potřeby tělocvičných aktivit 

škol, klubů, že ano, tenisu, a tak i dalších, a pak bych opravdu moc prosil, abychom se tou 

stavbou, jak nyní stojí, prošli, aby byl stanoven nějaký termín, aby my neodborníci, abychom 

byli odpoutáni od té nostalgie, kterou si třeba já osobně určitě s sebou nesu, abychom mohli být 

účastni prohlídky a vidět veškeré zázemí, technické prostory od sklepa po půdu, co ta sokolovna 

dneska skýtá. Říkám to z toho důvodu, že lidské myšlení se z 90 % rozhoduje emocemi, nikoliv 

raciem, abychom si možná uvědomili, že prostě ta přestavba nebo radikální oprava by možná 

byla dražší než zbourání a výstavba nové. Říkám to strašně nerad, ale prostě říkám to tak, 

a jenom to říkám jako otázku, abychom k této opravě nebo případnému jinému využití 

s jakýmkoliv jiným koncem věděli, že nás to pravděpodobně tyto 4 roky nemine, abychom 

nad tím zkrátka trochu zapřemýšleli. Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 
„Děkuji za příspěvek panu řediteli 2. základní školy. Přišel jsem do funkce starosty před 

nějakými dvěma měsíci a nějakým dnem, a nevím, co mám dřív hasit, jestli sokolovnu, 

polikliniku, lokálku, ale určitě s panem PaedDr. Nádvorníkem souhlasím, že Sokolovna 

Sedlčany by si zasloužila pozornost. Mít možnost mít někde tu zlatou žílu, tak to bude první, 

co se sokolovnou udělám, že ji dám do pořádku, ale budeme muset hodně zvážit ten efekt, 

který z té budovy bude, pokud ji opravíme, pokud jí dáme další život, tak, aby to bylo efektivní. 

To jenom tak na připomenutí, to jenom za mě. Ještě někdo ze zastupitelů má nějakou 

připomínku? Pan Ing. Jiří Barták. Prosím.“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Mám ještě připomínku, spíš prosbu. Naváži trochu na ten dotaz, jestli ty termíny zastupitelstva 

už jsou dané nebo nejsou, tak odpovězeno bylo, že jsou nejzazší možné. Já jsem chtěl poprosit, 

jestli ve chvíli, kdy bude znám termín zastupitelstva, by bylo možné poslat ten termín do mailu 

zastupitelům, abychom se nedočítali termín konání zastupitelstva v novinách, protože prostě 

připadá mi to zvláštní, že noviny to vědí dřív než my. A druhá prosba je o tom, jestli by nebylo 

možné i dokumenty, které se budou projednávat, posílat malinko dřív, nebo to dávkovat podle 

toho, jak ty dokumenty půjdou na svět, protože když přijde do mailu nebo na web zastupitele 

57 dokumentů 9. prosince a 19. prosince je zastupitelstvo, to jako při nejlepší vůli není možné 

ani pročíst, natož zkoumat k tomu nějaké další informace.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 
„Takže, co se týká termínů, samozřejmě dám podnět. Já mám tedy za to, že ty termíny ve chvíli, 

kdy jsou známy, tak zastupitelé je znají, je to pro mě novinka, ale prověřím, jak to je. Co se 

týká zasílání materiálů, pokusíme se, aby ty materiály chodily co nejdříve, ale opravdu teď ten 

konec roku byl tak hektický, že pan tajemník pomalu i v úřadu spal, dělal Ocenění sportovců. 

Tady s panem místostarostou taky prostě jakoby nestíháme chvilkami. Já si myslím, že po 

novém roce se ta situace trošku uklidní a uděláme všechno pro to, abyste ty materiály dostávali 
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včas, protože vím, že ty podněty byly i v minulém volebním období, kdy zastupitelé vlastně 

jakoby dostali spoustu materiálů. Všichni mají nějaké zaměstnání a samozřejmě ne každý má 

tu možnost, že všeho může nechat a může jít studovat materiály, aby mohl v pondělí zasednout 

tady do sálu kulturního domu a s nějakou mírou odpovědnosti hlasovat o věcech, které jsou 

někdy nejenom důležité, ale i finančně nákladné, takže aby to mělo nějakou váhu. Dám podnět. 

Ještě někdo má nějakou připomínku? Ještě pan Ing. Jiří Barták.“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Ještě jednu věc, to možná souvisí s tím časem a trošku předvánočním blázincem, protože já 

jsem se zúčastnil akce „Ocenění sportovců“ a můžu říct, že akce byla moc pěkná, moc hezky 

připravená. Měla prostě krásnou dramaturgii, pěkné, líbila se mi, a o to víc mě mrzelo, že tam 

bylo poměrně málo veřejnosti, poměrně málo i oceněných, nebo málo…ti sportovci tam nebyli 

všichni a nevím, jestli to nesouvisí trochu s tím, že informace o tom, kdo bude oceněný, přišla 

v pondělí, pozvánka na středu. Myslím si, že taková akce kdyby proběhla v lednu, je úplně 

jedno, ale že by bylo potřeba, aby tam byl delší čas mezi tím, kdy se ten oceněný dozví, že má 

přijít a kdy se ta akce koná, že dva dny je prostě strašně málo.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 
„Takto, zase k tomu tedy řeknu svoje. V první řadě bych chtěl poděkovat panu tajemníkovi 

Ing. Hlaváčkovi, že se toho ujal, protože to bylo neskutečný, co on zvládnul. Říkal jsem tady 

místním ochotníkům, že si „musí dát pozor, aby příště nerežíroval on“, a tam bylo dáno to, 

že byl termín, kdy byly ty odměny, a pak teprve se vlastně jakoby tvořil narychlo ten program, 

opravdu. Já jsem si toho vědom, i jsem se setkal s jinými sportovci, kteří byli třeba mimo 

republiku a vlastně se to dozvěděli v den, když to vyhodnocení bylo, a už nedokázali 

zareagovat. Budeme na tom nějakým způsobem pracovat. Já si myslím, že pokud to budeme 

opakovat, nebo uděláme všechno pro to, abychom mohli v dalším roce tuto akci zopakovat, 

bude na to víc třeba času, takže budeme na tom opravdu pracovat, ale teď to bylo, musím říct, 

že vážně bylo hrozně moc věcí dohromady. A pan Ing. Hlaváček udělal první poslední pro to, 

aby se to vůbec zrealizovalo, tím mu ještě jednou děkuji. Dám ještě slovo panu 

místostarostovi.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
Jenom informace doplním. Ty sportovce nevybírá Městský úřad Sedlčany ani Rada města 

Sedlčany, ale kluby a sportovní spolky a školy. Tyto subjekty, resp. jejich zástupci dostanou 

výzvu, aby navrhli úspěšné sportovce, přičemž jsou tam dány nějaké parametry, aby navrhli 

za své organizace ty sportovce, o kterých si myslí, že by si ocenění zasloužili dostat. Tuto 

výzvu, aby nám zaslali jména těch sportovců, tu posílala paní Alena Caltová, myslím někdy 

začátkem nebo maximálně do půlky listopadu, takže ti lidé, kterých by se to mělo týkat, by to 

měli vědět už trošku s předstihem od těch svých trenérů a vedoucích klubů, a to, že se to 

vyhodnocení se vlastně uskuteční na Radě města Sedlčany, tak Program a datum jednání Rady 

města Sedlčany jsou známy, taktéž jsou zveřejněny, takže já si nemyslím, že to je tak, že my 

jsme poslali Pozvánku a za 2 dny to mělo být. To je za mě doplnění.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 
„Děkuji. Ještě někdo nějakou připomínku?“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Tak ze zastupitelů se nikdo nehlásí. Zeptám se široké veřejnosti? Jsem rád, že nám tady dnes 

zbylo docela dost spoluobčanů. Doufám, že se dozvěděli něco zajímavého, že z toho dokázali 

čerpat. Má někdo z široké veřejnosti nějakou připomínku nebo dotaz? 
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Nikdo se v tuto chvíli nehlásí.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Takže bych teď požádal pana inženýra… a ještě pan Ing. Jiří Barták. Prosím.“ 

 

Pan Ing. Jiří Barták: 

„Ještě jednu věc si dovolím, která se týká zase sportu. Před koncem roku se na mě jako 

na ředitele stavební firmy obrátil předseda místního hokejového oddílu a chtěl po mě nějaké 

peníze na podporu hokejového oddílu s tím, že my jako firma dlouhodobě podporujeme oddíl 

ledního hokeje. Léta jsme měli reklamu firmy za tuto podporu umístěnu na mantinelu kluziště 

Zimního stadionu Sedlčany. Když jsem pátral po tom, proč tam vlastně tuto nemáme 

nainstalovánu, proč ji tam nemůžeme mít, tak jsem na tuto otázku nedostal vůbec žádnou 

rozumnou odpověď. Mně přijde, že to je hrozná škoda. Po zimních stadionech, mohu říci, se 

pohybuji již několik let a Zimní stadion Sedlčany je jediný, který jsem viděl, který nemá 

reklamy umístěny na mantinelech. Ta reklama je v podstatě jedna z mála možností, jak může 

ten oddíl ledního hokeje získat peníze na podporu činnosti, co může svým sponzorům nabídnout 

nad rámec prostě jenom toho, že jim dají peníze na činnost. Aspoň toto, zda lze udělat… Trochu 

mně uniká, dopátrat se toho, proč to není možné. Doposud mně nebyla nabídnuta vůbec žádná 

možnost, jak tu reklamu na mantinel dostat. Prostě to nejde… S vysvětlením, že to tam nejde. 

Takže jsem jenom chtěl poprosit, jestli by toto šlo prověřit, protože opravdu je to jediný zimní 

stadion v Čechách, který jsem viděl bez reklam na mantinelech.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Jestli se k tomu mohu vyjádřit… Zimní stadion Sedlčany spravuje a provozuje příspěvková 

organizace Sportovní areály Sedlčany, takže mohu vhodným způsobem prověřit a zajistit postoj 

odpovědného subjektu. Pan místostarosta chce doplnit. Prosím.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak jak říkal tady pan starosta, v tuto chvíli k tomu nemám podrobnější informace, to by byla 

otázka na pana Pavla Bednáře, ředitele subjektu, ale jenom, co tak vím, ne z doslechu, ale jestli 

si to možná matně uvědomuji, tak co mi říkal, teď možná abyste mě neberte úplně za slovo, 

že tam jsou ty mantinely ve špatném technickém stavu. Jak se tam přilepí nějaké to plexisklo, 

tak se odlupuje a hrozí tam zranění hráčů. Ale to nevím úplně přesně, myslím si, že mi toto 

někdy říkal, ale to by bylo na diskusi asi s tím Pavlem Bednářem.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

Věc prověřím a podám o výsledku zjištění zprávu, buď tedy na příštím zastupitelstvu nebo 

telefonicky nebo písemně, ale musím tam zajet, takto v tuto chvíli nedokáži patřičně reagovat.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Tak ještě nějaký podnět? Nikoli. Děkuji.“ 

  

20.2 Diskuse přítomných občanů  

▪ bez příspěvku veřejnosti (přítomných občanů). 

 

 

21. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 
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Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Jelikož se do otevřené diskuse již nikdo nehlásí, takže diskusi uzavírám a požádám předsedu 

návrhové komise, pana Ing. Františka Hodyse, o přednesení závěrečného znění souboru všech 

výroků přijatých usnesení (vyjma technických a procedurálních).“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Asi to můžeme vzít trošku takovou „zkrácenou“ formou. Prosím.“ 

  

Pan Ing. František Hodys: 
„Tak ona tady vlastně všechna usnesení byla již přečtena přesně, takže stačí takové spíš 

zopakování jednotlivých bodů (rekapitulace přijatých usnesení). 

 

Pan Ing. František Hodys, předseda návrhové komise ustanovené pro 2. zasedání ZM, se ujal 

slova a přednesl výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá 

rekapitulace přijatých výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval.  

 

 

22. Závěr 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Všem zastupitelům i všem přítomným občanům děkuji za dnešní účast a přeji krásné prožití 

vánočních svátků, bohatého Ježíška a do nového roku hodně štěstí, zdraví, a to nejen v práci, 

ale i v osobním životě, v rodinách, ať se tady zase všichni sejdeme a řešíme problémy toho 

našeho městečka. Budu rád, když vyřešíme polikliniku, budu rád, když vyřešíme sokolovnu, 

budu rád, když zachráníme naší „koněspřežku“, jak já říkám, tu naši lokálku, kterou máme 

ohroženu, a budeme činit veškeré kroky ku prospěchu města a občanů Sedlčan.“ 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany: 

„Jestli pan místostarosta má ještě nějaký příspěvek? Ne, tak děkuji za pozornost a na shledanou 

v příštím roce. Děkuji.“ 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, pronesl 

výrok: 

„Tímto 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2022 – 2026 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 19:44 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2022 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“ (počet listů 

dokumentace neuveden) 

3. Text schválené OZV; Sazebník pro výpočet možností zpoplatnění; (počet listů 

dokumentů neuveden) 

4. Rozpočet města Sedlčany na rok 2023 (schválený dokument); (bez uvedení 

počtu listů) 

5. Rozpočtový výhled města Sedlčany na roky 2024 a 2025 (schválený dokument); 

(bez uvedení počtu listů) 
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Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů (útvarů) 

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání, případně 

spisové dokumentace k jednání.    

  

 

Některé použité zkratky:  

FO – fyzická osoba 

RM – Rada města Sedlčany 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

    

 

Zápis pořízen dne: 28. prosince 2022  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a pomocných 

zapisovatelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, určený zapisovatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


