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Z á p i s  č. ZM 17/2014-2018 

(anonymizovaný) 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

26. února 2018 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
Slova se ujal předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který 

s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:12 hod. zahájil 17. veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2014 – 2018; přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty 

a zástupce veřejnosti, 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 a využili svých práv k vyjádření osobních názorů 

na správu věcí veřejných. 

 

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

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 19.  

v okamžiku zahájení zasedání 17; v průběhu jednání ZM se dostavil (a) v čase: 

- 17:25 hod. pan MUDr. Karel Marek;  

- 17:32 hod. pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  

 

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

a na zasedání ZM se již nevrátil (a) v čase:  

- Ing. Martin Severa v čase 21:12 hod.; 

- Mgr. Libor Novotný v čase 21:13 hod;  

- Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka v čase 22:12 hod.;  

- Ing. Pavel Švagr, CSc. v čase 22.12 hod.; 

- dále nikdo z přítomných zastupitelů. 

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

- někteří zastupitelé, a to pouze na krátké časové intervaly (individuální přestávka 

na zotavenou; vizte přítomnost počtu zastupitelů při hlasování; „monitorována“).  

Omluven (a):  

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

- pan Ondřej Vodňanský; 

- pan Jiří Dundr.  

 

Na část jednání (počátek/konec) omluveni výše uvedení členové Zastupitelstva města Sedlčany; 

omluvy od těchto členů ZM [pana MUDr. Karla Marka, pana Ing. Pavla Švagra, CSc., pana 

Ing. Martina Severy a pana Mgr. Libora Novotného] přijal pan starosta; případně pan 

místostarosta; sekretariát Úřadu. (Vizte výše časy příchodu/odchodu na zasedání ZM 

poznamenané i dále v Zápisu.) 

 

Na část jednání (počátek) omluveni (rekapitulace): 

▪ pan MUDr. Karel Marek, z důvodu překonání dojezdové vzdálenosti a plnění souběžných 

pracovních povinností, (omluva přijata dne 26. února 2018); 

▪ pan Ing. Pavel Švagr, CSc., z důvodů pracovních povinností, (omluva přijata dne 26. února 

2018). 

 

Na konec jednání ZM se řádně před zahájením zasedání omluvili výše uvedení zastupitelé, dále 

v jeho průběhu se již nikdo z přítomných zastupitelů neomlouval. 
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Neomluven (a): 0. 

 

Ověřovatelé zápisu:  

▪ MUDr. Zdeněk Špale;  

▪ Ing. Jiří Barták. 

  

Přizvaní hosté:  

- paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany; 

- pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic; 

- pan Pavel Bednář, ředitel Správy budov a zařízení města Sedlčany; 

- pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:12 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 22:21 hod. 

 

 

Veřejně oznámený Program 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2014 – 2018 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

1. Zahájení 

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM 11. 12. 2017 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města za rok 2017 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2017 - komentář 

4.2 Výsledky hospodaření 2017, příjmy a výdaje včetně RO 1  11 

4.3 Přílohy 1  13 

4.4 Návrh usnesení 

 

5. Návrh rozpočtu města na rok 2018 

Přílohy: 5.1 Návrh rozpočtu – příjmy, výdaje, přílohy 1  10 

5.2 Návrh rozpočtu  komentář 

5.3 Návrh usnesení 

 

6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2018 o stanovení kratší doby 

nočního klidu 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva  

6.2 Návrh OZV č. 1/2018 

6.3 Návrh usnesení 

 

              7.    Návrh peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města za výkon funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady 

Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva  

7.2  Návrh usnesení 
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8.    Majetkoprávní záležitosti města 

Přílohy: 8.1   Důvodové zprávy k bodům 1  5 

  8.2   Grafické přílohy k bodům 1  5 

  8.3   Návrhy usnesení k bodům 1  5 

 

9.    Diskuse 

  

10.  Závěrečné znění usnesení 

 

11. Závěr 

 

 

Výše uvedený Program 17. zasedání ZM je v podstatě přepisem Pozvánky ze dne 16. února 

2018 (dokument v systému spisové služby evidován pod č. j.: SEK/3629/2018; Pozvánka 

datována dnem 14. února 2018); kromě vlastního návrhu Programu jsou zde uvedeny i Přílohy 

(soubory dokumentů) k projednávaným tematickým celkům. 

Formou Oznámení byla Pozvánka 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, aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto 

informaci v místě svého bydliště zajištěnu. 

   

Shora přednesený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně 

sestaven a projednán Radou města Sedlčany.  

 

Schválen byl přijatým usnesením, označeným RM 80-1339/2014-2018, a to dne 7. února 2018, 

které v úplném znění výroku zní:  

„Rada města Sedlčany schvaluje upravený návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany, které bude svoláno na dne 26. února 2018 v čase od 17:00 hod., a to 

do Společenského sálu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

 

 

1. Zahájení 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, 

který, jak již uvedeno výše, v čase 17:12 hod., a to s pověřením Rady města Sedlčany, zahájil 

17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018. 

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

veřejnosti.   

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle prezenční listiny konstatoval, že dnešnímu jednání 

v čase jeho zahájení je přítomno 17 zastupitelů z 21 členného zastupitelského sboru; vyřkl 

výrok: 

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

přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů ze zastupitelského sboru, není právních 

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

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

veřejně přístupné a otevřené s dostatečnou kapacitou, a to v souladu s právními předpisy 

(zákonem o obcích) a Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany a obvyklými zvyklostmi 

ve městě Sedlčany.“  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM jako i programu řádně a včas informována. 
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Procedurální záležitosti; určení (jmenování) ověřovatelů Zápisu; složení návrhové komise  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu ze 17. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte pana MUDr. Zdeňka Špaleho a pana Ing. Jiřího Bartáka. Předsedající zasedání 

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 zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji pana MUDr. Zdeňka Špaleho a pana Ing. Jiřího 

Bartáka.“ 

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

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Ověřovatelem Zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan MUDr. Zdeněk 

Špale a pan Ing. Jiří Barták, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 

 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Následně pan starosta předložil návrh na složení tzv. „návrhové komise“:  

▪ pan Mgr. Pavel Pína, předseda návrhové komise;  

▪ pan MUDr. Ivan Stolařík, člen návrhové komise; 

▪ pan Ing. Martin Havel, člen návrhové komise. 

Navržení zastupitelé 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 ani nepředložil, předsedající dále 

pokračoval ve výkonu řízení veřejného zasedání ZM.  

Předsedající přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise, a to 

pro pana Mgr. Pavla Pínu, pro pana MUDr. Ivana Stolaříka a pro pana Ing. Martina Havla?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 1 

z navrhovaných; nepřítomen hlasování 0.  

Předsedající vyřkl výrok usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi, která bude pracovat ve složení 

pan Mgr. Pavel Pína, předseda návrhové komise; pan MUDr. Ivan Stolařík, člen návrhové 

komise a pan Ing. Martin Havel, člen návrhové komise.“ 

                 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2014 – 2018 

Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 17. zasedání ZM byl navržen Radou města Sedlčany, 

a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami subjektu.  
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Návrh programu veřejného zasedání byl obsažen v Pozvánce na dnešní veřejné zasedání ZM 

a veřejně oznámen (oslovení pozváním na veřejné zasedání ZM byli všichni občané). Program 

veřejného zasedání ZM byl v určeném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany, a to jak v písemné, tak elektronické podobě. Vše v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání přednesl výše uvedený návrh programu veřejného zasedání, a to 

v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh (nadbytečnost a bezpředmětnost). 

Sdělil, že od okamžiku odeslání Pozvánky na dnešní zasedání ZM do doby zahájení dnešního 

veřejného zasedání nebylo shledáno důvodným návrh Programu nějak měnit, doplňovat 

a upravovat, respektive doplnit předložený programový celek a zařadit na program k projednání 

a rozhodnutí další témata. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města a předsedající zasedání ZM, se dotázal, zda někdo 

z přítomných zastupitelů požaduje doplnění návrhu programu dnešního zasedání ZM. 

Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neměl takovýto návrh, pan starosta se 

obrátil směrem k veřejnosti s výzvou a připomenutím práva veřejnosti (platí pro občany města 

a vlastníky nemovitostí na území města) přihlásit se dle pravidel, která usměrňuje Jednací řád 

ZM, založených zákonem o obcích, do řízené rozpravy v čase jejího průběhu, a to před přijetím 

rozhodnutí ve věci projednávání řešené problematiky tak, aby práva uvedených osob nebyla 

nikterak krácena a negativně vnímána. Rovněž tak, mimo rámec konkrétně projednávané 

tematiky schváleného programu, může shora uvedená množina občanů svůj podíl na správě 

věcí veřejných veřejně vyjádřit samostatným diskusním příspěvkem na jakékoli téma, neboť 

„Diskuse“ je pravidelně a vždy do programu zasedání ZM standardně zahrnuta. Takto je tomu 

i dnes. Možné jsou řízené interpelace na jednotlivé zastupitele v bloku „Diskuse“ a na jejich 

činnost a aktivity konané v zájmu a prospěchu města, případně i naopak.  

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, následně vyřkl níže 

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s výše uvedeným návrhem programu dnešního 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0. 

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Program 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v navrhovaném znění byl schválen hlasy 

všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů v počtu 

17.“ 

  

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

souboru přijatých usnesení. Obsah schváleného programu je níže uveden ve formálně upravené 

verzi.) 

 

 

Schválený Program 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 

– 2018 (strukturovaně věcně upravená verze): 

 

1. Zahájení 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 11. prosince 

2017 

  



 6 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2017  

 

5. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 

 

6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2018 o stanovení kratší doby nočního 

klidu 

  

7. Návrh peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 

města za výkon funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady 

 

8. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

 

8.1 Náprava majetkoprávních vztahů; sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; Smlouva 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/7993/2017-

SPBM  

 

8.2 Náprava majetkoprávních vztahů; sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; Smlouva 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/245/2018-

SPBM 

 

8.3 Realizace bytu MBF obálkovou metodou; byt č. 2/I. patro, velikostní kategorie 1+1 

o výměře 40,4 m2, na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany 

 

8.4 Realizace bytových domů na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1172, 1173, 1174 a 1175, 

264 01 Sedlčany; stanovení jednotkové ceny za 1 m2 výměry bytu 

 

8.5 Náprava majetkoprávních vztahů; uplatnění institutu vydržení pozemků v k. ú. a obci 

Sedlčany 

 

9. Diskuse 

 

9.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

9.2 Diskuse přítomné veřejnosti 

 

10. Závěrečné znění usnesení 

 

11. Závěr 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, 

přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného programu dnešního 

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

města Sedlčany, jako o ucelených tematických celcích. 

 

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 

11. prosince 2017 



 7 

Předsedající dnešnímu veřejnému zasedání ZM pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předal slovo 

k přednesení kontrolní zprávy panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města.  

Pan místostarosta zastupitele a přítomnou veřejnost uctivě pozdravil a následně zastupitelům 

přednesl podrobnější zprávu o stavu plnění úkolů, vyplývajících z rozhodnutí (usnesení) 

z posledního veřejného zasedání ZM, které se konalo dne 11. prosince 2017, a to v posloupnosti 

schválených usnesení. 

 

Usnesením č. 221/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města, o kontrole plnění 

usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 18. září 2017, a to 

v plném rozsahu bez připomínek. 

K přednesené zprávě o plnění úkolů nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňující 

úkoly. 

 

Usnesením č. 222/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města, o jednání a činnosti 

Rady města Sedlčany za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 19. září 2017 až 

11. prosince 2017, ve kterém se v termínech dne 20. září 2017, dne 4. října 2017, dne 18. října 

2017, dne 1. listopadu 2017, dne 8. listopadu 2017, dne 15. listopadu 2017 a dne 29. listopadu 

2017 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.  

K přednesené zprávě o činnosti RM nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňující 

úkoly. 

 

Usnesením č. 223/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo souhlas se zněním 

Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice 

v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, který je součástí konsolidovaného znění Smlouvy 

o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech a doporučuje Radě města Sedlčany tento Dodatek č. 3 

schválit. 

Smlouva uzavřena. 

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 224/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo cenu vodného a stočného 

pro rok 2018, a to dle kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. 

takto: 

• konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 46,67 Kč/m3 včetně 

DPH;  

• konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 28,29 Kč/m3 

včetně DPH;  

• souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2018 je ve výši 74,96 Kč/m3 včetně DPH. 

Informace předány správci. Nakládáno podle údajů. 

Úkoly související splněny. 

 

Usnesením č. 225/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Rozpočtové opatření 

č. 10/2017, a to v plném rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Příjmy rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2017 se nemění a výdaje rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 se snižují 

o částku 5.339,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit 180.868,00 tis. Kč; výdaje 

budou činit 171.906,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, včetně již provedených rozpočtových změn je 

přebytkový částkou + 8.962,00 tis. Kč. 

RO naplněno. 
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Úkoly související splněny. 

 

Usnesením č. 226/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo Radu města Sedlčany 

k závěrečným změnám rozpočtu na rok 2017 a uskutečnění rozpočtového opatření, pokud 

v závěru roku nastanou změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i výdajové 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Kompetence využita. Usnesení věcně naplněno. 

Úkoly související splněny. 

 

Usnesením č. 227/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo rozpočtové provizorium 

hospodaření města Sedlčany podle ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to počínaje dnem 1. ledna 2018 

do schválení řádného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. 

Podmínky provizoria naplněny. Rozpočtová kázeň dodržena. 

Úkoly související plněny. 

 

Usnesením č. 228/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření Smlouvy 

o úvěru registrační číslo 99017687049 s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 

33 č. p. 969, 114 07 Praha; IČ 45317054, na financování akce „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“ a s přijetím úvěru ve výši 55,00 mil. Kč i se splátkovým kalendářem, který 

je součástí Smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo města Sedlčany podmínilo uzavření výše uvedené 

Smlouvy o úvěru po předchozím uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. 

Usnesení věcně nenaplněno. 

Úkol bude splněn po případném odblokování stavu podmíněného.  

 

Usnesením č. 229/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo a vydalo Obecně 

závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2017, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení 

a čistotě ve městě, kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 5/2005, 

o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, schválená usnesením 

Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 5. prosince 2005, označeným č. 221. 

Předpis aplikován, dozorován. 

Úkol v plnění. 

 

Usnesením č. 230/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí předložený Plán 

odpadového hospodářství města Sedlčany na období let 2017 – 2025. 

Plán zveřejněn. 

Úkoly související plněny. 

 

 

Usnesením č. 231/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „zakoupení vozidla na přepravu osob“ a to subjektu 

SDH Sestrouň, se sídlem Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; IČ 75106761 a pověřuje 

pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy. 

Smlouva uzavřena. Účel naplněn. Prostředky poskytnuty. 

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 232/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup pozemku parc. 

č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha o výměře 
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26 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví fyzické osoby, za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tj. celkem za cenu 2.600,00 Kč. 

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 233/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej pozemku parc. 

č. 1547/4, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Sedlčany 

(lokalita – garáže v ulici Jateční u Městských jatek Sedlčany), a to v rámci narovnání 

majetkových vztahů Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., neboť se jedná o pozemek 

zastavěný stavbou „průmyslový objekt“, tj. stavba bez č.p./č.ev., který je ve vlastnictví zmíněné 

Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s. Prodej se schvaluje za jednotkovou cenu 

500,00 Kč/m2, tj. celkem za částku 34.000,00 Kč. 

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 234/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo předloženou 

dokumentaci Plánu společných zařízení KoPÚ Doubravice u Sedlčan, jejímž zpracovatelem je 

firma AZIMUT CZ, s. r. o., se sídlem Praha, Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9. 

Úkoly související v plnění.  

 

Usnesením č. 235/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej bytu velikostní 

kategorie 1+1 na adrese bytového domu Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 13/II. patro o výměře 41,4 m2), a to fyzické osobě, trvale bytem Praha 2, která 

podala nejvyšší nabídku, tj. 811.700,00 Kč.  

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 236/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej bytu velikostní 

kategorie 2+1 na adrese bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany 

(č. bytu 13/V. patro o výměře 56,0 m2), a to manželům, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, 

tj. 650.000,00 Kč, neboť zájemce o koupi, který podal nejvyšší nabídku, od své nabídky, tj. 

720.000,00 Kč, odstoupil.    

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 237/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výši odměn 

neuvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany ve smyslu Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

s platností od 1. ledna 2018 takto: 

Člen RM   5.000,00 Kč    

Předseda výboru ZM    2.000,00 Kč    

Předseda komise RM   2.000,00 Kč    

Člen výboru ZM   1.500,00 Kč    

Člen komise RM   1.500,00 Kč    

Člen ZM     1.000,00 Kč    

Zastupitelům bude poskytována jedna odměna, a to za funkci, za níž je stanovena odměna 

nejvyšší. 

Úkol v průběžném plnění. 

 

Usnesením č. 238/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo panu Ing. Miroslavu 

Hölzelovi, místostarostovi města Sedlčany, a to jako uvolněnému členu Zastupitelstva města 

Sedlčany, jednorázový dar ve výši jedné měsíční odměny, dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, který je 

poskytován za činnosti, které byly realizovány ku prospěchu města Sedlčany a nesouvisejí 

s očekávaným výkonem veřejné funkce, uvedené v předložené Důvodové zprávě a pověřilo 
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Městský úřad Sedlčany administrací procesu tak, aby byl tento dar realizován nejpozději 

s výplatním termínem za měsíc prosinec 2017. 

Úkol splněn. 

 

Po přednesení výše uvedené zprávy o plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení 

na zasedání ZM dne 11. prosince 2017 se pan místostarosta přítomných zastupitelů dotázal, zda 

mají nějaké připomínky, nezodpovězené dotazy, pochybnosti, či zda je třeba usnesení (případně 

zprávu) doplnit.  

 

Rozprava (průběh): 

▪ bez příspěvku zastupitelů; 

▪ bez příspěvku veřejnosti. 

Závěrečný výrok k rozpravě (obsažen níže v konstatování). 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky 

a do otevřené rozpravy se nepřihlásil (ani občané z přítomné veřejnosti), pan starosta panu 

místostarostovi poděkoval za přednesenou kontrolní zprávu a vyzval jej k přednesení 

následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, místostarostou města, o kontrole plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany, které se konalo dne 11. prosince 2017, a to v plném rozsahu bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 239/2014-2018.  

 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

Zprávu o činnosti Rady města Sedlčany v čase od posledního veřejného zasedání ZM dne 

11. prosince 2017, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata, 

přednesl k tomu vyzvaný a pověřený pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

   

Referující uvedl, že v mezidobí zasedání zastupitelstva (dnešního – dne 26. února 2018 a toho 

konaného dne 11. prosince 2017, tedy v uzavřeném intervalu dní <11. prosince 2017 – 

26. února 2018> Rada města Sedlčany jednala celkem 6x (v termínech dne 13. prosince 2017, 

dne 29. prosince 2017, dne 10. ledna 2018, dne 24. ledna 2018, dne 7. února 2018 a dne 

21. února 2018) na svých řádných periodických a plánovaných zasedáních (zásadní výstupy 

z neveřejných jednání – přepisy přijatých usnesení zveřejněny; anonymizované a upravené 

Zápisy zveřejněny). 

 

Pan místostarosta se dále soustředil zejména na hlavní tematiku periodických jednání RM. 

     

Zastupitelé obdrželi standardní informaci o jednotlivých zasedáních, a to se zvláštním zřetelem 

na obsah hlavního bodu programu, jak již zmíněno výše.   

 

Na jednání RM, které se konalo dne 13. prosince 2017, byla podle plánu tematických celků 

hlavním bodem programu problematika tzv. „Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany 

za rok 2017“. Tento bod je realizován v rámci otevřeného vstupu veřejnosti do jednání RM. 

Vyhodnocení reprezentantů proběhlo v Koncertním sále KDJS.  
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Reprezentanti ve sportovních odvětvích byli přijati za doprovodu trenérů, blízkých a novinářské 

obce. 

Oceněno bylo na 53 významných reprezentantů. Výkony některých jsou i na světové úrovni. 

Rada města Sedlčany dále na tomto jednání schválila návrh rozpočtu příspěvkových organizací 

zřízených městem Sedlčany na rok 2018, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených 

a spravovaných fondech na rok 2018 i odpisové plány těchto subjektů na rok 2018. 

Rada města Sedlčany rovněž, a to s odkazem na usnesení Zastupitelstva města Sedlčany 

zn. 223/2014-2018, které bylo přijato dne 11. prosince 2018, schválila Dodatek č. 3, kterým se 

mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu 

nemocnice, který je součástí konsolidovaného znění Smlouvy o nájmu areálu nemocnice 

v Sedlčanech. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 29. prosince 2017, byla podle plánu tematických celků 

hlavním bodem programu problematika posledního Rozpočtového opatření. 

Rada města Sedlčany schválila navrhované Rozpočtové opatření č. 11/2017, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření bylo 

navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 8.559,00 tis. Kč 

a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 176,00 tis. Kč. Příjmy 

po provedené úpravě činily celkem 189.427,00 tis. Kč; výdaje činily celkem 171.730,00 tis. Kč. 

Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 

2017 včetně dříve provedených rozpočtových změn byl přebytkový částkou 17.697,00 tis. Kč. 

  

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:25 hod. dostavuje zastupitel pan 

MUDr. Karel Marek. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání 

ZM celkem 18. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 10. ledna 2018, Rada města Sedlčany vzala na vědomí 

přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 2017 na Městském úřadu Sedlčany, 

včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu k definovaným výkonům 

a porovnání jejich vývoje a obsahu, zejména s obdobím roku 2016. 

Dále Rada města Sedlčany v rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních 

pozic, zařazených do struktury Městského úřadu Sedlčany, včetně uvolněných zastupitelů 

a zaměstnanců organizačních složek města Sedlčany, rozhodla stanovit v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského 

úřadu Sedlčany, včetně zaměstnanců Informačního střediska Sedlčany a technické podpory, 

na 77 zaměstnanců, při naplnění 76,3125 pracovního úvazku. Aktuální stav zaměstnanců je 72 

zaměstnanců, při naplnění 70,8250 pracovních úvazků. Konkretizace členění pracovních míst 

je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených 

do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany, kterou tímto Rada města 

Sedlčany pro rok 2018 schválila, a to včetně navrhovaných organizačních opatření a změn 

názvů útvarů v dokumentu uvedených. Dále Rada města Sedlčany rozhodla stanovit celkový 

počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany na 18 zaměstnanců 

při  naplnění 17,3750 pracovních úvazků (aktuálně obsazeno 16,3750 pracovních úvazků). 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 24. ledna 2018, byla podle plánu tematických celků 

hlavním bodem programu problematika hospodaření města Sedlčany za uplynulý rok 2017. 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání vzala na vědomí přednesenou Zprávu pod názvem 

„Závěrečný účet – Výsledky hospodaření za rok 2017 (ve skladbě „Příjmy; „Výdaje“ včetně 

příloh a přehledu RO č. 1 – RO č. 11/2017)“ a doporučila takto koncipovanou Zprávu 
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o výsledcích hospodaření předložit Zastupitelstvu města Sedlčany k řádnému projednání. 

Dnešním dnem je toto usnesení plněno.  

Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2017 celkové výše 189.046,61 tis. Kč 

(99,80 %) a výdaje celkové výše 162.950,53 tis. Kč (94,89 %). Rozpočet města Sedlčany za rok 

2017 byl uzavřen jako přebytkový v částce 26.096,08 tis. Kč. 

Rada města Sedlčany se dále zabývala přípravou návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 7. února 2018, byla podle plánu tematických celků hlavním 

bodem programu problematika přípravy návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. Bylo 

realizováno tzv. druhé čtení návrhu dokumentu. 

Rada města Sedlčany následně uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, 

v termínu nejpozději do uplynutí dne 9. února 2018 zajistit na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany (jak v listinné tak elektronické verzi) zveřejnění návrhu rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2018. 

Na tomto zasedání RM bylo mimo jiné projednáno zajištění a obsazení uvolněného místa 

kronikáře města Sedlčany, které se podařilo obsadit. 

Projednány byly i další témata jako například zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany 

do prostředí „sociální a společenské potřebnosti“ ve věci projednávání množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013, kterou je stanoven poplatek za komunální odpad na území města 

Sedlčany, a to na období roku 2018. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 21. února 2018, byl podle plánu tematických celků hlavním 

bodem programu „Sport, Zpráva o činnosti za rok 2017; Sportovní areály Sedlčany, 

příspěvková organizace“. 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí zprávu a činnosti a plnění zadaných úkolů spojených 

se správou majetku města Sedlčany, který tvoří komplex sportovních areálů a zařízení a kterou 

přednesl s vybranými hospodářskými a dalšími statistickými ukazateli a údaji pan Pavel 

Bednář, ředitel příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany. Organizace hospodařila 

s přebytkem cca 50.000,00 Kč. 

Na tomto jednání RM byly dále projednány záležitosti majetkoprávních vztahů a problematika 

různá.    

Rada města Sedlčany se také věnovala problematice programu veřejného zasedání ZM. 

Projednala zprávu Odboru dozoru a kontroly MV ČR k navrhované vyhlášce o době kratší 

nočního klidu, kterou doporučila schválit v upraveném návrhu. 

Připomínkování dozorovému orgánu je v rámci vývoje předpisů na úrovni obcí. 

RM taktéž doporučila ZM drobné změny v návrhu rozpočtu na rok 2018, navrhované za účelem 

podpory akcí pro děti a občany města Sedlčany (Masopust; Rozsvícení vánočního stromu). 

Podpora byla realizována již v minulosti (v dřívějších rozpočtových obdobích) – např. zajištění 

pódia, úklidu, elektro připojení; se znalostí nákladů je navrhováno přidat výdajovou položku 

„Veřejné kulturní akce“ v částce 50.000,00 Kč a o tuto částku ponížit položku „Veřejná 

správa“. 

 

Pan místostarosta konstatoval, že všechny anonymizované přepisy usnesení (pokud tato forma 

rozhodnutí byla přijata) a upravené a anonymizované Zápisy z výše uvedených zasedání RM 

jsou řádně zveřejněny, zastupitelé i veřejnost mají možnost se s nimi seznámit.  

 

Po přednesení zprávy z činnosti RM pan starosta panu místostarostovi poděkoval. 
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Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:32 hod. dostavuje zastupitel pan 

Ing. Pavel Švagr, CSc. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání 

ZM celkem 19.  

 

Následně pan starosta v pozici předsedajícího zasedání otevřel k tomuto tématu rozpravu, 

nejprve zastupitelů a následně se dotázal přítomné veřejnosti.  

 

Rozprava (celkový průběh): 

▪ bez příspěvku zastupitelů; 

▪ bez příspěvku veřejnosti. 

 

Závěrečný výrok k rozpravě: 

„Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. Z veřejnosti se rovněž do rozpravy 

k řešené tematice nikdo nepřihlásil.“  

 

Pan místostarosta byl předsedajícím vyzván, aby přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém bylo hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, místostarostou města, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období 

v uzavřeném intervalu dní 12. prosince 2017 až 26. února 2018, ve kterém se v termínech dne 

13. prosince 2017, dne 29. prosince 2017, dne 10. ledna 2018, dne 24. ledna 2018, dne 7. února 

2018 a dne 21. února 2018 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 1.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 240/2014-2018. 

  

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2017 

Zastupitelé spolu s Pozvánkou a návrhem programu na dnešní zasedání ZM obdrželi k této 

problematice množinu Příloh, a to: 

▪ pod označením „4.1“ a názvem „Závěrečný účet 2017 – komentář“; 

▪ pod označením „4.2“ a názvem „Výsledky hospodaření 2017, příjmy a výdaje včetně RO 1 – 

11; 

▪ pod označením „4.3“ a názvem „Přílohy 1 – 11“; 

▪ pod označením „4.3“ a názvem „Návrh usnesení“. 

 

Slova k řešené problematice se ujal pan starosta, který problematiku nejprve standardně uvedl 

v obecných souvislostech. Následně předal slovo k přednesení ucelené zprávy přizvanému 

hostu, tj. referující k tomuto bodu jednání, paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru 

ekonomického na Městském úřadu Sedlčany.  

Paní Jitka Kadlecová přednesla stručnou zprávu (výsledky hospodaření byly v průběhu roku 

kontinuálně s každým rozpočtovým opatřením předkládány ZM, případně RM) a okomentovala 

některé vybrané údaje pojednávající o výsledcích hospodaření.  

Výsledky hospodaření jsou jako obvykle, a to dle ucelených akcí podle druhu a charakteru, 

rozvrženy do obvyklého schématu (metodicky doporučeno), a to v souladu s původně 

schváleným rozpočtem na rok 2017 a průběžně prováděnými rozpočtovými úpravami. 

Z členění jednotlivých kapitol (oblastí), subkapitol a akcí (vychází ze základního 

paragrafového znění rozpočtu) definovaných předmětem původu (strana příjmů), případně 



 14 

věcného určení (strana výdajů), je zřejmé plnění rozpočtu v čase rozpočtového období, jako 

i hospodaření za celé období (ke dni účetní závěrky 31. prosince 2017).  

Výsledky hospodaření roku 2017 (v tis. Kč) byly ZM předloženy spolu s výmluvným 

komentářem a dalším rozborem, který v sobě obsahuje jednotlivé ekonomické ukazatele 

svědčící o kapitálovém a finančním zdraví města Sedlčany jako veřejné korporace 

a hospodářského subjektu (Přílohy).  

 

Mimo jiné byly referující na jiném místě konstatovány následující výroky, které svědčí 

o hospodaření v jednotlivých kapitolách na straně příjmové i výdajové rozpočtu města 

Sedlčany za rok 2017 (sumarizace): 

▪ Na příjmové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem I. s heslem „Daňové příjmy“ bylo 

dosaženo plnění ve výši 109.411,84 Kč, což představuje 100,03 % plnění schváleného rozpočtu 

města Sedlčany, včetně všech provedených rozpočtových opatření (RO č. 1-11/2017). 

▪ Na příjmové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem II. s heslem „Nedaňové příjmy“ bylo 

dosaženo plnění ve výši 21.706,06 Kč, což představuje 100,79 % plnění schváleného rozpočtu 

města Sedlčany, včetně všech provedených rozpočtových opatření (RO č. 1-11/2017). 

▪ Na příjmové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem III. s heslem „Kapitálové příjmy“ 

bylo dosaženo plnění ve výši 13.455,72 Kč, což představuje 100,28 % plnění schváleného 

rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených rozpočtových opatření (RO č. 1-11/2017).  

▪ Na příjmové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem IV. s heslem „Dotace, půjčky, 

rezervy“ bylo dosaženo plnění ve výši 44.472,99 Kč, což představuje 98,61 % plnění 

schváleného rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených rozpočtových opatření (RO 

č. 1-11/2017).  

▪ Na výdajové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem I. s heslem „Zemědělství – lesní 

hospodářství“, bylo dosaženo výdajů ve výši 2.720,17 Kč, což představuje 100,19 % 

předpokládaných a schválených výdajů rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených 

rozpočtových opatření (RO č. 1-11/2017).  

▪ Na výdajové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem II. s heslem „Průmyslová a ostatní 

odvětví hospodářství“, bylo dosaženo výdajů ve výši 12.426,87 Kč, což představuje 90,23 % 

předpokládaných a schválených výdajů rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených 

rozpočtových opatření (RO č. 1-11/2017).  

▪ Na výdajové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem III. s heslem „Služby obyvatelstvu“, 

bylo dosaženo výdajů ve výši 84.682,17 Kč, což představuje 94,48 % předpokládaných 

a schválených výdajů rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených rozpočtových 

opatření (RO č. 1-11/2017).  

▪ Na výdajové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem IV. s heslem „Sociální věci, 

zdravotnictví“, bylo dosaženo výdajů ve výši 2.889,04 Kč, což představuje 67,88 % 

předpokládaných a schválených výdajů rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených 

rozpočtových opatření (RO č. 1-11/2017). 

▪ Na výdajové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem V. s heslem „Ochrana a bezpečnost“, 

bylo dosaženo výdajů ve výši 5.823,81 Kč, což představuje 89,94 % předpokládaných 

a schválených výdajů rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených rozpočtových 

opatření (RO č. 1-11/2017).  

▪ Na výdajové straně rozpočtu, v kapitole označené číslem VI. s heslem „Všeobecná veřejná 

správa“, bylo dosaženo výdajů ve výši 54.408,47 Kč, což představuje 99,14 % předpokládaných 

a schválených výdajů rozpočtu města Sedlčany, včetně všech provedených rozpočtových 

opatření (RO č. 1-11/2017).  

 

Referující dále konstatovala, že ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný 

v příjmové i výdajové části ve výši 169.125,00 tis. Kč.  
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V průběhu roku 2017 bylo schváleno celkem 11 rozpočtových opatření, z toho 9 rozpočtových 

opatření bylo přijato v kompetenci RM a 2 rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem 

města Sedlčany. 

Ze skutečně dosažených příjmů největší procento tvořily příjmy daňové, a to 58 % z celkového 

objemu, další neméně významnou součástí rozpočtu jsou příjmy z dotací a rezerv z minulých 

let. Tyto tvořily 24 % příjmů. Dále 11 % tvoří příjmy z vlastní činnosti tj. pronájmy NP, MBF, 

příjmy z činností ekonomických; 7 % kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků a prodeje 

bytů z MBF města Sedlčany. 

Ve výdajové části, co do výše procentního objemu schváleného rozpočtu na rok 2017, byla 

největší oblast označená heslem „Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční 

výstavba, opravy a údržba majetku města“, z celkového objemu skutečně čerpaných výdajů; 

tato rozpočtová část tvoří 34,50 %. Další významnou položkou ve výši 33,40 % jsou výdaje 

všeobecné veřejné správy, mimo správy Městského úřadu Sedlčany (výdaje spojené s výkonem 

samosprávy a přenesené působnosti státní správy) zahrnuje tato oblast též dotace poskytované 

občanským a zájmových sdružením, platby daní a poplatků, splátku úvěrů a úroků ve smyslu 

uzavřené Smlouvy o poskytnutí úvěru. Objem ročních splátek úvěru je 6.000,00 tis. Kč. Jedná 

se o úvěr přijatý v roce 2014 na stavbu Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany v celkové 

výši 60.000 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby ke dni 31. prosince 2017 je 3,68 % (poměr ročních 

splátek úvěrů včetně úroků z úvěrů k objemu celkových příjmů mimo zapojených rezerv 

z minulých let), což je snížení oproti roku 2016 o 0,58 %. Oblast označená heslem „Pěstební 

činnost v obecních lesích, výkon státní správy na úseku OŽP“ představuje 1,70 %; „Průmyslová 

a ostatní odvětví hospodářství (údržba a opravy MK, výdaje spojené s dopravní obslužností, 

obnova a opravy IS na úseku vodohospodářských zařízení města)“ představuje 7,60 %; oblast 

„Školství, kultura, tělovýchova a zájmová činnost“ pak 17,40 %; „Sociální věci“ 1,80 % a dále 

„Ochrana a bezpečnost“ 3,60 % z objemu skutečně čerpaných výdajů v roce 2017. 

Závěr roku v plnění a čerpání rozpočtu a tím i přebytek rezerv do roku „příštího“ (2018) byl 

ovlivněn ze strany příjmové především daňovými výnosy, které ke dni 31. prosince 2017 činí 

109.411,84 00 tis. Kč, úprava daňových příjmů byla provedena a schválena RM naposledy RO 

č. 11/2017. RM k tomuto kroku pověřilo ZM na veřejném zasedání ZM dne 11. prosince 2017. 

 

Na straně výdajů nižší čerpání ovlivňující přebytek je v těchto oblastech: 

Oblast rozpočtu označená „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – obnova 

a opravy VHM, uplatněn odpočet DHP ve výdajích, nájem VHM vč. DPH. 

Oblast rozpočtu označená „3.“ S názvem „Služby obyvatelstvu – bydlení, komunální služby, 

územní rozvoj, investiční výstavba“ – nerealizované akce: Budova MěP – zádržné z důvodu 

vad a nedodělků, dle SOD platba po odstranění vad a nedodělků; přeložka VN Pod Potoky - 

podíl města ČEZu, stavba nebyla ze strany ČEZ z důvodu včasného výběru dodavatele do konce 

roku 2017 realizována; odhlučnění zásobovací rampy č. p. 871-2 – stavba zahájena v závěru 

roku 2017, fakturace po dokončení díla, akce přechází do návrhu rozpočtu roku 2018. 

Oblast rozpočtu označená „4.“ S názvem „Sociální věci, zdravotnictví – výkon pěstounské 

péče“, přechází nevyčerpané příspěvky z roku 2017 a deponované z minulých let na tuto agendu 

do roku 2018. 

Oblast rozpočtu označená „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – úspora čerpání rozpočtu 

výdajů Městské policie Sedlčany a SDH Sedlčany. 

Oblast rozpočtu označená „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – úspora čerpání výdajů 

na správě Městského úřadu Sedlčany. 

 

Veškerá rozpočtová opatření v průběhu roku 2017 byla včasnou reakcí na předem avizované 

příjmy a výdaje města Sedlčany. 

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným mimořádným situacím a událostem, které by ovlivnily 
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negativně finanční stránku hospodaření města Sedlčany. 

Na počátku roku 2018 má město Sedlčany dostatečnou finanční rezervu pro běžné financování 

provozních výdajů. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, referující za přednesenou zprávu poděkoval. 

K problematice předsedající otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru a následně s účastí 

veřejnosti. 

 

Rozprava zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

Příspěvek do rozpravy č. 1/4 – „Problematika poskytnuté dotace města Sedlčany na podporu 

SDH Sestrouň (podpora ve výši 100.000,00 Kč na nákup prostředku pro přepravu dětí a dorostu 

sboru)“; příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Jmenovaný nejprve konstatoval, že na posledním veřejném zasedání ZM byla SDH Sestrouň 

schválena dotace na nákup vozidla pro přepravu osob k účasti na hasičských soutěžích. Tato 

položka není jako samostatný rozpočtový řádek ve výsledném hospodaření města Sedlčany 

a ani není jako samostatný rozpočtový řádek v návrhu výdajů města Sedlčany na rok 2018.  

Dále položil otázku se smyslu: „Kde se tato položka nachází, případně v jaké subkapitole 

a jakým způsobem byla Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory naplněna?“  

Poznámka (opis výroku přijatého usnesení ZM č. 231/2014-2018): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

pro účely „zakoupení vozidla na přepravu osob“ a to subjektu SDH Sestrouň, se sídlem 

Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; IČ 75106761 a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu 

města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 

Odpověď k příspěvku č. 1/4: 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že představitelé (účastník druhé smluvní strany – 

SDH Sestrouň) se dostavili po několikeré urgenci učiněné sekretariátem Úřadu až po dni 

1. ledna 2018. Z tohoto důvodu nebyla účelová dotace poskytnuta v roce 2017 a nebyla tedy 

čerpána. Nemůže být předmětem výdajů za rok 2017. Smlouva byla uzavřena až v roce 2018. 

Z tohoto důvodu vlastní platba dotace (schválený výdaj města Sedlčany) přechází do roku 2018 

a je zahrnuta v souhrnné výdajové položce pod názvem „Hasiči“ s rozpočtovanou 

(navrhovanou) celkovou částkou ve výši 900 tis. Kč (výdajová kapitola označená číslem „5.“ 

s názvem „Ochrana a bezpečnost“).   

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. dále vyslovil svůj názor, že pokud je tomu tak, že účel dotace nebyl 

v roce 2017 naplněn, potom je žádoucí její opětovné schválení, respektive schválení 

Veřejnoprávní smlouvy. Obsah Smlouvy svědčí o tom, že účel jednorázové dotace má být 

naplněn do konce roku 2017 (31. prosince 2017). 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, opakovaně sdělil, že návrh Veřejnoprávní smlouvy byl 

připraven k uzavření neprodleně po jejím schválení ZM v prosinci roku 2017. Platba na účet 

SDH Sestrouň byla městem Sedlčany poskytnuta na základě smluvního ujednání v době 

po uzavření Veřejnoprávní smlouvy, neboť zástupce druhé smluvní strany se dostavil 

na Městský úřad Sedlčany až v roce 2018. 

K opakovaně vyslovenému právnímu názoru pana Ing. Pavla Švagra, CSc., pan Ing. Jiří Burian, 

starosta města, sdělil, že věc zváží a neodkladně zašle vysvětlení za město Sedlčany všem 

členům Zastupitelstva města Sedlčany. Podle výsledku budou nastaveny další případné kroky, 

jestliže budou shledány potřebnými (například forma dodatku smluvního ujednání). 

Poznámku k uvedenému sdělil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který sdělil, že za určitých 

okolností bude potřebné schválit smlouvu novou, a to v případě, že nebyla uzavřena. 

   

Vypořádání příspěvku č. 1/4: 
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Příspěvek není považován za vypořádaný. 

Zastupitelům bude zaslána odpovídající reakce na právní názor jmenovaných zastupitelů, 

případně návrh dalšího postupu, bude-li třeba. 

Zajistí: Pan Ing. Jiří Burian, starosta města za součinnosti Odboru ekonomického (paní Jitka 

Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického).  

 

Příspěvek do rozpravy č. 2/4 – „Výměna osvětlení Zimního stadionu Sedlčany“; příspěvek 

přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Jmenovaný se ve svém příspěvku do rozpravy vrátil k problematice výdajové kapitoly, 

respektive k samostatné výdajové položce pod shora uvedeným názvem, která byla naplněna 

částkou 1.312,74 tis. Kč (výsledky hospodaří; část výdaje). Ocitoval část Zápisu z veřejného 

zasedání ZM, týkající se uvedené problematiky (pořízen dříve při jejím schvalování). Sdělil, 

zda byla na tuto rozpočtovanou akci učiněna poptávka více subjektům k podání cenové nabídky 

a v této souvislosti poprosil o zaslání zadávací dokumentace (rozumí se kopii včetně podaných 

cenových nabídek).  

Odpověď k příspěvku č. 2/4:  

Přítomný host pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic a pan Pavel Bednář, ředitel 

příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, shodně k uvedenému uvedli, že bylo 

provedeno výběrové řízení v souladu se zákonem a v rámci vnitřního předpisu pro zadávání 

veřejných zakázek města Sedlčany 2/2014 v aktuálním znění (veřejná soutěž na předložení 

cenové nabídky). 

 

Vypořádání příspěvku č. 2/4: 

Příspěvek není vypořádaný. 

Žádosti o dokumentaci bude panu Ing. Pavlu Švagrovi, CSc. vyhověno; bude provedena rešerše 

dokumentů ze spisovny, pořízeny kopie, případně jejich převod do elektronické podoby a tyto 

postupem podle Jednacího řádu ZM jmenovanému a dalším členů ZM odeslány. Zejména se 

jedná o Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. května 2017.  

Zajistí: Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 3/4 – „Identifikace rozpočtové položky ve výdajích města 

Sedlčany“; příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dotázal, kde v rozpočtu na rok 2017 se nachází faktura 

od společnosti Flargo, a. s. a v jaké výši, která pro město Sedlčany učinila odborné poradenství 

pro případ mimořádně nízké nabídkové ceny (veřejná zakázka na zamýšlenou stavební akci 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“); kde je v rozpočtu za 2017 o této částce 

účtováno a v jaké výši částka je.  

Odpověď k příspěvku č. 3/4:  

Věcně se jedná o odborný posudek k výběrovému řízení pod názvem akce „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“; identifikace částek není v předaném dokumentu provedena 

po jednotlivých účetních dokladech. 

Dokument obsahuje pouze soubory sdružených částek. Zastupiteli nebyl zadán požadavek 

takovéhoto rozkladu, sdělila v reakci paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického 

na Městském úřadu Sedlčany. Doplnila, že je o této položce účtováno v Příloze č. 7 – 

Administrace projektů k dotacím OP EU, ve které je celková částka za rok 2017 v subkapitole 

pod názvem „Modernizace dopravního terminálu Sedlčany“ v souhrnné částce 104.831,00 Kč 

zahrnuta i částka ve výši 10.000,00 Kč (s DPH 12.100,00 Kč).  

Pan starosta přislíbil, že k tomuto dotazu podá vysvětlení po náhledu detailu rozpočtu, jak o této 

částce bylo fakturováno. 
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Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany dále 

k uvedenému sdělila, že v přílohách k plnění rozpočtu nejsou a ani pro rozsáhlost a nákladovost 

nemohou být obsaženy a pro rozhodovací proces zastupitelů vkládány jednotlivé faktury (účetní 

doklady); fakturovaná částka je obsažena v součtové tabulce označené č. 7, jak již uvedeno 

výše, která byla k této problematice zastupitelům zaslána.  

 

Vypořádání příspěvku č. 3/4: 

Příspěvek není vypořádaný. 

Žádosti o vysvětlení bude panu Ing. Pavlu Švagrovi, CSc. vyhověno; bude provedena rešerše 

dokumentů ze spisovny Odboru ekonomického a Odboru investic; bude pořízena kopie 

daňového (účetního) dokladu a případné vypracování sdělení, postupem podle Jednacího řádu 

ZM s odesláním jmenovanému a dalším členům ZM, případně zaslána tomu odpovídající 

zpráva.  

Zajistí: Městský úřad Sedlčany, Odbor ekonomický v součinnosti s Odborem investic. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 4/4 – „Problematika osvitu hrací plochy Zimního stadionu 

Sedlčany“;  příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 

Jmenovaná se veřejně podělila o svůj osobní názor, když sdělila, že nepostřehla žádný výrazný 

rozdíl mezi osvitem kluziště před rekonstrukcí a po realizaci osvětlení nového. Poukázala na to, 

že by před opravou (výměnou) osvětlení na Zimním stadionu Sedlčany dala raději přednost 

opravám chodníků. Důležitější je opravit chodníky, sdělila.   

Odpověď k příspěvku č. 3/4:  

V reakci na tento příspěvek do rozpravy pan Ing. Jiří Burian, starosta města, uvedl některá 

historická fakta o postupném vybudování dnešní podoby Zimního stadionu Sedlčany. Promluvil 

o jeho stáří; nejprve bylo zbudováno otevřené kluziště (2004, 2005), potom následovala 

výstavba haly (zastřešení v roce 2007). V rámci tehdejšího rozpočtu města Sedlčany bylo 

s halou namontováno původní osvětlení venkovního kluziště, toto již před rekonstrukcí bylo 

starší deseti let; ztratilo na výkonu, nebylo pro uživatele hrací plochy bezpečné. Před jiným 

řešením (např. i uzavřením) zastupitelé vyslyšely požadavky veřejnosti, sportujících a správce 

a do rozpočtu města Sedlčany byla zapracována výdajová položka na rekonstrukci, která byla 

zanesena na základě „předběžné cenové nabídky“. Pan starosta sdělil, že by si nikdy nedovolil 

tvrdit, že rekonstrukce nepřinesla žádná pozitiva; nejedná se pouze o porovnání osvitu, také 

o celkový stav osvětlení (závěsů, osvětlovacích bodů, řídících prvků atd.). 

K této problematice vystoupil v rozpravě také pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany, který sdělil, že se touto problematikou zabývala na svém posledním jednání Rada 

města Sedlčany. Dříve statické osvětlení bez možné regulace osvitu bylo nahrazeno osvětlením, 

kde obsluha může využít více režimů (úsporný režim). Osvit hrací plochy je rovnoměrnější 

a o cca 60 % má nižší spotřebu el. energie. Pro veřejné osvětlení nemusí být využit maximální 

osvit (svítivost) hrací plochy.  

Příspěvky navazující k č. 4/4: 

V pokračující rozpravě k této problematice dále vystoupil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, 

který na problematiku pohlédl skrze svoji představu ekonomického (finančního) efektu, tj. 

za prvé skrze dosaženou úsporu vzhledem k výši investice a za druhé skutečnost realizace bez 

dotace z vlastních zdrojů rozpočtu města Sedlčany. Doplnil, že město Sedlčany finanční 

podporu neobdrželo (předpoklad byl 600 tis. Kč vlastních zdrojů a adekvátní výše dotace); 

nakonec investice město Sedlčany stála 1.315,000 tis. Kč, čili bez dotace tato akce vyšla o 

715 tis. Kč více, oproti původnímu předpokladu. Poukázal na svůj dřívější názor, který spočíval 

v postupné obměně jednotlivých výbojek a učinil zevrubný propočet postupných nákladů 

s porovnání s jednorázovou výměnou. Konstatoval, že tato investice se městu nemůže vrátit 

skrze úspory energie. 
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který si již dříve vyžádal nasmlouvané ceny za 1KW dále 

v pokračující rozpravě konstatoval, že tyto byly příznivé a na tomto fundamentu postavil svůj 

požadavek na zaslání ekonomického vyhodnocení návratnosti této akce.  

Pan Ing. Tomáše Langera poprosil o sdělení, co všechno zveřejňujeme na tzv. profil zadavatele, 

zda vypisujeme více účastníků, vkládáme zadávací dokumentaci, zda zveřejňujeme nabídky 

více účastníků …  

Odpověď: 

Pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru ekonomického, na dotaz odpověděl, že zveřejňujeme 

všechny rozhodné dokumenty, zadávací dokumentaci, vítěznou nabídku, smluvní ujednání 

s úspěšným zhotovitelem; nabídky ostatních nezveřejňujme. 

Pan Ing. Jiří Burian, sdělil, že žádané ekonomické vyhodnocení návratnosti této akce se 

nevyhotoví do zítra.  

Žadatel sdělil, že dokument požaduje ve lhůtě třiceti dnů, což považuje za korektní. 

V pokračující rozpravě vystoupil pan MUDr. Ivan Stolařík, který kategoricky sdělil, že město 

jako subjekt v pozici veřejnoprávní korporace nemůže primárně hledět na to, zda bude mít 

z provozu Zimního stadionu Sedlčany pouze profit. Projektem sportovního vyžití plní další 

veřejností očekávané a pozitivně přijímané úkoly zákona obcích. V zimním období je na 

stadionu realizována soutěž tzv. venkovské ligy, která náklady na provoz Zimního stadionu 

Sedlčany významnou měrou snižuje. Výměna svítidel z důvodu opotřebení a užití zastaralé 

technologie, přinesla očekávaný užitek v komfortu užívání ledové plochy; bez patřičného 

osvětlení by nemohl nikdo plochu užívat. Zimní stadion Sedlčany je provozován 

ke spokojenosti a potřebám uživatelů (občanů města Sedlčany). Městu Sedlčany nemusí vždy 

přinášet pouze finanční efekt. Primárně nejde o to, zda vyděláme, ale o to, aby bylo vidět 

na puky. Provoz Zimního stadionu Sedlčany prakticky stojí na „lize venkova“ a jestliže 

sportující veřejnost hrát nebude, nejsme schopni náklady z veřejného bruslení, účasti škol 

a aktivních sportovců zaplatit. Zvažovat se musí i toto hledisko, které je pro věc podstatnější. 

Osvětlení se dostalo do jiné kvality, ledová plocha jde osvětlit rovnoměrně (zdravotní hledisko). 

Rozhodnutí vyměnit světla a udržet stadion v provozu, je o něčem zcela jiném, oproti 

žádanému; nebavíme se jen o tom, že světla nahradila světla, nejen o tom, zda vyděláme nebo 

ne. 

Bez dotace tato akce není návratná. Byla vedena polemika o tom, že bez obdržené dotace, bude 

akci výměny světel město Sedlčany ještě zvažovat, sdělil pan Ing. Pavel Švagr, Csc.; dále 

poukázal na to, že je legitimní o vyhotovení zakázky soutěžit (více uchazečů, více firem), jako 

je legitimní hledání i dalších řešení. Požaduje doklady, zda soutěž o veřejnou zakázku byla 

férová. 

Pan MUDr. Stolařík konstatoval, že správce Zimního stadionu Sedlčany, by jistě k věci sdělil 

také rád své stanovisko, neboť tento je na pracovišti každým dnem a problematiku zná 

do detailu a lépe; řešitel konkrétní věci by sdělil, kdy a za jakých podmínek zde hrají tzv. 

„venkovské kluby“, které jsou ochotny zde v Sedlčanech na Zimním stadionu Sedlčany nechat 

1,5 mil. Kč/rok (sezóna). Bez jejich peněz bychom na udržitelnost provozu dávaly finanční 

prostředky z rozpočtu města nepoměrně vyšší oproti dnešním. Výměnou tzv. výbojky 

za výbojku v delším období bychom se dostali do jiných těžkostí (např. nerovnoměrnost osvitu) 

a tato představa není k naplnění. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města sdělil, že podstatné je také to, že město Sedlčany podle 

zákona o veřejných zakázkách a své vnitřní směrnice, která usměrňuje postup při zadávání 

veřejných zakázek mimo režim zákona (náš případ), může vybírat vhodného uchazeče 

o veřejnou zakázku oslovením pouze jednoho uchazeče; zejména u malých zakázek se vede 

řízení pouze s jednou prověřenou firmou (uchazečem) s dobrými referencemi. Finanční limity 

pro povinný minimální počet oslovených uchazečů se řídí vnitřní směrnicí města Sedlčany, 



 20 

jak již uvedeno výše, která stanoví, do jaké předpokládané výše lze oslovovat pouze jednoho 

uchazeče; u veřejných zakázek o vyšším finančním plnění postup předepisuje přímo; zakázka 

malého rozsahu na stavební práce do předpokládané výše 1.500.000,000 tis. Kč, kde nedopadá 

na veřejné zakázky režim zákona, postačuje výzva pouze jednomu dodavateli. 

Pan starosta dále konstatoval, že byla zpracována, a to opakovaně, Žádost o poskytnutí finanční 

podpory na výměnu osvětlení hrací plochy. Nejprve jsme spoléhaly, a to opakovaně, na dotace 

MŠMT ČR. Ačkoliv byla Žádost řádně sestavena, hodnotící komise rozhodla, že finanční 

podporu neobdržíme. Aby mohli občané zařízení řádně užívat, pak nám nezbylo nic jiného, než 

dofinancovat z vlastních prostředků uvedený záměr. 

Vypořádání příspěvku č. 4/4: 

Příspěvek není vypořádaný. 

Na požadavek bude odpovězeno podle Jednacího řádu ZM. 

Zajistí: Městský úřad Sedlčany, Odborem investic v součinnosti s provozovatelem Zimního 

stadionu Sedlčany. 

 

Příspěvky do otevřené rozpravy zastupitelů byly vyčerpány. 

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy pro veřejnost se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Pan starosta vyzval referující k řešené problematice, paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru 

ekonomického, k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí dokument „Závěrečný účet 2017 a plnění 

schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-11 za rok 2017“, a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému 

datu účetního období dne 31. prosince 2017 jsou ve výši 189.046,61 tis. Kč (což představuje 

99,80 % schváleného předpokladu RO č. 11/2017) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 

2017 jsou ve výši 162.950,53 tis. Kč (což představuje 94,89 % schváleného předpokladu RO 

č. 11/2017).“      

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 241/2014-2018. 

(Poznámka: Dokument „Výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-11 

za rok 2017“ je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu.) 

 

 

5. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 

Zastupitelé spolu s Pozvánkou a návrhem programu na dnešní zasedání ZM obdrželi k této 

problematice množinu Příloh, a to: 

▪ pod označením „5.1“ Přílohu s názvem „Návrh rozpočtu – příjmy, výdaje“, včetně dalších 

Příloh označených 1 – 10 

▪ pod označením „5.2“ Přílohu s názvem „Návrh rozpočtu – komentář“ 

▪ pod označením „5.3“ Přílohu s názvem „Návrh usnesení“ 

 

Slova k řešené problematice se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany.  

 

Pan starosta nejprve obecně uvedl problematiku přípravy a tvorby rozpočtu a s tím související 

vybranou strategii předpokládaného hospodaření města Sedlčany v roce 2018. Zastupitelům 

a přítomné veřejnosti sdělil standardní kroky předcházející sestavení uceleného návrhu 
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rozpočtu. Jedná se zejména o definování souboru připravovaných investičních a jiných 

stavebních akcí – jednou z priorit roku 2018 je stavební akce rozpočtovaná pod názvem „LAS 

– umělé povrchy dráhy, sektory“, která bude realizována na základě většinové shody 

zastupitelů, a to na základě zcela jednoznačného vyhodnocení potřebnosti.  

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu jsou výsledky projednávání dílčích rozpočtů 

organizačních složek a zejména příspěvkových organizací s jejich řediteli, popř. vedoucími; 

projednání rozpočtu s jednateli městských obchodních společností; rozbor jednotlivých kapitol 

předkládaného návrhu rozpočtu (opakovaně byl proveden při prvním čtení a druhém čtení 

návrhu rozpočtu na jednání RM dne 24. ledna 2018 a dne 7. února 2018, přičemž na doplňujícím 

jednání RM dne 21. února 2018 radní iniciovali ještě žádoucí dvě, dnes tzv. „na stůl“ 

předkládané, drobné úpravy do dřívějšího a zaslaného návrhu rozpočtu, které ovšem nemají 

vliv na výši příjmů ani výdajů (jedna představuje změnu názvu a určení a druhá oddělení 

samostatného rozpočtového řádku ze subkapitoly rozpočtu). 

 

K problematice návrhu rozpočtu na rok 2017 pan Ing. Jiří Burian, starosta města, zmínil 

dlouhodobě aplikované hlavní zásady, které je třeba dodržovat při sestavování návrhu rozpočtu 

a které je nezbytné ctít. 

 

Mezi známé hlavní zásady náleží: 

▪ Zachování struktury a kontinuity rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 s rozpočty předchozích 

období, zejména rozpočtem roku 2017, respektive s výsledky hospodaření za rok 2017 (rozumí 

se především kontinuita akcí od přípravy po realizaci a zachování očekávaných standardů 

služeb vykonávaných skrze Městský úřad Sedlčany a subjekty zřízené nebo založené městem). 

▪ Rozpočet nezávislý na neúčelných finančních půjčkách. 

▪ Rozpočet postavený na reálných příjmech (vyloučeno je schválení schodkového rozpočtu, jež 

nebude mít schodek finančních prostředků krytý z vlastních zdrojů). 

▪ Zachovaný vztah ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje, případně k rozpočtům 

a „společenským“ objednávkám činností u subjektů městem zřízených a založených. 

▪ Zásada reflexe povinných plateb a závazků (plnění smluvních ujednání a dalších závazků) 

z předchozích rozpočtových období. 

▪ Zabezpečení základních úkolů a funkcí obce (udržitelnost chodu; paleta očekávaných služeb 

subjektů zřízených městem, tj. příspěvkových organizací a rovněž organizačních složek města 

Sedlčany; v praxi to znamená péče o veřejné osvětlení; zeleň; zimní údržbu komunikací; 

odpadové hospodářství; dodávky vody, její čištění; zachování možnosti kulturního 

a sportovního vyžití…).  

 

V další části pan starosta zmínil hlavní aspekty průřezu přípravy a shromažďování základních 

materiálů do rozhodující skladby rozpočtu na rok 2018. Mezičasem byl pracovní návrh 

rozpočtu v prvním kole projednávání na úrovni výkonného vedení Městského úřadu Sedlčany 

dopracován a upraven pro jednání RM, jak uvedeno výše. Úpravy byly provedeny ve shodě 

všech zúčastněných a zapracovány do předkládaného pracovního návrhu rozpočtu na rok 2018.  

Pan starosta již na tomto místě důrazně uvedl, že lze se vší odpovědností navrhovat úpravy 

předloženého návrhu rozpočtu, avšak zde je třeba dodržet a dbát zásady zachování nastaveného 

limitu finančních prostředků, a to jak na straně příjmové, tak výdajové tohoto návrhu rozpočtu 

a konstatoval, že nemůžeme nárokovat další výdaje bez finančního krytí. Z tohoto důvodu je 

nezbytné při požadavku úpravy přesunu financí či zařazení do návrhu rozpočtu dalšího 

požadavku doposud neuplatněného, návrh podat jako komplexní řešení, tedy na straně výdajů 

některou položku dnes do návrhu rozpočtu zapracovanou z návrhu rozpočtu na rok 2018 zčásti 

vyloučit a neakceptovat, případně neakceptovat v plném rozsahu.  

S návrhem rozpočtu lze pracovat pouze tak, aby rozpočet zůstal vyrovnaný. 
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Pan starosta poznamenal, že mnoho potřebných a navrhovaných akcí a výdajů nebylo možné 

do návrhu rozpočtu zapracovat; Rada města Sedlčany návrhem určila v podstatě priority akcí, 

a to v kontextu potřebnosti s nezbytnou reflexí prostředí a s vysokou mírou občanské shody. 

Pro úpravu návrhu rozpočtu na rok 2018 lze diskutovat i přijímat návrhy splňující tyto základní 

atributy (výše uvedeny, níže zopakovány; reflexe změny priorit).  

Pan starosta dále k problematice sestavování návrhu rozpočtu sdělil, že je třeba dbát určitých 

předpokladů kontinuity, a to jak na straně příjmů (daňová výtěžnost po přerozdělení), tak 

i na straně výdajů; tedy pro případ mandatorních výdajů (povinné prostředky) vycházet 

ze skutečnosti roku 2017, a to s ohledem na zásahy státní moci ve smyslu zdražení úředních 

výkonů.   

 

Pan starosta rekapituloval časovou osu příprav s uvedením mezních bodů projednávání 

požadavků a intervalů činnosti: 

▪ listopad – prosinec 2017 revize stavu investičních akcí a akcí stavební povahy; 

shromažďování požadavků státní správy a samosprávných činností; požadavky pro tvorbu 

a udržitelnost občanské společnosti; zajištění požadavků osad a další činnosti s ohledem 

na mandatorní výdaje; (činnosti zajišťovali pan starosta, pan místostarosta, páni předsedové 

osadních výborů a další);  

▪ prosinec 2017 (5. prosince projednání); – 13. prosince schválení provozních rozpočtů 

příspěvkových organizací na rok 2018 (nový legislativní prvek neumožňuje provizórium); 

▪ leden 2018 – zajištění informací a projednání potřeb a plánované činnosti s řediteli 

obchodních společností (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. a Sedlčanské technické služby, 

s. r. o.); 

▪ 9. ledna 2018 – projednání požadavků na úrovni Porady vedení města Sedlčany;  

▪ 24. ledna 2018 – první čtení návrhu rozpočtu na jednání RM (zejména příjmy); 

▪ 7. února 2018 – druhé čtení návrhu rozpočtu na jednání RM (zejména výdaje); návrh rozpočtu 

doporučen ke schválení;  

▪ 8. února 2018 – návrh vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Sedlčany; 

▪ 12. února 2018 – projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany ve Finančním výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany; 

▪ 21. února – zpracován návrh RM na další dvě úpravy ve výdajové části. 

 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 8. února 2018 na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

jak již uvedeno výše. 

Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní 

veřejné zasedání, a to podle Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany, dne 14. února 2018. 

Dnes, 26. února 2018, je návrh rozpočtu předkládán k projednání a případnému schválení 

Zastupitelstvem města Sedlčany. 

 

V uvedeném čase byl ze strany zastupitelského sboru doručen soubor požadavků na zahrnutí 

dalších akcí na výdajovou stranu rozpočtu, a to od paní Ing. Blanky Vilasové, které na svém 

jednání dne 21. února 2018 řádně projednala Rada města Sedlčany a jmenované i všem 

zastupitelům byl zaslán návrh na vypořádání doručených podnětů a požadavků. Vzhledem 

k tomu, že jsou tyto požadavky zastupitelům známy, nejsou zde uváděny (mnohé z nich jsou 

přesto níže poznamenány, neboť byly předmětem rozpravy). 

 

Ze strany dalších členů zastupitelského sboru ani ze strany veřejnosti nebyl doručen žádný 

požadavek na úpravu vyvěšeného (zveřejněného) návrhu rozpočtu ani žádný dotaz, či podnět 

na jeho doplnění. Na Městský úřad Sedlčany nebyl zaslán žádný dotaz na vysvětlení 

navrhovaných položek, případně některé z nich, vyjma výše uvedených. 
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Na základě shora uvedeného se lze domnívat, že je předkládaný a zveřejněný návrh rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2018 občanským prostředím respektován. 

 

Následně pan starosta předal slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, 

pověřené referovat ve věci dílčích kapitol předkládaných v návrhu rozpočtu. Referující 

postupně prošla, ozřejmila a případně odůvodnila i okomentovala navrhovanou výši finančních 

prostředků v jednotlivých kapitolách, případně subkapitolách, a to standardním způsobem zde 

obvyklým a žádaným, nejprve na straně příjmů a následně na straně navrhované skladby 

výdajových položek.  

Předneseným číselným hodnotám, uvedeným v sestaveném návrhu rozpočtu, není v tomto 

Zápisu zapisovatelem věnována speciální pozornost, pouze vybraným kapitolám, neboť číselné 

údaje jsou uvedeny v předložené skladbě návrhu rozpočtu, která byla pod názvem „Návrh 

rozpočtu – příjmy, výdaje“, ve zjednodušené formě, a to včetně dalších Příloh označených 1 – 

10, které podrobněji svědčí o obsahu rozpočtovaných položek, součástí materiálů předaných 

zastupitelům spolu s Pozvánkou, jak poznamenáno výše. 

 

Níže je uvedena tzv. Rámcová rekapitulace navrhované příjmové a výdajové strany rozpočtu 

(částečné porovnání východisek návrhů). 

Příjmová a výdajová strana rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 je ve svých hlavních 

příjmových a výdajových kapitolách definována; prakticky sestavena a rozvržena 

do jednotlivých příjmových řádků.  

 

Hlavní příjmové kapitoly: 

Kapitola označená „1.“ s názvem „Daňové příjmy“  …  114.280,00 tis. Kč 

Kapitola označená „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ …    19.287,00 tis. Kč 

Kapitola označená „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ …      4.645,00 tis. Kč 

Kapitola označená „4.“ s názvem „Dotace, půjčky,…“ …    51.033,00 tis. Kč 

Příjmy celkem činí       …  189.245,00 tis. Kč 

 

Rámcová rekapitulace navrhované příjmové strany rozpočtu (částečné porovnání východisek 

návrhů): 

1. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 1. „Daňové příjmy“ jsou navrhovány 

ve výši 114.280,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 

99.490,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 97.990,00 tis. Kč a na rok 2015 bylo 

navrhováno 95.650,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 90.400,00 tis. Kč); 

z toho v subkapitole 1.1 „Výnosy daní“ jsou příjmy uvedeny (navrhovány) 

v předpokládané výši 103.400,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 

88.000,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 85.800,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo 

navrhováno 83.700,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 78.550,00 tis. Kč) 

a v subkapitole 1.2 „Místní a správní poplatky“ jsou příjmy uvedeny 

v předpokládané výši 10.880,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 

11.490,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 12.190,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo 

navrhováno 11.950,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 11.850,00 tis. Kč). Zde 

jsou ponejvíce poníženy příjmy z odvodu loterií a jiných her (umořování provozu 

vlivem účinnosti OZV; dobíhající provoz terminálů MF ČR a nepříznivě projevující 

se změny v legislativě spadající do gesce Odboru dopravy a silničního 

hospodářství). 

2. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 2. „Nedaňové příjmy“ jsou navrhovány 

ve výši 19.287,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 
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18.836,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 18.548,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo 

navrhováno 18.802,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 18.837,00 tis. Kč). Zde 

návrhem reflektujeme očekávané příjmy. 

3. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 3. „Kapitálové příjmy“ jsou ve výši 

4.645,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 8.815,00 tis. Kč; na rok 

2016 bylo navrhováno 2.600,00 tis. Kč; pro rok 2015 bylo navrhováno 

6.810,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 17.120,00 tis. Kč); z toho 

v subkapitole 3.1 „Příjmy z prodeje pozemků a jiného nemovitého majetku“ jsou 

příjmy uvedeny v předpokládané výši 100,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo 

navrhováno 1.300,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 1.500,00 tis. Kč; na rok 

2015 bylo navrhováno 1.760,00 tis. Kč a na rok 2014 bylo navrhováno 

1.120,00 tis. Kč) a v subkapitole 3.2 „Prodej BF“ jsou příjmy uvedeny 

v předpokládané výši 4.545,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 

7.515,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 1.100,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo 

navrhováno 5.050,00 tis. Kč a na rok 2014 bylo navrhováno 16.000,00 tis. Kč). 

4. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 4. „Dotace, půjčky, rezervy“ jsou ve výši 

51.033,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 41.984,00 tis. Kč; 

na rok 2016 bylo navrhováno 38.117,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo navrhováno 

175.093,00 tis. Kč a  na rok 2014 bylo navrhováno 292.703,00 tis. Kč); z toho 

v subkapitole 4.1 „Dotace ze SR, OP EU“ jsou příjmy uvedeny v předpokládané 

výši 24.937,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 22.700,00 tis. Kč; 

na rok 2016 bylo navrhováno 21.425,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo navrhováno 

20.233,00 tis. Kč a na rok 2014 bylo navrhováno 20.023,00 tis. Kč); v subkapitole 

4.2 „Investiční účelové dotace“ jsou příjmy navrhovány nulové; (Poznámka: na rok 

2017 a na rok 2016 byly navrhovány rovněž nulové; na rok 2015 byly s ohledem 

na smluvní vztah navrhovány příjmy v předpokládané výši 108.374,00 tis. Kč 

a na rok 2014 bylo navrhováno 186.030,00 tis. Kč); v subkapitole 4.3 „Zapojení 

rezerv“ se počítá s částkou ve výši 26.096,00 Kč; (Poznámka: pro rok 2017 bylo 

navrhováno 19.284,00 tis. Kč; pro rok 2016 bylo navrhováno 16.692,00 tis. Kč; 

pro rok 2015 bylo počítáno s částkou ve výši 46.486,00 tis. Kč a pro rok 2014 byla 

navrhována částka 26.650,00 tis. Kč).  

Předložený návrh rozpočtu na rok 2018 prozatím nepředpokládá přijetí žádného 

úvěru (návratné finanční výpomoci; byla by žádoucí pro případ „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“); (Poznámka: Návrh rozpočtu na rok 2017 a rok 

2016 rovněž nepředpokládal přijetí žádného úvěru; návrh rozpočtu na rok 2015 

rovněž nepředpokládal přijetí žádného úvěru; v roce 2014 byla do návrhu příjmové 

části rozpočtu vložena subkapitola označená 4.4 „Úvěry“, ve které bylo navrhováno 

přijetí úvěru ve výši 60.000,00 tis. Kč, což bylo naplněno). 

Příjmy jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 189.245,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 

byly navrhovány 169.125,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 157.255,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou ve výši 296.355,00 tis. Kč a na rok 2014 byly příjmy 

v původním rozpočtu navrhovány částkou 419.060,00 tis. Kč). Dřívější vysoké rozpočtované 

příjmy byly postaveny na finanční podpoře SFŽP ČR ve věci realizace investiční akce 

pod názvem „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“.  

Zapojení rezerv předpokládá částku ve výši 26.096,00 tis. Kč; na rok 2017 bylo navrhováno 

zapojit rezervy ve výši 19.284,00 tis. Kč.  

 

Rámcová rekapitulace navrhované výdajové strany rozpočtu: 

1. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 1. „Zemědělství – lesní hospodářství“ jsou 

navrhovány ve výši 2.500,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 
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částkou 2.750,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 2.400,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 2.200,00 tis. Kč). 

2. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 2. „Průmyslová a ostatní odvětví 

hospodářství“ jsou navrhovány ve výši 12.160,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 

byly navrhovány ve výši 14.765,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 

10.725,00 tis. Kč; na rok 2015 byly navrhovány částkou 7.050,00 tis. Kč). 

3. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 3. „Služby obyvatelstvu“ jsou navrhovány 

ve výši 95.565,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány částkou 

88.830,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 80.440,00 tis. Kč; na rok 

2015 byly navrhovány částkou 230.740,00 tis. Kč). 

4. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 4. „Sociální věci, zdravotnictví“ jsou 

navrhovány ve výši 4.600,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 

částkou 3.935,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 3.420,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 3.195,00 tis. Kč). 

5. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 5. „Ochrana a bezpečnost“ jsou 

navrhovány ve výši 8.145,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 

částkou 6.325,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 6.185,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 6.065,00 tis. Kč). 

6. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 6. „Všeobecná veřejná správa“ jsou 

navrhovány ve výši 66.275,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 

částkou 52.520,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 54.085,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 47.105,00 tis. Kč, tato částka v konečném 

návrhu RM upravena na 47.200,00 tis. Kč. 

Výdaje jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 189.245,00 tis. Kč; (Poznámka: pro rok 

2017 byly výdaje navrhovány částkou 169.125,00 tis. Kč; pro rok 2016 byly výdaje navrhovány 

částkou 157.255,00 tis. Kč; pro rok 2015 byly výdaje navrhovány částkou 296.355,00 tis. Kč). 

 

Zapojení rezerv je v částce 26.096,00 tis. Kč. 

 

Paní Jitka Kadlecová sdělila dále následnou úpravu:   

▪ Podpora akcí pro děti a občany města Sedlčany (Masopust; Rozsvícení vánočního stromu) 

byla realizována již dříve v předmětu podpory např. zajištění pódia, úklidu, elektro připojení. 

Se znalostí nákladů je navrhováno přidat výdajovou položku pod názvem „Veřejné kulturní 

akce“ v navrhované částce 50.000,00 Kč a o tuto částku ponížit „položku“ s názvem „Veřejná 

správa“. 

▪ U veřejného osvětlení, položky označené v návrhu výdajů heslem „Pod Lesíkem“ došlo 

ke zjevné písařské chybě, ve skutečnosti se jedná o veřejné osvětlení ulice Pod Pilami (výměna 

osvětlovacích bodů); jedná se o formální úpravu textu. 

 

Vzhledem k ucelenosti dokumentu, je dále uveden přepis dokumentu pod názvem „Návrh 

rozpočtu – komentář“, ze kterého referující citovala. 

(začátek přepisu dokumentu) 

Příjmy: 

Výnosy daní – výpočet vychází z hodnot daňové predikce celkového inkasa daní na rok 2018 

poskytnutých MF ČR. Dle procentuálního navýšení hodnot pro rok 2018 jsme upravili skutečné 

výnosy roku 2017 a tyto hodnoty jsou návrhem rozpočtu na rok 2018. 

Meziroční navýšení uvedené v %: daň z příjmu SVČ 1,7 %; ZČ 1,6 %; PO 1,7 %; DPH 13 – 

14 % – způsobeno změnou zákona č. 243/2000 Sb. (zák. č. 260/2017 Sb.) podíl z celostátního 

hrubého výnosu DPH se vrací z 21,40 % (úprava rozpočtového určení daní pro rok 2017) 

na původních 23,58 %. 
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Místní a správní poplatky – odhad dle předpisu poplatků s ohledem na dosaženou skutečnost 

v roce 2017, příjmy z odvodu loterií aj. her jsou stanoveny na částku 500 tis. Kč, v roce 2018 

bude postupně ukončen provoz hracích terminálů, do roku 2019 přecházejí 3 ks.  

Nedaňové příjmy – nájmy NP – pronájem kotelen, pronájem vodohospodářského majetku, 

Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany příjmy vč. DPH – dle § 56a); (nájem nemovité věci 

je osvobozen od daně…); odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů se u DPH může plátce rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným 

plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. Z tohoto důvodu 

je pro město výhodné u výše citovaných nájmů nemovitostí a nemovitých věcí uplatňovat DPH. 

Lze uplatnit takto i nárok na odpočet daně dle ustanovení § 72 nebo § 92a-e). V tzv. režimu 

přenesené daňové povinnosti vzniká povinnost výpočtu a odvodu daně za dodavatele, ale i její 

zpětné inkaso, což by v situaci, kdy by pronájem nemovitostí nebyl zatížen DPH nebylo možné.  

Příklad – loňská úspora při obnově a opravách vodohospodářského majetku. Pro rok 2018 jsou 

v rozpočtu výdajové části již tyto výdaje uváděny bez DPH.  

Kapitálové příjmy – rozpis příjmů z prodaných bytů obsahuje Příloha č. 1 – byty č. p. 872 – 

Smlouvy uzavřeny v závěru roku 2017, převody finančních prostředků od nájemníků byly 

provedeny v lednu 2018, byt č. p. 703 – prodej obálkovou metodou, zapojena část příjmů 

z plánovaného prodeje MBF, bytů v č. p. 1172 – 5, již bylo realizováno jednání s nájemníky 

těchto bytových domů a dle zájmu o koupi bytů je předpoklad, že v roce 2018 budou tyto 

prodeje uskutečněny.   

Dotace, půjčky, rezervy – do návrhu rozpočtu 2018 je zapojena výše dotace, která je schválena 

zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu – finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu 

obcí, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy, které nepodléhají 

finančnímu vypořádání – pro město Sedlčany tato dotace činí pro rok 2018 částku 

18.112,00 tis. Kč. Dalšími dotacemi v návrhu rozpočtu jsou dotace na výkon státní správy 

na úseku sociálních věcí, dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, výkon pěstounské péče, 

výkon sociální práce, výkon sociální práce na úseku pečovatelské služby. Dotace na výkon 

státní správy – životní prostředí.  Dotace z Operačního programu – Šablony pro 1. ZŠ a 2. ZŠ 

přechází z roku 2017; jedná se o dotaci průběžnou, stejná výše je rozpočtována i ve výdajové 

části rozpočtu. Volby prezidenta 277,00 tis. Kč – leden 2018, dotace účelová, rozpočtováno 

zároveň ve výdajích.  Rezervy – zapojen zůstatek finančních prostředků na účtech města 

ke dni 31. prosince 2017. 

Výdaje: 

Součástí rozpočtu výdajů je 9 z celkem 10 Příloh, které obsahují podrobný rozpis akcí 

týkajících se vybraných oblastí rozpočtu, jako jsou opravy, údržba a budování nových 

komunikací a chodníků, obnova a opravy vodohospodářského majetku, opravy a údržba 

sportovních zařízení a budov, správa budov a zařízení města, projektové dokumentace, 

administrace projektů k OP EU a výběrových řízení, úpravy veřejných prostranství města 

a osad, jednotlivě jsou v návrhu rozpočtu vyčísleny výdaje na opravy, údržbu a rekonstrukci 

dětských hřišť, samostatná příloha je též k výdajové položce opravy a úpravy prostor 

Nemocnice Sedlčany. Příloha č. 9 – obsahuje rozdělení správy Městského úřadu Sedlčany, 

potřeby ICT – obnova, údržba HW, aktualizace a obnova SW, GDPR – výdaje související 

s nařízením EU – tzv. ochrana osobních údajů. Nařízení vstoupí v účinnost v květnu letošního 

roku (2018).  

Čísla jednotlivých příloh jsou uvedena ve třetím sloupci návrhu rozpočtu na rok 2018, který 

zastupitelé obdrželi.        

(konec přepisu dokumentu) 

 

Pan starosta jmenované referující poděkoval, doplil stručným komentářem některé údaje 

a následně otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru města Sedlčany.  



 27 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Příspěvek do rozpravy č. 1/5 – „Komunikace s občany ve věci připomínkování návrhu 

rozpočtu“; příspěvek přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka  

Jmenovaný doporučil následné. Město Sedlčany by společně se zveřejněním návrhu rozpočtu 

na úřední desce, případně v elektronické podobě na www stránkách města Sedlčany, mohlo 

občany informovat o možnosti využití svých práv na připomínkování rozpočtu nebo zaslání 

návrhu na některou z úprav. Sdělil, že určitá města tuto nadstandardní službu pro občany dělají 

a vytvářejí tak předpoklady pro širší komunikaci a zpětnou vazbu k návrhu rozpočtu. Sdělení 

směrem k občanovi by mohlo obsahovat výzvu, případně návod jakým způsobem a na koho se 

mohou se svým podnětem obrátit, komu mohou případnou připomínku zaslat.  

Požádal, aby s příštím rozpočtem něco z navrhovaného nebo obdobná forma sdělení (toku 

informací) byla zajištěna. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že s návrhem souhlasí, lze jej v prostředí města 

Sedlčany vhodnou formou aplikovat. Je však námětem pro činnost příštího zastupitelstva 

v dalším volebním období.  

V širším slova smyslu poukázal na skutečnost, že každý občan se může ve svých životních 

situacích (nevynímaje starostlivosti o městský rozpočet) kdykoli na něho obrátit, případně 

na jiného představitele města. Někteří občané tak skutečně činí, a to i kontinuálně v průběhu 

roku, se na pana starostu obracejí s rozličnými návrhy. Zajisté každý občan může předkládat 

své připomínky standardní zaužívanou formou osobního setkání, nebo formou písemnou, a to 

kdykoli i cestou e-mailu, pokud nějakými věcnými připomínkami a podněty disponuje, je vždy 

takový podnět vítán. Každý se může doptat, kdyby nevěděl, na koho se má s tím kterým 

problémem obrátit a nemusí složitě hledat další systémy a zástupné formy mimo osobní setkání. 

S trochou nadsázky sdělil, že nakonec každý dotaz občana, či jakýkoliv jiný podnět s dopadem 

na rozpočet města Sedlčany, končí právě u něho. Město Sedlčany své zákonné povinnosti beze 

zbytku plní, vždyť také proto je návrh rozpočtu zveřejňován a občané dobře vědí, na koho se 

mají obrátit. Obdobnými slovy doplnil, že rozpočet je mimo jiné také „štos papírů“, který je 

třeba převést do předepsané, dobře čitelné a pro občana srozumitelné podoby, která je vlídná 

a přehledná. Přílišné podrobnosti mohou naopak být překážkou dostatečnosti informací. 

Rozpočet se následně rozepisuje do úloh a opět každý občan, kterého by zajímal detail, se může 

na město obrátit a informaci obdrží.  

Důležité je, aby měli občané možnost se kdykoli k tomu, co je zajímá, svobodně přihlásit, 

diskutovat, věci konzultovat a přitom se vzájemně poznat. 

Příspěvek je podnětem pro budoucí zastupitele. 

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 2/5 – „Požadavek na vysvětlení vybraných položek finančně 

posílených (zvýšených) návrhem rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 oproti rozpočtu 

(hospodaření; plnění) města Sedlčany za rok 2017“; příspěvek přednesla paní Ing. Blanka 

Vilasová  

Paní Ing. Blanka Vilasová nejprve předsedajícímu veřejnému zasedání předeslala, že má dotazů 

k předloženému návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 mnohem více, které uvede 

v rozpravě zastupitelského sboru později. 

Nejdříve tedy požadovala vysvětlení z jakého důvodu je u některých vybraných položek 

u příspěvkových organizací města Sedlčany navýšen rozpočet na rok 2018 v porovnání 

s předchozím rozpočtovým obdobím (rok 2017). Zda navýšení souvisí například s kvalitou 

odváděné práce. 

Slova k odpovědi se ujala k tomu předsedajícím vyzvaná paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 

ekonomického, která sdělila, že jsou příspěvky navýšeny o celkovou částku ve výši cca 
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2,000 mil. Kč, a to z důvodu významného loňského (2017) navýšení platů pro tyto subjekty, 

prostřednictvím užitého nástroje tehdejší vládní moci, tj. dostatečně medializovaného nařízení 

vlády, kterým byly zvýšeny tarifní složky platů s dopadem na celé období roku 2018 (nařízení 

vlády č. 340/2017; ode dne 1. ledna 2018 platí nařízení vlády č. 341/2017). 

Poznámka: Město Sedlčany je zřizovatelem celkem deseti příspěvkových organizací. 

U příspěvkových organizací, které plní funkci škol a školských zařízení (tj. pro náš případ dvě 

základní školy, mateřská škola, dvě školní jídelny, základní umělecká škola) rovněž došlo 

na základě vládního nařízení ke změně platových tarifů směrem nahoru (tabulkové platy), 

avšak bez přímého dopadu a vlivu do prostředí předkládaného návrhu rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2018, neboť tyto prostředky poskytované na úhradu platů zaměstnanců uvedených 

subjektů z prostředků státního rozpočtu, kapitoly MŠMT ČR, pro náš případ postoupené dále 

do rozpočtu Středočeského kraje, jsou poskytovány přímo, a to bez účasti města Sedlčany, 

těmto zařízením, tedy prostřednictvím rozpočtu krajů. Na zpracování vstupních údajů platů 

těchto subjektů se v rámci výkonu státní správy podílí Odbor školství a památkové péče 

na Městském úřadu Sedlčany. Prostředky na pokrytí platů u těchto subjektů neprocházejí přes 

rozpočet města Sedlčany.  

Naproti tomu prostředky, ke kterým je dotaz dále směřován, tj. na platy dalších příspěvkových 

organizací městem Sedlčany zřízených, ale i organizačních složek města Sedlčany, jsou plně 

sanovány rozpočtem města Sedlčany. Původ výše položky, zatěžující rozpočet, je třeba hledat 

i v zákonných odvodech (sociální a zdravotní pojištění), které musejí být rovněž rozpočtovány. 

Referující paní Jitka Kadlecová, dále poukázala na skutečnost, že u subjektů, jejichž předmětem 

činnosti je kultura a kulturnost prostředí města a regionu (Městská knihovna Sedlčany, Kulturní 

dům Josefa Suka Sedlčany a Městské muzeum Sedlčany) došlo v roce 2017 prostřednictvím 

nařízení vlády ČR dokonce ke dvojímu zvýšení platů s tím, že dopad na rozpočet města 

Sedlčany v roce 2017 nebyl tak významný, a to s ohledem na pouze dvouměsíční režim aplikace 

uvedených předpisů v závěru roku 2017. Pro rozpočet roku 2018 však platí, že pod dopadem 

nových tarifů bude svázáno všech dvanáct měsíců tohoto roku.  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, referující paní Jitce Kadlecové, poděkoval za podrobné 

vysvětlení dotazu v rozpravě předneseného a konstatoval, že s nařízením vlády opravdu nic 

neuděláme; musíme jej naplnit. Uvedené navýšení platů ovšem s kvalitou práce prakticky 

nesouvisí. 

Příspěvek je vypořádaný. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 3/5 – „Podávání návrhů do rozpočtu na rozpočtové období zastupiteli 

města, kteří nejsou členy Rady města Sedlčany“; příspěvek do rozpravy přednesla paní 

Ing. Blanka Vilasová  

Paní Ing. Blanka Vilasová, nejprve sdělila, že neví, zda se může v toto chvíli ptát na konkrétní 

rozpočtované položky, případně položky, které by mohly být do návrhu rozpočtu na rok 2018 

ještě zařazeny, a zda je lze nyní v návrhu rozpočtu měnit. Sdělila, že jejím zájmem jsou hlavně 

dětská hřiště a chodníky. V souvislosti s vícero dotazy a podněty sdělila, že je zde pro lidi, 

ke kterým směřuje své aktivity a veřejnou činnost. 

Poukázala na skutečnost, že některé z požadavků dříve postoupila k projednání na město 

Sedlčany (Městský úřad Sedlčany) a v dané věci obdržela odpověď z radnice (projednala Rada 

města Sedlčany dne 21. února 2018), že většina těchto akcí ze zaslaného souboru bude zařazena 

do příštího rozpočtového období, s čímž nesouhlasí. 

A pokračovala: „Vždyť například Taverny – oprava drah, to chápu a odvodnění rovněž, 

ale nevím, zda je nutná výstavba nové tribuny. Tribunu nepotřebujeme.“ Místo toho žádala další 

dětská hřiště; např. Na Strojírnách (patrně v lokalitě bytové zástavby pod bývalým podnikem 

STROS) a při KDS (Kovodružstvo Sedlčany). 
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K příspěvku se připojil i zastupitel pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který v širší souvislosti sdělil, 

že dává za pravdu své předřečnici. V současné době podle jeho názoru dost dobře nejde 

do návrhu rozpočtu zasahovat, lze jej pouze schválit nebo zamítnout. 

Položil otázku: 

„Proč se město brání předběžným jednáním se zastupiteli?“ Dále sdělil, že zastupitelé nedostali 

komentář k výdajové části rozpočtu, čímž by se zkrátilo a zjednodušilo jeho schvalování. 

Debatu v této věci vnímá tak, že zastupitelé mají málo komentářů k rozpočtu. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová dále na jiném místě rozpravy prezentovala návrh na pracovní setkání 

zastupitelů, kteří by se měli sejít nad návrhem rozpočtu v čase před jeho sestavením nebo 

v průběhu jeho tvorby. 

Požadavek opakovaně podpořil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který sdělil, že pracovní 

předjednání rozpočtu by bylo vhodné udělat. Debata zastupitelů by se tím nyní zkrátila. Sdělil, 

že občané zastupitele kontaktují se svými podněty, které by mohly být předány. Konstatoval, 

že město návrh rozpočtu vyvěsí, tj. zveřejní předpokládané příjmy a výdaje, ovšem občan se 

v takto předloženém rozpočtu hůře orientuje, neboť i zastupitelům je potřebné poskytnout 

kvalifikovanější komentář k návrhu rozpočtu.  

 

Pan starosta sdělil, že přijatý funkční mechanismus dosavadního sestavování návrhu rozpočtu 

města Sedlčany s významnou úlohou Rady města Sedlčany, nebyl v průběhu volebního období 

2014 – 2018 ani dříve nikdy nikým napadán. 

Uvedl, že se dnes podivuje nad výše vyřčeným požadavkem pracovního jednání, když doposud 

k aplikovanému modelu v době sestavování rozpočtu tento požadavek nikdy nezazněl, přitom 

každý zastupitel dobře ví, kdy se návrh rozpočtu sestavuje. Stávající a lety prověřený model 

považuje za optimální. Volání po pracovním jednání ZM k návrhu rozpočtu vnímá jako zcela 

nový prvek, nový požadavek paní zastupitelky. Rozumí se požadavek na svolání tzv. 

pracovního jednání Zastupitelstva města Sedlčany bez účasti veřejnosti. Dále ve svém 

vystoupení poukázal na skutečnost, že sestavování rozpočtu má svůj pevný řád, časovou 

chronologii, věcnou náplň a svůj pořádek.  

Sběr informací panem starostou, všemi členy RM a Odborem investic k požadavkům veřejnosti 

a informace ze strany subjektů města spolu s jejich požadavky vlastními, jsou zajisté procesem 

kontinuálním. Požadavky jsou vyhodnocovány z mnoha aspektů, zejména z pohledu 

majetkoprávních vztahů, rozlišení skutečné potřebnosti od touhy a časných i provizorních 

řešení od systémových. V komplexu návrhu rozhodnutí o zařazení akcí musejí být zvažovány 

všechny známé a potenciální souvztažnosti, tj. mimo jiné další akce s návrhem spojené, 

aby jednotlivé prosazované a rozpočtem podporované věci, zejména povahy investiční 

a stavební, nešly tak říkajíc proti sobě a navzájem se nemařily, nerušily (vyloučení negace). 

Rozumí se např. postavit chodník a potom jej rozkopat, neboť se budou vkládat pod jeho povrch 

inženýrské sítě.  

Informace jsou primárně sbírány a předkládány subjekty městem zřízenými (příspěvkové 

organizace, tj. deset subjektů; dále městem založenými obchodními společnostmi, tj. Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o. a Sedlčanské technické služby, s. r. o; organizačními složkami, tj. 

Správa budov a zařízení města Sedlčany a Pečovatelská služba Sedlčany), se kterými jsou 

návrhy projednávány, je prověřována jejich míra potřebnosti; akcím jsou přiřazeny priority. 

Intenzivní aktualizace sesbíraných akcí je uskutečňována zejména v průběhu měsíce listopadu.  

Sestavuje se a vytváří pracovní návrh rozpočtu, který je projednáván s dotčenými subjekty; 

probíhá případné obhájení návrhů.  

Každý návrh prochází minimálně, respektive zpravidla, dvoukolovým projednáváním ve formě 

návrhu na úrovni Rady města Sedlčany. Návrh rozpočtu je vždy hlavním bodem programu 

zasedání Rady města Sedlčany. V prvním čtení je RM prováděno revidování návrhu 
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a objasňován předmět a účel položek spolu s důvodem zařazení akcí stavební a investiční 

povahy.  

Pan starosta konstatoval, že jistě každý ze zastupitelů má své zájmy a své priority, dále je ovšem 

ze znalosti věci potřebné, respektive priority je žádoucí definovat a rozpoznat ty z nich, které 

jsou v soutěži akcí nejpotřebnější, usnadňující kvalitu života ve městě apod., skutečné potřeby 

občanů města, prostřednictvím kterých se udrží majetek a jeho přínos a dále takové akce, které 

do budoucna sekundárně rozpočet na straně výdajové významně nezatíží a značnou měrou 

přispějí k rozvoji města.  

Pokud jednotliví zastupitelé nepředali své návrhy již dříve (kdykoli mohli), lze i dnes, a to 

do Radou města Sedlčany připraveného návrhu rozpočtu na rok 2018, vyslovit další návrhy 

změnové je samozřejmě možné. Pokud by se jednalo o nové návrhy s dopadem 

do navrhovaného a předkládaného rozpočtu na straně výdajové, nikoliv návrhy na posílení 

příjmů města Sedlčany, potom je vždy žádoucí vyslovit logickou větu (akce požadovaná 

nahrazuje akci již zařazenou) na zachování vyrovnaného rozpočtu. Pak si musíme říci, 

co z návrhu rozpočtu vypustíme a činit nebudeme, případně nechceme a co naopak 

upřednostňujeme. Rozpočtové zdroje na straně příjmů jsou známy; pokud chceme zachovat 

strukturu majetku a udržet úroveň jeho důvodné potřebnosti, potom příjmy do rozpočtu 

nebudou jiné a jsou relativně maximální.  

Pan starosta zdůraznil, že předkladatel změnového návrhu tedy musí vždy sdělit, co navrhuje 

z plánovaných akcí nyní zařazených do návrhu rozpočtu vypustit. Ty akce nyní do rozpočtu 

zařazené a plánované, jsou potřebné všechny. Více finančních prostředků rozdělit nemůžeme. 

Každý ze zastupitelů má tedy možnost změnový návrh podat. O změnovém návrhu se vždy 

hlasuje jako o prvním.  

Nyní je z RM doporučeno zastupitelům, a to po zralém uvážení a řádném projednání za užití 

stávajících nástrojů, schválit předkládaný návrh rozpočtu. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, dále opakovaně sdělil, že pokud by byl požadavek 

změnový, je potřebné být nanejvýš konkrétní, vyřknout a formulovat jasný a srozumitelný 

výrok návrhu. Pokud chceme zasahovat do nastavených a navržených výdajů, nelze se vyhnout 

uvedené logické větě, která v sobě zahrnuje výši částky a zachovává vyrovnaný návrh rozpočtu; 

tedy i druhou stranu věci, označit akci, která je změnou navrhována nedělat.  

 

Pan starosta dále konstatoval, že v minulosti při projednávání návrhu rozpočtu, nebyly nikdy 

připomínky k procesu a obvyklému systému jeho sestavování, zazněly ovšem dílčí návrhy 

k úpravě předmětu některých položek, které byly spíše o nastavených prioritách a naléhavé 

potřebnosti. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, se řečnickou otázkou srozumitelně a jednoznačně 

ohradil vůči výroku zastupitelky Ing. Blanky Vilasové, s tím, že: „Pro koho zde jsou ostatní 

zastupitelé, jestliže vy jste tady pro lidi?“ My všichni jsme zde pro lidi a pro nikoho jiného! 

Zcela zásadně pro lidi, a to i v širším kontextu vnímání!“  

Příspěvek je charakteru, který nevyžaduje písemné vypořádání; s příspěvkem lze dále nakládat 

jako z podnětem pro určitý postup.  

 

Příspěvek do rozpravy č. 4/5 – „Soubor stavebních akcí k zařazení do rozpočtu města 

Sedlčany; Dětská hřiště, hrací prvky“; příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Jmenovaná opakovaně sdělila, že matky s dětmi musejí, podle jejího názoru, chodit z některých 

lokalit zástavby daleko na dětská hřiště, často hned od plotny chodí přes celé město. 

Jak již uvedeno výše, zejména žádá nově vyhotovit dětské hřiště Sedlčany – Na Strojírnách 

(patrně se rozumí v lokalitě bytové zástavby pod bývalým podnikem STROS) a dětské hřiště 

při KDS (Kovodružstvo Sedlčany). V těchto lokalitách dětská hřiště chybí a je potřebné je 

vyhotovit. Případně je potřebné vyhotovit nové dětské hřiště v lokalitě zvané „Na Mrskošovně“ 
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(především umístění – instalace lanové pyramidy by bylo uvítáno); u Rákosníčkova hřiště 

doplnit mobiliář (hrazda, lavičky; případně workout doplňky pro dospělé – prvky i pro seniory). 

Dále svůj požadavek opakovaně podpořila vyjádřením, že dětských hřišť je v Sedlčanech málo 

a rozpočtovaná položka je nedostačující. 

Příspěvek se prolíná s níže uvedenými. K požadavku na vyhotovení dalších nových hracích 

ploch pro děti se vyjádřili i další účastníci rozpravy. Uvedeno na jiném místě níže. 

Pan místostarosta konstatoval, že je rozpočtem navrhováno účelně spotřebovat částku ve výši 

200 tis. Kč, a to na opravy a údržbu stávajících dětských hřišť a na nově budované dětské hřiště 

v osadě Oříkov je navrhována částka ve výši 100 tis. Kč.     

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání; je podnětem k případné činnosti. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 5/5 – „Mediální produkty a komunikační prostředky mezi zastupiteli 

navzájem a s veřejností“; příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Paní Ing. Blanka Vilasová se dotkla tzv. „veřejného fóra“ a „on line“ vysílání ze zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, přičemž obojí navrhuje realizovat. Sdělila, že k tomuto návrhu 

ji vedou praktické důvody, občané nechtějí v projednávaném programu přímo na místě čekat 

na problematiku, která je právě zajímá, když jiná je nezajímá; mohli by z prostředí domova 

zasedání ZM sledovat a čekat na svůj zájmový problém. 

Sdělila, že řešení této problematiky vnímala tak, že se tímto dřívějším návrhem bude Rada 

města Sedlčany zabývat již v prosinci 2017 a případně tato problematika bude projednána 

na veřejném zasedání ZM.  

 

Pan starosta na definovaný návrh reagoval sdělením, že k tomuto požadavku bude shromážděno 

maximálně možné množství objektivních informací, aby RM pracovala s věrohodným 

a uceleným materiálem a požadavek objektivně a řádně vyhodnotila jako věc potřebnou/méně 

potřebnou/nepotřebnou, užitečnou pro všechny či nikoli. 

Pan místostarosta rovněž poukázal na to, že po jemu známých liniích zajistí potřebné informace 

a reference o zkušenostech z prostředí obcí a dalších subjektů veřejné moci, kde byly tyto 

systémy komunikace dříve aplikovány nebo je tyto stále aplikují a shromáždí názory odborné 

veřejnosti; názory těch, které již mají jisté zkušenosti s realizací návrhu (on line vysílání, 

užívání některé z forem veřejného fóra apod. nástroje medializace, propagace, komunikace 

a zviditelnění). Sdělil, že problematika medializace je poněkud komplexnější a odpovědnější 

záležitostí oproti vyřčené představě. Město Sedlčany povinnosti poskytování informací směrem 

k občanům ze zákona beze zbytku plní, a to nad rámec.  

Dále pokračoval v rozpravě pan starosta, který se vyjádřil k podnětu komplexněji, z pohledu, 

který zazněl již dříve, a to k dokonalejšímu ozvučení zasedacího sálu. K tomu uvedl, že podle 

posledních jeho informací očekává předložení návrhu ze strany provozovatele, který jej 

zpracovává. 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že je potřebné, aby RM tuto záležitost projednala 

a zajistila výstup (předložila návrh); náklady na pořízení a provoz nejsou vysoké, zavedení 

a užívání podle použitého druhu a způsobu produktu „triviální“; některé subjekty jej nabízejí 

i jako službu. Podle informací, kterými disponuje, jsou náklady na on line přenos z veřejného 

zasedání ZM ve výši 300,00 – 400,00 Kč/jeden přenos + sazba 14.800,00 Kč/rok, a to bez 

dalšího upřesnění (nebylo ovšem žádáno).  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. návrh na zajištění on line přenosu jednání ZM podpořil; ovšem 

ke komunikaci s veřejností prostřednictvím „chatu“ se vyjádřil poněkud zdrženlivěji, a podotkl, 

že je potřebný dobrý rozmysl.  

(Poznámka: Chat se rozumí prostředek a forma spojení ve smyslu krátké komunikace nebo 

rozhovoru dvou nebo větší množiny lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje se vždy 

v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje formou psaného textu.) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD


 32 

Nicméně sdělil, že pokud k tomu bude vůle, přímý přenos na příštím zasedání ZM může být 

realizován. Doplnil, že internetové vysílání je jednoduché zajistit, on sám se tomu nebrání. 

K formě a způsobu on line vysílání a e-mailová korespondenci můžeme posbírat zkušenosti 

i z jiných měst. Zopakoval, že když se chce, potom bychom mohli uvedené produkty aplikovat 

již třeba na dalším veřejném zasedání ZM. Nespatřuje v tomto návrhu ani žádný technický 

problém; jedná se o trend doby, který vnímá jako určitý pokrok. 

K návrhu Ing. Blanky Vilasové na tzv. on line vysílání veřejného zasedání ZM (přímý přenos) 

pan starosta v tuto chvíli sdělil, že doporučuje ponechat nejprve věc na projednání v RM. 

Na příštím veřejném zasedání ZM lze předložit návrh k rozhodnutí; dnes na zasedání k tomuto 

návrhu nejsou dostupné všechny potřebné podklady a nelze odpovědně rozhodovat. V návrhu 

rozpočtu města Sedlčany rovněž není připravena podpůrná finanční položka (výdajová) určená 

ke spotřebě na realizaci návrhu; žádoucí je úprava rozpočtu. RM návrh zpracuje a předloží. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., souhlasí s tím, aby RM zpracovala návrh na on line vysílání; tento 

návrh považuje za korektní. 

Pan starosta sdělil, že k vyřčenému požadavku bude shromážděno maximálně možné množství 

informací, aby RM pracovala s věrohodným a uceleným materiálem. 

Pan místostarosta rovněž poukázal na nezastupitelnou práci objektivních médií (práce 

s informací), kterou není potřebné přebírat a suplovat.  

Na jiném místě rozpravy se k uvedené problematice dále vyjádřil pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník, který rozhodně sdělil, že není a nebude hlasovat pro přednesený návrh, aby město 

Sedlčany zřídilo tzv. chat. Na místě dohledal příklad komunikace na uvedeném produktu 

u jedné z obcí, který nesvědčil o kultivovaném a příkladném způsobu komunikace ze strany 

uživatelů.  

Příspěvek není považován za vypořádaný. 

Úkol: RM zpracuje a připraví, a to v čase do odeslání Pozvánky na příští řádné zasedání ZM, 

návrh na konečné řešení tohoto podnětu. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 6/5 – „Soubor stavebních akcí k zařazení do rozpočtu města 

Sedlčany; Chodníky v městské zástavbě Sedlčany“; přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Poznámka: Ačkoli tyto dotazy v otevřené rozpravě zastupitelů nezazněly jako kompletní soubor 

akcí stavební povahy, případně akcí investičních, zapisovatelem pro přehlednost a určité 

zjednodušení jsou zařazeny do jednoho hlavního souboru problematiky pod shora uvedeným 

názvem. Společným jmenovatelem těchto dotazů a podnětů jsou tzv. místní komunikace 

(respektive chodníky) ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. 

 

Ing. Blanka Vilasová se podělila o svůj názor; sdělila, že považuje za nutné investovat 

do chodníků nyní, nikoli později a dotázala se, kolik peněz z rozpočtovaných celkem 8 mil. Kč 

určených navrhovanou položkou jde do chodníků. 

Sdělila, že k chodníkům dávala mnohé návrhy, výčet akcí doplňovala s výhledem do dalších 

let; podle jejího názoru je navrhovaná finanční částka jako základ na opravy chodníků 

nedostačující; úroveň údržby není vyhovující; alokovaná částka ji neuspokojuje.  

Akce nové, případně chodníky k opravám povrchů, které byly v příspěvku uvedeny: 

▪ Chodník pro maminky s kočárky mezi Penny a obchodním komplexem KIK; 

▪ Cestička u KDJS (poukázala na špatný stav cesty ke KDJS); 

▪ Chybějící část chodníku při vstupu do budovy v zahradě ZUŠ; ulice Šafaříkova (chodí se 

po travnaté ploše; nahradit chodníkem); 

▪ Chodník u objektu zubního lékaře pana MUDr. Matušky k objektu Sokolovny Sedlčany 

(Lidická ulice);  

▪ Chodník od vlakového nádraží v Sedlčanech směrem k lokalitě Na Červený Hrádek (ulice 

Nádražní); 
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▪ Chodník ve Zberazské ulici, kolem řadovek a garáží není v části dostavěn; 

▪ Chodník (cyklostezka) od objektu Sokolovny Sedlčany až směrem na „Sedlčanskou kotlinu – 

areál“; 

▪ Chodník k bývalé „Sedlčanské cihelně“ až k ulici Sadová; 

▪ Chodník k bytovkám při objektu KDS; 

▪ Oprava chodníku u objektu domu, kde sídlí Policie ČR, ulice Švermova; 

▪ Chodník podél Domova Sedlčany (seniorů) směrem k lokalitě Háječek; 

▪ Chodník „Staré hřiště“.  

 

Pan starosta sdělil, že tyto požadavky, z nichž některé již zastupitelka zaslala, bereme 

v patrnosti, bohužel priority jsou nyní nastaveny návrhem rozpočtu, další požadavky přišly až 

po sestaveném návrhu. Pan starosta však zároveň poukázal na potřebu upřesnění některých 

návrhů (námětů), je potřebné pro práci s nimi je blíže konkretizovat a zajistit rekognoskaci 

terénu a věci další, v případě chodníků nových pak projektovou přípravu a dokumentaci 

Mnohé lze odstranit, respektive učinit na místě, a to spolu se správcem Sedlčanskými 

technickými službami.   

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města reagoval, že pro rok 2018 je ve výdajích počítáno s částkou 

ve výši 8,090 mil. Kč, a to ve výdajové  subkapitole „Doprava“, v položce pod názvem „Silnice 

– údržba a opravy místních komunikací“, která je v rozvrhu a v poměru spolu s dalšími 

potřebnými výdaji dostačující.  

Zastupitelé obdrželi Přílohou č. 2 k této položce rozklad do akcí: 

▪ Chodník ulice Pod Lesíkem    383 tis. Kč; 

▪ Rekonstrukce chodníku ulice Etropolská  604 tis. Kč; 

▪ Výměna povrchů chodníku U Háječku  349 tis. Kč; 

▪ Oprava chodníku k ulici Petra Bezruče  337 tis. Kč; 

▪ Rekonstrukce chodníků v ulici Olbrachtova 440 tis. Kč; 

▪ Rekonstrukce chodníku u č. p. 550   233 tis. Kč; 

▪ Chodník u kostela – Starý hřbitov   423 tis. Kč; 

▪ Chodník při silnici I/18    650 tis. Kč; 

Dále je určena i na opravy povrchů chodníků sdružená položka pod názvem „Výkon 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o. – údržba, opravy místních komunikací, chodníků aj. 

ploch“ ve výši 1.830.000 Kč. 

Opravy chodníků se realizují kontinuálně každým rokem. Město Sedlčany se snaží investovat 

a rozkládat finanční prostředky rovnoměrně s rozmyslem na vše žádané a potřebné. 

Ze shora uvedeného vyplývá, že další část finančních prostředků bude na opravy a údržbu 

využita ze subkapitoly od Sedlčanských technických služeb, s. r. o, respektive jejich výkonem. 

Paní Ing. Blanka Vilasová konstatovala, že předložené návrhy nebyly pouze vlastní, 

ale tlumočila také ty, původem od jiných zastupitelů a mnoho jich bylo od občanů, které 

posbírala v průběhu cca ¾ roku zpětně; sbírala a zpracovala. 

Opakovaně požadovala zařazení chodníku kolem silnice směrem na Příbram k obchodnímu 

domu KIK, kam jezdí maminky s kočárky nakupovat. 

Pan starosta sdělil, že tento chodník pro pěší se již projektuje, ovšem je potřeba si uvědomit, 

že podél silnice označené I/18 směrem na Příbram mezi kruhovým objezdem a směrem 

k obchodnímu domu KIK nelze za současných podmínek realizovat. Není zde na něj bezpečné 

místo, jsou zde vjezdy (sjezdy) pro dopravní obslužnost benzínové stanice, k Penny marketu 

a pak k obchodnímu domu KIK; podstatná je z této strany nivelační překážka.  

Pan starosta se podivil nad skutečností, že správce, popřípadě Ředitelství silnic a dálnic ČR 

v dříve vedeném správním řízení o povolení sjezdu pro obchodní domy a jejich hlavní dopravní 

obslužnost, souhlasilo povolit, patrně na naléhání investorů obchodních domů, tyto vjezdy 

realizovat pro hlavní dopravní obslužnost přímo ze silnice první třídy, ačkoli původně 
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projektovaná obslužná komunikace byla plánována rozvrhem společných zařízení od zadního 

traktu. Při této obslužné komunikaci pro automobily měly v rámci investice obchodní domy 

zbudovat požadované chodníky pro pěší. Dnes je žádoucí vyhotovit chodníky jako bezbariérové 

a pro značné navýšení, respektive překonání terénních nerovností, již výše uvedených, není 

možné mezi Penny marketem a obchodním domem KIK zbudovat bezbariérový přístup. Projekt 

je náročnou akcí a vše komplikují také nevypořádané majetkoprávní vztahy. Město Sedlčany 

zdaleka není vlastníkem všech potřebných pozemků pro optimální řešení trasy. Návrh 

projektového řešení bude ještě Radě města Sedlčany předložen k diskusi.  

 

V pokračující rozpravě k tomuto bodu se pan Ing. Pavel Švagr, CSc. vzápětí dotázal, kde je tato 

položka na projektovou dokumentaci ve výdajích rozpočtu uvedena. 

Pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, odpověděl, a to s odkazem na položku 

označenou názvem „Bezbariérové přístupy – Obchodní ulice“ (uvedeno v Příloze č. 6, která 

byla zastupitelům zaslána, řádek čtvrtý). 

Tento dílčí dotaz je považován za vypořádaný. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová sdělila, že cesta (chodník) ke vstupu do objektu KDJS je ve špatném 

stavu. Pan starosta sdělil, že oprava povrchu tohoto chodníku (chodník od křižovatky směrem 

k objektu KDJS je v rozpočtu) a poukázal na skutečnost, že odpověď, na tento již paní 

zastupitelkou dříve položený dotaz, byla zaslána městem Sedlčany, čímž bylo řádně 

zodpovězeno. Položka je do rozpočtu zahrnuta. Ovšem v dalším průběhu rozpravy po vyjasnění 

aktérů o přesnější lokalizaci požadavku se ukázalo, že paní Ing. Blanka Vilasová má na mysli 

ještě další chodník.  

Po vyjasnění lokalizace se k uvedenému vyjádřil pan Ing. Martin Severa, ředitel KDJS 

a zastupitel v jedné osobě, který sdělil, že pokud je míněna cestička přes parkovou úpravu 

směrem ke vstupu do objektu kulturního domu, potom správce chodníku, tj. Sedlčanské 

technické služby, s. r. o., tuto cestičku, respektive její povrch, opravují prakticky kontinuálně, 

o věc se starají, a to několikrát do roka, vždy po jejím poškození v rámci běžné údržby 

chodníků. Chodí zde poměrně velké množství lidí. Pravděpodobně děti (nezbední výrostci) zde 

dlažební kostky vytrhávají z podloží, čímž poškozují majetek města a společný statek. Jedná se 

o neustálou a opakující se práci, se kterou si správce místních komunikací zatím vždy dobře 

poradil. 

 

K požadavku na vyhotovení chodníku podél jídelny směrem k Háječku pan starosta sdělil, 

že zde nejprve bude realizována výstavba inženýrských sítí (elektrorozvody ČEZ; plynový řad); 

není žádoucí zde nyní jít do konečného (finálního) povrchu, neboť je nejprve potřebné položit 

inženýrské sítě pod povrch a následně po zhutnění podloží vyhotovit povrch nový (lokalizace 

se týká spodní části chodníku; primární je nejprve uložit sítě).  

 

K chodníku u objektu zubního lékaře pana MUDr. Matušky směrem k objektu Sokolovny 

Sedlčany (Lidická ulice) pan starosta konstatoval, že v tomto případě bude potřebné nejprve 

najít vhodné technické řešení, aby chodník nekončil v nebezpečné křižovatce. K tomuto 

problému, jako i k jiným, bude zapotřebí svolat Dopravní komisi, přičemž na některé její 

jednání může být vystupující v rozpravě přizvána.   

Rovněž tak z druhé strany navrhovaný chodník okolo objektu Sokolovny nemáme kam připojit, 

následuje křižovatka; bude rovněž předmětem jednání Dopravní komise, jako poradního orgánu 

RM. 

 

Vybudování chodníku pro pěší směrem od stanice vlakového nádraží k zástavbě Na Červeném 

Hrádku, bylo zkoumáno v minulosti již mnohokrát. Při každém otevření toho problému město 
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Sedlčany a přizvaní experti dospěli ke stejnému závěru. Dopravní propustnost s vyhotovením 

toho záměru (liniová stavba chodníku) s připoložením k okraji stávající komunikace 

ve vlastnictví Středočeského kraje a zároveň jeho umístění při tělesu dráhy, případně 

do ochranného pásma drážního tělesa, není při vší vůli možné. Předpisy v tomto ohledu nelze 

prolomit, a to ani výjimkou – to je výsledek projednání s dotčenými orgány, vlastníky 

nemovitostí a dopravními experty. Město Sedlčany na tomto místě nedisponuje žádným 

majetkem a vykoupit kus drážního tělesa nepřipadá v úvahu. Požadavku nelze odpovědně 

vyhovět. K uvedeným závěrům město Sedlčany dospělo již v roce 1990. 

Správa železniční dopravní cesty v roce 2017 nabídla část svých pozemků, a to pouze 

při nádraží (překládací stanici, respektive manipulační nakládací plocha před rampou), která by 

požadavek nevyřešila. Jedná se nemalou finanční zátěž.  

Dále věc ztěžuje i ochranné pásmo silnice III. třídy. Jak již uvedeno výše ani jeden z vlastníků 

město s chodníkem na svůj pozemek nepustí; navíc je zde opět komplikovaná křižovatka silnice 

s tělesem dráhy osazená do další křižovatky.   

 

K požadavku na chodník podél tzv. řadovek od vjezdu do garáží, kde byly v minulosti 

nedořešené majetkoprávní vztahy vlastnictví pozemků, a to s ohledem na jeho vybudování 

(levostranný chodník), pan starosta uvedl, že by skončil v křižovatce k mostu. 

 

Chodník podél komunikace až k objektu sportovního areálu tzv. Sedlčanské kotliny lze 

případně etapizovat. Jedná se o nákladnou akci; nejsou zde detailně prozkoumány 

majetkoprávní vztahy; nemůže být vyhotoveno v jednom roce; problematika majetkových 

vztahů a technického řešení neumožňuje okamžitě požadavek splnit (množství dotčených 

osob). 

 

K požadavku na vybudování chodníku směrem k Cihelně pan starosta sdělil, že situaci prověří 

na místě a s následným rozmyslem zaujme své stanovisko. 

Opravu povrchu chodníku u Policie ČR (ulice Švermova), kde se v současné době nachází 

především žulová mozaika, mají v rozpočtu údržby a oprav chodníků zahrnutu Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. Pan starosta připomněl zdejší specifikum, a to problematiku vysokých 

nájezdů, ty však zbudovat Sedlčanské technické služby, s. r. o. zvládnou.   

 

Příspěvek nevyžaduje neprodlené písemné vypořádání. Je návrhem k určení priorit 

a k případnému zařazení vybraných akcí do výdajů rozpočtu již v tomto roce prostřednictvím 

nástroje – Rozpočtového opatření, a to za předpokladu dostatku finančních prostředků na straně 

příjmů (vylepšení) nebo v dalším rozpočtovém období.  

 

Příspěvek do rozpravy č. 7/5 – „Technická podpora úředních výkonů a výkonu služby“; 

příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Jmenovaná se dotázala na potřeby ICT podpory v kapitole s názvem Všeobecná veřejná správa, 

subkapitole prostředky ICT, ke které byla zastupitelům zaslána Příloha označená č. 9, ve které 

je uvedena i zmíněná subkapitola ve výši 2.540,00 tis. Kč; konkrétním zájmem byla úhrada 

za užívání SW, případné nákupy, smluvní užívání apod.  

Odpověď: 

Uvedená souhrnná částka se skládá z těchto dílčích položek: 

▪ Doplnění, výměna SW (pořízení modulu SW – majetek v předpokládané výši 8.000,00 Kč); 

▪ Maintenance v předpokládané výši 360.000,00 Kč; 

▪ Materiál, náhradní díly v předpokládané výši 295.000,00 Kč; 

▪ Systém intranet v předpokládané výši 75.000,00 Kč; 

▪ Serverovna č. p. 32 v předpokládané výši 1.340.000,00 Kč; 
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▪ Serverovna č. p. 34 v předpokládané výši 82.000,00 Kč; 

▪ Serverovna č. p. 32 v předpokládané výši 330.000,00 Kč; 

▪ doplnění HW v předpokládané výši 50.000,00 Kč. 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 8/5 – „Nákup nemovitého majetku; sportovní plocha; přemístění 

softbalového hřiště“; přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  

Jmenovaný se dotázal na důvodnost položky; proč město pozemek pod sportovištěm dříve 

nezakoupilo?  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, konstatoval, že město Sedlčany pozemek nezakoupilo 

z prostého důvodu, tj. cena nebyla odpovídající skutečné hodnotě pozemku, respektive ceně 

v místě a čase obvyklé. Nákup se nejevil jako hospodárný. 

Pan starosta požádal o upřesnění a konkretizaci odpovědi pana Ing. Tomáše Langera, vedoucího 

Odboru investic, který sdělil, že jednání o nákupu nebyla jednoduchá. Původní vlastnice měla 

realitního poradce, který nakonec pozemek zakoupil do svého vlastnictví. V tomto aktu lze 

spatřovat nepokrytou spekulaci. Stávající vlastník žádá i vyšší nájemné, jak uvedeno níže. 

Užívání hřiště je zajištěno pouze do poloviny roku 2018 (30. června 2018, a to se zvýšeným 

nájemným celkem zatím 18.000,00 Kč/tři měsíce). Vlastník žádá neúměrné a nepřiměřené 

finanční prostředky od nepodnikatelského a neziskového subjektu za prodej vlastnictví dvou 

nemovitostí (pozemky jsou niveletou pod přilehlou aktivní záplavovou zónou). Podrobnosti 

o dřívějším prodeji mezi původní vlastnicí a stávajícím vlastníkem lze zajistit z evidence KN. 

Původní vlastnice požadovala jednotkovou cenu ve výši 300,00 Kč/m2 pozemku, se kterou by 

se smířila. Původně požadovala až 500,00 Kč/m2. V tomto duchu probíhala první i druhá série 

jednání (bylo taktéž projednáno na úrovni RM). Vlastník neustále operoval s nabídkovou 

jednotkovou cenou v předložené výši 500,00 Kč/m2, ke které se vracel. Nakonec na jednání 

s vedením města Sedlčany byla ochotna slevit na cenu 300,00 Kč/m2. Pozemek byl následně 

realizován třetí osobě. 

Stávající vlastník nabízí tyto dva pozemky k prodeji za cenu mim. 350,00 Kč/m2. Dále nyní 

požaduje nájemné ve výši 10.000,00 Kč/měsíc (tj. 120.000,00 Kč/rok), což je pro sportovní 

oddíl zcela likvidační a nepřiměřené (komerční nájemné; původní nájemné bylo ve výši 

6.000,00 Kč/rok). 

Výměra obou pozemků činí 7 489 m2, což za minimálně nastavenou jednotkovou cenu celkem 

činí výdaj 2.621.150,00 Kč. 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 9/5 – „Podpora návrhu zastupitelky paní Ing. Blanky Vilasové“; 

přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  

Jmenovaný vyjádřil některým návrhům paní zastupitelky opakovaně podporu. Sdělil, 

že považuje za korektní některé návrhy projednat a zpracovat jejich dopad; nejprve výkonným 

orgánem města Sedlčany, tj. Radou města Sedlčany. Mezi tyto patří např. návrh na on line 

vysílání veřejného zasedání ZM, ke kterému se tímto vrátil. 

Zřetelně promluvil o posílení motivace, dále o tom, že spatřuje u zastupitelky chuť 

při předkládání návrhů. Sdělil, že její otevřená aktivita je pro něho pohlazením na srdci. Jinými 

slovy uvedl, že podle jeho názoru, je první zastupitelkou v tomto volebním období, která takto, 

jak toho jsme nyní svědky, vystupuje; podrobněji debatuje o jednotlivých akcích veřejně 

na tomto fóru. Sdělil, že od ní obdržel již několik e-mailů a ocenil její aktivitu. Řečnicky: „Vždy 

je všechno poprvé…“ 

Pokračoval, že rozpravou se můžeme dostat do situace, že pracovní zasedání ZM můžeme 

vnímat jako potřebné. Pracovní zasedání není špatnou myšlenkou i přesto, že se dříve nikdy 

nerealizovalo. Náměty je dobré vydebatovat. Radě města Sedlčany by funkce sestavení návrhu 



 37 

rozpočtu zůstala. Zastupitelé by u debaty o návrhu měli možnost být přímo. Konstatoval, 

že na dnešní poptávku po společném pracovním jednání zastupitelů nad rozpočtem, by měla 

RM reagovat.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, konstatoval, že i v minulosti jej zastupitelé oslovovali 

s řadou podnětů k činnosti, které vždy přijal s povděkem; věc sestavování rozpočtu není o tom, 

že by bylo upřeno právo na podání podnětu k rozpočtu – námětu (návrhu, připomínky), neboť 

každý zastupitel jistě může kdykoli jakýkoliv návrh vyslovit, ovšem jedná se spíše o funkční 

formu dalšího řádného projednávání a nakládání s návrhem, pokud je užitečný, občanům 

prospěšný a je smysluplné se jím zabývat, věnovat mu čas. Rada města Sedlčany, kterou si 

zastupitelé zvolili, nic jiného nedělá, primárně při sestavování návrhu rozpočtu pracuje 

s náměty a podněty občanů, kterými se vždy řádně zabývá. Pokud se týká nemandatorních 

výdajů, jsou akce investiční a akce stavební povahy, které jsou v návrhu rozpočtu zařazeny, 

akcemi s nejvyšší prioritou, a to z dlouhodobého pohledu. Byly několikráte upřesňovány 

a projednávány a vážena jejich potřebnost, vstoupily do „soutěže návrhů“ a dříve se do rozpočtu 

nedostaly. Rada města Sedlčany se zabývala i dalším souborem potenciálně potřebných akcí, 

které pro tentokráte neobdržely tu nejvyšší prioritu, ale to neznamená, že jsou odloženy 

pro vždy. Mnoho z nich je smysluplných a v budoucnu budou jistě vyhotoveny. Nejpotřebnější 

akce jsou zařazeny do rozpočtu.  

Pan starosta poukázal na fakt, že pokud bychom pohlédly do materiálů k výdajové stránce 

návrhu rozpočtu na rok 2018 na Odboru investic, pak nalezneme soubor nezařazených akcí, 

na které se s ohledem na nedostatek finančních prostředků prostě nedostalo.  

Pokud nahlédneme do materiálů na Odboru ekonomickém, pak nalezneme další množství 

podkladů pro akce zařazené, množství dokumentů, ze kterých je patrná důvodnost sestavené 

výdajové části návrhu rozpočtu na rok 2018. A pokud některý ze zastupitelů považuje, a to 

pro výkon své funkce (práce zastupitele), za potřebné podívat se z čeho se rozpočtový řádek 

skládá, a to až do jednotlivých položek a menších akcí (souborné sběrné řádky rozpočtové 

skladby), potom může požádat a následně navštívit radnici (např. zmíněný Odbor ekonomický), 

kde pro něho budou žádané konkrétní materiály řádně připraveny. Zatím se tak, vyjma zejména 

některých dřívějších požadavků pana Ing. Pavla Švagra, CSc., nestalo, sdělil pan starosta. 

  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, dále odkázal na případ, že když se podaří navýšit rozpočet 

na jeho příjmové straně, pak se společně bavme o dalších prioritách, o dalších akcích, 

které bude možné učinit, realizovat ve prospěch občanů města. Rozpočet města Sedlčany může 

i prostřednictvím zásahů v rámci kompetencí RM (výkon limitovaných Rozpočtových opatření 

v průběhu rozpočtového období) upravován, jestli později tomu bude jinak, respektive bude-li 

určen jiný postup, potom jej bude RM respektovat. Pan starosta sdělil, že určitý potenciál 

pro případné navýšení příjmů města Sedlčany pro rok 2018 představuje zamýšlený prodej bytů 

v lokalitě Sedlčany, ulice Západní, kde je celkem na 33 ks bytů navrhováno k privatizaci. Z této 

množiny se pak rekrutuje 32 nájemních uživatelů městských bytů, kteří již dříve při oslovení 

projevili a skutečně i dnes mají zájem o koupi bytů MBF. MMR ČR nyní uvolnilo zástavu 

těchto bytů (blokace prodeje z důvodu dotace na jejich vyhotovení). Byty jsou navrhovány 

realizovat a s určitou dosažitelnou částkou pro letošní rok návrh rozpočtu na rok 2018 již počítá. 

Administrace procesu se bude po případném schválení připravovat. Zájem tu je; proces je 

připraven jako i některé potřebné výchozí dokumenty i s tím závazkem, že část prostředků se 

vrátí do oprav společných částí domů (střecha, fasády apod.). 

Rada města Sedlčany za účasti dalších subjektů zpracuje, projedná a předloží vše potřebné. 

K žádanému pracovnímu jednání ZM pan starosta ještě podotkl, že pouze v roce 2003 bylo 

obdobné setkání realizováno. Jeho předmětem bylo projednání návrhů rozhodnutí 
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o udržitelnosti a stavu zastaralého sportovního zařízení (zda přírodní stadion zbořit nebo se 

vydat jinou cestou na zajištění kvalitního sportoviště). 

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání, je podnětem pro další činnost. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 10/5 – „Podpora návrhu pracovního jednání ZM ve věci sestavování 

návrhu rozpočtu, obecně“; příspěvek přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka 

Jmenovaný navázal na předchozí výroky a zavzpomínal na minulá období, respektive dřívější 

projednávání návrhů rozpočtů v tomto volebním období, kdy se snažil prosadit některé záměny 

akcí přímo do připraveného návrhu rozpočtu, avšak jeho návrhy byly vždy přehlasovány.  

Podporou návrhu na pracovní setkání a jednání ZM vyjádřil v tomto ohledu větší naději 

na úspěch návrhů, nad kterými by se v průběhu sestavování konečného návrhu rozpočtu vedla 

širší diskuse o potřebnosti akcí. Poukázal na smysl předjednání. Možnost a snaha o zapracování 

by měla větší váhu, neboť do již sestavovaného návrhu rozpočtu se těžko zasahuje; ochota jej 

revidovat je minimální. Z tohoto důvodu je vhodné podpořit pracovní zasedání ZM k návrhu 

rozpočtu. Uvedl konkrétní příklad; to když v minulosti navrhoval změny ve prospěch 

parkovacích ploch mezi paneláky (patrně v lokalitě Na Severním sídlišti), což dříve změnou 

rozpočtu neprošlo. Akceptací tohoto návrhu (pracovního jednání ZM) by se snáze našel prostor 

pro prosazení návrhů dalších. A mohli bychom si část zdlouhavé diskuse zastupitelů 

na veřejném zasedání odpustit.  

Pan starosta i za předpokladu vyhovění návrhu změny procesu sestavování rozpočtu na další 

rozpočtová období vyjádřil jisté pochybnosti nad argumentem dalšího „hladce probíhajícího“ 

schvalovacího procesu návrhu rozpočtu, jestliže by byl tedy návrh pracovního jednání ZM 

k sestavování návrhu rozpočtu v budoucnu akceptován. S odkazem na zkušenosti, záměry 

a rozpoznatelný smysl připomínkování konstatoval, že argumentu hladkého průběhu 

následného veřejného zasedání ZM nedůvěřuje. 

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 11/5 – „Funkce rozpočtové rezervy“; příspěvek přednesla paní 

Ing. Blanka Vilasová  

Úvodem zopakovala, že by zastupitelé při pracovním zasedání (jednání) ZM mohli projednávat 

a vybírat jednotlivé položky, které by se zařadily do rozpočtu a tyto byly následně realizovány.  

Potom se dotázala na funkce rozpočtové rezervy; kolik je to procent, na jaké akce jsou finance 

rezervovány a jestli z toho se nedá něco ukrojit a podpořit další navrhované akce.  

Slova se na výzvu pana starosty ujala paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, 

která s odkazem na zákonná ustanovení popsala a ocitovala, vycházeje z litery § 4 zákona 

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

co již jmenované paní zastupitelce písemně zaslala v souboru sestavených odpovědí na dřívější 

obdobný dotaz. 

Paní Jitka Kadlecová konstatovala, že když přebytek z předchozího rozpočtového období (nebo 

více po sobě jdoucích období) v celé výši jako „rezerva“ je zapojen do rozpočtu následujícího 

roku, pak tvoří tzv. Fond rezerv, do kterého jsou prostředky akumulovány. V předkládaném 

návrhu rozpočtu na rok 2018 je ovšem přebytek z hospodaření roku 2017 zakomponován 

v návrhu rozpočtu v plné výši. Rezervy jsou tedy navrhovány, respektive započítány na pokrytí 

plánovaných výdajových položek návrhu rozpočtu na rok 2018.  

Paní Jitka Kadlecová poukázala na to, že všechna provedená Rozpočtová opatření 

v uplynulém roce 2017 byla přebytková. 

Závěrem svého vystoupení doplnila již dříve (jmenované paní zastupitelce) zaslané informace 

v této věci sdělením, že tvorba rozpočtové rezervy v samotném rozpočtu města není povinností. 

Naopak návrhy na investiční rezervu v minulých rozpočtech byly kritizovány zastupiteli jako 

neopodstatněné vzhledem k tomu, že to byla položka bez předpokládaného konkrétního plnění. 
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Položka s názvem „Zapojení rezerv – zůstatky účtů“ ve výši 26.096,00 tis. Kč v příjmové části 

rozpočtu zahrnuje přebytek hospodaření z roku 2017, tudíž není rezervou v rozpočtu na rok 

2018. 

 

Pan starosta k uvedenému sdělil, že chtěl obdobně reagovat, jak již uvedla vedoucí Odboru 

ekonomického. Poukázal na skutečnost, že se v minulém roce (2017) podařila posílit příjmová 

část rozpočtu z hlediska fundamentu příjmů – prodeje městských bytů a dále z pohledu položky 

výnosu daní. V souvislosti s prodejem bytů výše vyřčených sdělil, že do určité míry je možné 

se dočkat vylepšení i v letošním roce 2018. Pan starosta opakovaně vyjádřil určitou skepsi 

nad návrhem pracovního jednání ZM, jestliže by bylo svoláno v tomto roce za účelem 

předjednání na zapojení zvýšení příjmů.    

S odkazem na roky minulé konstatoval, že rozpočtovou rezervu město Sedlčany kdysi 

vytvářelo, čímž účelově šetřilo na zajištění pitné vody pro občany města Sedlčany (Přivaděč 

pitné vody Benešov – Sedlčany). Smysl této rezervy byl beze zbytku naplněn. 

Pro letošní rok (2018) potenciál na případné úspory (respektive vytvoření určité rezervy) pan 

starosta spatřuje v následných možných zdrojích: 

a) prodej bytů ve větším množství oproti předpokladu; 

b) snížení cen stavebních akcí a akcí investičních s ohledem na veřejnou soutěž cen 

v režimu zákona o veřejných zakázkách; 

c) další úspory na vybraných akcích (přesnost ocenění např. na opravy a údržbu 

komunikací na základě výkazu výměr, nikoliv na základě kvalifikovaného odhadu). 

Jiný zdroj úspor v současné době nelze předpokládat a pan starosta jej jinde zatím jako 

významný nespatřuje, od čeho se odvíjí i další potenciální jednání nad rozšířením rozpočtových 

výdajů o další prioritní a navrhované akce (rozpočtová opatření nad „přebytkem“ v průběhu 

roku 2018). 

Na základě shora uvedeného paní Ing. Blanka Vilasová opakovaně navrhla, aby se zastupitelé 

sešli nad příjmy z prodeje bytů, které nejsou rozpočtovány.  

Příspěvek do rozpravy nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 12/5 – „Problematika dlouhodobé udržitelnosti dětských hřišť; 

úroveň údržby a stav provozu; investice do dětských hřišť“; příspěvek přednesl pan Jaroslav 

Repetný   

Pan Jaroslav Repetný ve svém příspěvku poukázal na některá vybraná dětská hřiště v městské 

zástavbě Sedlčany, jejichž zejména hrací prvky jsou podle jeho názoru v kritickém stavu. Mezi 

závadovými jmenoval dětské hřiště v lokalitě Sedlčany, Na Háječku a dětské hřiště v lokalitě 

Sedlčany, na zahradě u Základní umělecké školy Sedlčany.  

Pan zastupitel již v minulém roce (2017) na veřejném zasedání ZM poukázal na nedobrý stav 

některých hracích prvků, zároveň i oplocení dětských hřišť a odpočinkových míst (laviček) 

na těchto hřištích, případně dalšího mobiliáře. U některých dětských hřišť stav prvků považuje 

za kritický, který se zatím nelepší.  

V další části příspěvku se pozastavil nad spotřebovanou částkou (výdaji na opravy a údržbu) 

za rok 2017 a dotázal se na případný rozklad této částky do jednotlivých položek, respektive 

na co konkrétně byly finanční prostředky alokované rozpočtem roku 2017 provozovatelem 

nebo jiným subjektem vyčerpány.  

Kritizoval dále i způsob prováděných oprav, který nepovažuje za dostatečný. 

Sdělil, že mnohá dětská hřiště v obcích menších jsou spravována lépe a jsou udržována 

napohled v bezvadném stavu.  

Podělil se s pocitem, že jej jímá smutek, když pohlédne na naše dětská hřiště. 

Sdělil, že v současné době a při tomto stavu se jeví jako rozumnější a lepší dát do úplného 

provozu stávající, již vybudovaná dětská hřiště, nikoliv budovat hřiště nová, přičemž ta stará 
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by chátrala. Znova se vrátil k dětskému hřišti v lokalitě Háječek, kde je potřeba zajistit řádné 

osvětlení; kontinuálně činit účinné oprávky po neblahém působení vandalů a nenechávat hřiště 

zpustnout. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil, že úpravy 

veřejných prostranství lze do jednotlivých faktur rozepsat, opravy a revize zařízení a hracích 

prvků šly přes správce, tj. Sedlčanské technické služby, s. r. o. Skutečné čerpání na údržbu 

a opravy dětských hřišť roku 2017 je ve výši cca 300.000,00 Kč. Podpořil názor pana 

zastupitele s tím, že v současné době se jeví skutečně jako rozumnější a jednoznačně lepší dát 

do provozu stávající dětská hřiště, nikoliv budovat hřiště nová.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, sdělil, že pro letošní rok se počítá 

s vyhověním požadavku na zbudování dětského hřiště v osadě Oříkov, kde jej dlouhodoběji 

občané požadují. K historii budování dětských hřišť uvedl, že jak postupně nároky a požadavky 

narůstaly, byly vybudovány na určených a k tomu vymezených plochách územně plánovací 

dokumentací dětská hřiště v počtu 10+1, a to v průběhu 15 let.   

Tímto také narůstá vázaných prostředků na jejich údržbu z rozpočtu města Sedlčany. Ty prvky, 

které jsou opravitelné, opraveny budou, případně budou nahrazeny prvky novými. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová opětovně sdělila požadavek na navýšení rozpočtové položky 

na dětská hřiště. Tato částka, která je navrhována rozpočtem, ji neuspokojuje, sdělila. Opětovně 

požadovala, aby tato položka byla navýšena. Poukázala při tom na veliký tlak rodičů, že jsou 

dětská hřiště ve špatném stavu. 

Příspěvek vyžaduje písemné vypořádání. 

Úkol a plnění: Vypořádání, respektive zaslání požadovaného rozkladu částek na opravy 

a údržbu dětských hřišť v roce 2017, zajistí Odbor ekonomický ve spolupráci se správcem 

dětských hřišť. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 13/5 – „Podzemní chodby v historické zástavbě Sedlčany“; 

příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Paní Ing. Blanka Vilasová podala podnět na zpřístupnění podzemních chodeb v historické 

zástavbě města Sedlčany. 

Sdělila, že tento podnět dává ke zvážení, a to především za účelem podpory turistického ruchu. 

Pan starosta k uvedenému sdělil, že nemá vědomí o tom, že by byly takovéto chodby 

zdokumentovány a věrohodným způsobem zmapovány a zda skutečně existují a mohly by být 

zpřístupněny za předpokladu splnění sumy dalších záležitostí (vypořádání majetkoprávních 

vztahů; zajištění památkové ochrany; věcné a statické zajištění; zaměření a dokumentace, 

průzkumy; síťování atp.). 

 

Pan starosta obdobnými slovy řekl, že problematika podzemních chodeb v historické zástavbě 

Sedlčany a jejich skutečnost není dostatečně známa, jako ani rizika bezpečnosti a další 

výhodnost právě uvedeného využití ve prospěch podpory turistického ruchu není určitá. 

Opakovaně sdělil, že mu není známo, že by podzemí bylo někdy zkoumáno. Problematika 

vlastnických vztahů a práv rovněž. Sklepení domů a případná jejich propojení pod veřejnými 

statky nikdy nebyla zakreslena a zmapována. Městu Sedlčany nejsou tyto skutečnosti známy 

a pravděpodobně ani památkářům. 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník na jiném místě rozpravy k problematice podzemních chodeb 

ve městě Sedlčany sdělil, že sám ze zájmu a patrně i jako milovník historie a místopisu, navštívil 

sklepení některých vybraných objektů (především středověkých měšťanských domů) 

a sestoupil i do některých částí podzemních chodeb. Sdělil, že pro jistou část veřejnosti by byl 

tento produkt zajisté lákavý a zajímavý. Zpřístupnit veřejnosti tyto prostory nebo jejich části by 
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bylo velmi náročné, nicméně romantické. Poukázal na některé zajímavosti (studny ve sklepení; 

architektonické prvky, použité materiály a další) jako i určil historické slohy, ve kterých jsou 

sklepy vyhotoveny. Poukázal na skutečnosti, že se jedná o privátní vlastnictví majetku 

a vzpomenul některé konkrétní domy, pod kterými je sklepení nejzajímavější, a to i z pohledu 

nakládání s tímto majetkem (Zlatá koruna; rozsáhlé sklepy – vinárna) a některé, které navštívil 

(prostory pod objektem Městského muzea Sedlčany – opěrný pilíř s hlavicí; dům, kde býval 

pan Pejša, drogista – zajímavé klenby a další). Některé prostory jsou plné vody. Vzpomenul 

podzemní chodbu, která vede z objektu v ulici Tyršova šikmo do ulice Růžová. V další části 

příspěvku poukázal na skutečnost, že některé sklepy nekopírují dnešní půdorys nadzemních 

objektů a v této souvislosti vzpomenul kolize se současnými akcemi investorů (propadnuté 

dozery).  

Závěrem konstatoval, že nepředpokládá v dohledné budoucnosti sanaci vybraných prostor. 

Může nás těšit, že město Sedlčany bylo skutečně středověkým městem, neboť podzemní chodby 

sice existují.   

Zmapování podzemních prostor a jejich sanaci v dohledné době nepředpokládá.  

K vypořádání příspěvku nebyly zadány další úkoly.  

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 14/5 – „Sklepy v Sokolovně Sedlčany“; příspěvek přednesla paní 

Ing. Blanka Vilasová  

Dříve na místě Sokolovny býval údajně tzv. Krčínův pivovar, bylo by vhodné zde umístit 

pamětní desku a sklepy na památku zpřístupnit veřejnosti.  

Pan starosta sdělil, že objekt Sokolovny Sedlčany, zejména jeho stávající stav a využití, byl 

předmětem již několikerých projednávání.  

Stavebně technický stav objektu Sokolovny Sedlčany není dobrý. Je již dlouhodoběji 

diskutovanou záležitostí, předmětem zpráv správce a vlastníka objektu. Otázka zní, co s tímto 

objektem učinit. S dalším využitím a náplní, zda bude z rozpočtu města Sedlčany provedena 

její rekonstrukce, případně rekonstrukce její části nebo demolice budovy si budou muset poradit 

příští zastupitelé. Pan starosta v současné době zastává názor objektu najít smysluplné využití, 

a to všech jeho částí, případně dispozičně ke smysluplnému využití upravit. Využívat by se dala 

nejen vlastní tělocvična, ale i celý objekt by se nechal zachránit pro využití veřejnosti (novější 

druhy sportovních odvětví). S tím samozřejmě souvisí i případné využití dřívějšího sklepení. 

Nakonec na opraveném domě může „spočinout“ i požadovaná pamětní deska. 

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 15/5 – „Park v lokalitě Na Červeném Hrádku, revitalizace“; 

příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Park v lokalitě Na Červeném Hrádku by měl být lépe udržován za přispění města Sedlčany. 

Park volá po kvalitní údržbě a lepším zpřístupnění jeho částí; současný stav je nevyhovující – 

neudržuje se; občané města Sedlčany si tuto lokalitu oblíbili. 

Sdělila, že v této věci kontaktovala pana Chmelaře, dřívějšího správce zeleně na zámku 

Na Červeném Hrádku, který náklady na smysluplnou a dostačující údržbu odhadl, pokud se 

týká fondu pracovní doby, na jeden den v týdnu (patrně se rozumí v době vegetace).  

Pan starosta sdělil, že park Na Červeném Hrádku je známou problematikou. Pokud se údržbě 

zeleně věnoval dřívější správce parku (jedná se o privátní majetek), park byl vcelku 

systematicky upravován k základní spokojenosti veřejnosti. 

Před dvěma roky vznikl problém s vyvážením odpadkových košů z prostředí parku. Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. nyní odpadkové koše, plněné odpadky původem od návštěvníků parku, 

vyvážejí na zavolání. Park je stále přístupný veřejnosti. 
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Potom, co ze strany vlastníka parku byla ukončena pracovní smlouva s bývalým správcem 

parkové zeleně, se o park nikdo soustavně nestará, nikdo zeleň neudržuje nebo nám to není 

známo. 

Pan starosta k uvedenému dále sdělil, že veřejné prostředky z rozpočtu města Sedlčany nelze 

vkládat do zvelebování soukromého majetku. Tato skutečnost vždy v českých podmínkách 

představuje veliký problém.  

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 16/5 – „Oplocení areálu kostela sv. Martina“; přednesla paní 

Ing. Blanka Vilasová  

Jmenovaná sdělila, že o finanční podporu na oplocení bylo vlastníkem žádáno již v roce 2017; 

doposud nebylo realizováno. 

Oplocení u areálu kostela Sv. Martina spolu s brankou má zamezit nedůstojnému chování 

občanů, tedy přístupu do zahrady za účelem použití prostor jako WC. Požadována je finanční 

výpomoc města.  

Požadavek na finanční podporu města Sedlčany případně poskytovanou na vyhotovení nového 

kovaného oplocení u areálu kostela sv. Martina byl postoupen písemností na jednání Rady 

města Sedlčany. Jedná se o majetek církve (pozemek i oplocení). Administrátor požadoval 

částku ve výši cca 300.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany.  

Paní Ing. Stanislava Jelenová sdělila, že by bylo, a to hned z několika aspektů, vhodné záměr 

vlastníka na vyhotovení důstojného oplocení (kované s podezdívkou) finančně ze strany města 

podpořit. Jedná se o významnou kulturní památku přesahující město Sedlčany; stávající drátěné 

oplocení v kovovém rámu je již značně poškozeno, a to uživateli parkovací plochy, kteří svými 

auty do oplocení najíždějí. Parkoviště provozuje město Sedlčany, přičemž vybírá parkovné 

(parkovací automat). Parkovací zpevněná asfaltová plocha ve vlastnictví města Sedlčany 

je umístěna na pozemku církve.  

K problematice, která pro tuto chvíli zůstává otevřena, bylo dále řečeno, že přijatá písemná 

Žádost je potřebná ještě doplnit o závazné stanovisko Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

školství a památkové péče, o které k dnešnímu dni nebylo vlastníkem požádáno. Závazné 

stanovisko je mimo jiné o parametrech zásahu do památky a o schválení limitů díla v prostředí 

kulturní památky, které se po vyhotovení stává její součástí. Bez tohoto dokumentu nelze záměr 

realizovat. Jedná se o kulturní památku. Závazné stanovisko zase nelze vydat bez vizualizace 

(projektu) záměru. Záměr je nutno posoudit a zajistit k němu uvedené vyjádření.  

Dříve podaná vlastní Žádost postrádá podrobnější rozpočet, případně výběr zhotovitele 

(parametry na nároky památkářů).  

Shora uvedené záležitosti musí zajistit vlastník (záměr, projekt s vizualizací, podání Žádosti 

o závazné stanovisko).  

Následně vlastník obdrží rozhodnutí. Pokud bude nutné povolení stavebního úřadu (posoudí se 

podle záměru), pak i tento dokument je potřebný. 

Následovat může vlastní Žádost o poskytnutí finanční podpory, neboť bude zřejmé, jaký 

předmět město ze svého rozpočtu případně podpoří.  

Vlastník může k zajištění investice využít i jiných finančních zdrojů, primárně určených 

na podporu kulturních památek, nejen rozpočtu města Sedlčany. O těchto jsou informace 

na www stránkách města Sedlčany (pro letošní rok 2018 byla uzávěrka Žádostí ke dni 28. února 

2018). 

Se všemi shora uvedenými skutečnosti byl seznámen stavební technik, který ve věci zastupuje 

vlastníka. 

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 
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Příspěvek do rozpravy č. 17/5 – „Oplocení Mariánského (morového) sloupu na náměstí 

T. G. Masaryka, Sedlčany“; přednesla paní Ing. Blanka Vilasová  

Paní Ing. Blanka Vilasová požadovala oplotit uvedenou kulturní památku (předala jednoduchý 

náčrtek). 

Pan starosta sdělil, že další oplocení město neplánuje.  

Svým vystoupením se vrátil do nedaleké minulosti, kdy město Sedlčany zafinancovalo 

rekonstrukci tohoto kamenického díla. Rekonstrukce byla provedena za přispění Fondu kultury 

Středočeského kraje. Renovace sloupu byla odborníky zdárně provedena.  

Ochrana řetězovým systémem památku ani bezpečnost dětí neochrání. Vstupu dětí nebude 

zabráněno.  

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník na jiném místě rozpravy se k uvedeném vyjádřil v širším 

kontextu historie, smyslu a významu této památky. Mariánský (morový) sloup byl v minulosti 

vyhotoven a vztyčen jako vděk našich předků za odvrácení morové epidemie, při které umírali 

v krátkém čase stovky lidí; sloup je zvýšeným podstavcem pro sochu Panny Marie; další dvě 

sochy světců na nižších podstavcích při balustrádě, která vymezuje prostor okolo vlastního těla 

sloupu, lemující strany (boky) při vstupu do liturgického místa, byly přidány později. 

Zajímavostí je, že kdysi byl přístup obkroužen více schody (celkem asi v počtu 8 stupňů), oproti 

počtu těch, které spatříme na místě dnes. Postupným návozem, respektive navýšením okolí, 

byly tyto zahrnuty.  

Požadavek na „oplocení“ lze vnímat ve dvou aspektech, a to požadavek na zvýšení bezpečnosti 

dětí (návštěvníků), tedy jako prevence před úrazem a požadavek na vlastní ochranu kulturní 

památky. Dále pan doktor promluvil o paradoxu, který můžeme spatřit například 

při společenských a kulturních událostech, mezi které patří pobíhající dítě na balustrádě a jeho 

rodič, který pojídá na kamenném podstavci párek s rohlíkem. 

Řetěz sám o sobě nezachrání a nevymezí dostatečně hranici vyznačující prostor jiného režimu, 

kam se může a kam se již nemůže. Pouze může určit prostor pro represi a vymáhání pokut. Toto 

již nyní částečně plní okruží kamenné balustrády, případně nově osazené žulové bloky lavic, 

přičemž mezikruží zeleně, ve kterém by byly osazeny další sloupky s řetězem si v kombinaci 

uvedených dvou prvků „oplocení“, respektive vymezení prvku třetího, dost dobře nedovede 

představit. 

Samozřejmě vše záleží na odborném posouzení a zvážení všech aspektů problematiky; svoji 

roli by mohla sehrát i případná tabulka s upozorněním či výstrahou a další prvky ochrany. 

K vypořádání příspěvku nebyly zadány další úkoly.  

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 18/5 – „Rozpočtový výhled města Sedlčany ve vazbě na návrh 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2018“; přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  

Jmenovaný poukázal na systémový přístup tvorby návrhu rozpočtu města Sedlčany. 

Sdělil, že v září roku 2017 (18. září 2017) byl Zastupitelstvem města Sedlčany schválen tzv. 

Rozpočtový výhled na období roku 2018 a roku 2019, který ZM schválilo usnesením 

označeným 213/2014-2018, jehož výrok zní: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2018 – 

2019. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných v příjmové a výdajové části 

a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje a činnost města a organizací jím zřízených 

a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku města.“ 

V porovnání položek se dotázal, co se od té doby změnilo, že se položky návrhu rozpočtu na rok 

2018 tak liší. Dále porovnal některé vybrané položky, jejichž výši ocitoval. Apeloval 

na zodpovědnost a dokumentační provázanost. Sdělil, že z tohoto pohledu se mu Rozpočtový 

výhled jeví jako odfláknutý.  
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Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického k uvedenému sdělila, že Rozpočtový 

výhled nemůže a také nezahrnuje přebytek hospodaření, tj. zůstatek účtu k 31. prosinci 2017. 

V Rozpočtovém výhledu nejsou zahrnuty rezervy, resp. zůstatky běžných účtů, které tvoří 

k 31. prosinci rozpočtového roku část neprofinancovaných rozpočtových příjmů a úspora 

na některých výdajových položkách. V tomto případě přebytek hospodaření z roku 2017 spolu 

se zůstatky účtů, které také nezahrnuje, což představuje částku 26.096,080 tis. Kč. Dále 

Rozpočtový výhled nemůže obsahovat další položky spojené se zásahem legislativy, např. 

sestavující orgán pro návrh Rozpočtového výhledu nemůže a nemohl vědět, že vláda ČR 

v listopadu 2017 zrovna vydá nařízení, kterým zvýší platy o 10 %, a to spolu s povinnými 

odvody na sociální a zdravotní pojištění, které významně ovlivní návrh rozpočtu na rok 2018. 

Důrazně a naprosto zřetelně odmítla výrok pana Ing. Pavla Švagra, CSc., který sdělil, 

že Rozpočtový výhled byl odfláknutý.  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města se k uvedenému vyjádřil tak, že kdyby to bylo možné, 

Rozpočtový výhled by vůbec nedělal. Proč? Je dokumentem pro dokument, který má podle 

legislativy rozpočtová organizace vyhotovit. Ovšem není v čase potřebném pro vyhotovení 

k dispozici jediný rozumný podklad, na základě kterého by bylo možné postupovat s nejmenší 

chybou. Neexistuje jednotná a závazná metodika, která by svědčila tomu, z čeho se má 

dokument vytvářet. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, ukládá subjektu jej vytvořit, projednat a schválit. Následně běžná 

praxe přináší řadu věcí, které je třeba řešit a podpořit, či je s nimi spojen nějaký výdaj. Prostě 

se nemáme čeho chytit (změny v nařízení vlády, platy, nařízení EU na ochranu osobních údajů 

a další; ano plán, ale podklady k dispozici nejsou). 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že s vyřčeným částečně nesouhlasí. Poukázal na položku 

příspěvků občanským sdružením. 

Pan starosta odvětil, že se jedná o Rozpočtový výhled, položky nemusí být přesné. Dokument 

je z pohledu dotazovaného v podstatě nesmysl a nelze s ním takto argumentovat. Naproti tomu 

konkrétní rozpočet na rok 2018 naopak musí být přesný a ve svém důsledku podrobnější. 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník sdělil, že v tomto ohledu požadovat na subjektech vypracování 

a schválení jakéhokoli Střednědobého plánu (Rozpočtového výhledu) je lidskou hloupostí. 

Kdosi jej možná v dobré víře vymyslel, ovšem je nepoužitelný a k ničemu; poslouží pouze 

k vyřčenému. Sdělil, že tento Plán v podstatě nepoužívají. Sám jej sestavil jako zcela normální 

rozpočet. Dokument nemůže subjekt nikam posunout. Proměnných je mnoho, odejdou děti 

jinam, přijdou ději odjinud, škola obdrží granty, energie stupají, někdy klesají, havárie 

nastávají,… nemá cenu s tím pracovat žádaným a zatěžujícím způsobem. Dokument nikomu 

nic nedává.  

K vypořádání příspěvku nebyly zadány další úkoly.  

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 19/5 – „Vysvětlení k PD na projekt Rekonstrukce dráhy a sektorů 

LAS“;  příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  

Jmenovaný zastupitel se dotázal na shodu názvu a předmětu plnění, neboť nyní je rozpočtována 

položka na projekt za 185.000,00 Kč, která je určena v návrhu výdajů rozpočtu města na rok 

2018 pod názvem „Rekonstrukce dráhy a sektorů LAS“, dále v části „Administrace veřejných 

zakázek“ se používá název „Rekonstrukce LAS Taverny“ v částce 50 tis. Kč, ve výdajích roku 

2017 je uveden název „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny“ za částku 96.558,00 Kč a ve 

výdajích na realizaci akce je uveden název „LAS – umělé povrchy, dráhy, sektory“.  

Sdělil: „Jak tomu rozumět; není žádoucí sjednotit názvy, jedná se o jednu a tu samou akci?“ 

 

Pan starosta věc vysvětlil. V roce 2017 byl vyhotoven projekt (stupeň projektu je ucelené dílo 

s názvem) pro územní souhlas, na základě kterého byl proveden propočet do návrhu rozpočtu. 
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Částka pro rok 2018 představuje nabídku na další stupeň projektové dokumentace, která je 

potřebná pro výběr zhotovitele.  

Projektant původně nabízel tři stupně projektové dokumentace; nejprve byl požadován projekt 

na rozsah prací k územnímu souhlasu; následovalo jednání s projektantem, který projekt 

dopracuje do fáze k výběrovému řízení, včetně výkazu výměr; tento projekt bude finální. 

Z něho vzejde cena do soutěže a na základě tohoto projektu bude vyhotovena zadávací 

dokumentace k veřejné soutěži.  

Cena finální bude určena soutěží uchazečů ve výběrovém řízení. 

Propočet do návrhu rozpočtu na rok 2018 je z původní PD; tedy nyní je v návrhu rozpočtu 

zahrnuta shora položka k realizaci ve výši 11.600.000,00 Kč.  

Pokud se tedy týká realizace, jedná se samozřejmě o totožné dílo, které je projektováno 

ve stupních PD; v návrhu rozpočtu uveden název „LAS – umělé povrchy, dráhy, sektory“ za 

částku 11.600.000,00 Kč, jak uvedeno výše.  

Výsledná cena díla, jak vyplývá z výše uvedeného, bude upřesněna soutěží. Projektanti názvy 

svých děl mnohdy upravují. 

Jmenovaný zastupitel požádal o zaslání upřesněného výkazu výměr, jakmile bude k dispozici. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, výkaz výměr přislíbil zaslat. 

Příspěvek není považován za vypořádaný. 

Úkol: Odbor investic s vědomím pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, zašle požadovaný 

dokument, a to bez zbytečného odkladu, jakmile bude od zpracovatele projektové dokumentace 

předán v řádném tvaru. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 20/5 – „Vysvětlení k PD na zajištění technického dozoru investora 

k investiční akci pod názvem Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“; příspěvek 

přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dotázal, proč uzavřená Smlouva na výkon TDI není 

rozpočtována; zda se jedná o finančně nekryté plnění. 

Pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, sdělil, že byl vybrán smluvní dodavatel, který 

bude plnit funkci TDI a BOZP. Náklady spojené s touto funkcí mohou být později uplatněny 

v dotaci. Vzhledem k tomu, že není jisté plnění, akce není rozpočtována; není položka v návrhu 

rozpočtu uvedena. Bude předmětem případné Rozpočtové úpravy. Věcné plnění zatím není 

možné uplatňovat, neboť není vykonáváno, je vázáno na akci Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany, která není rovněž zatím rozpočtována. Náklady spojené s TDI jsou 

uplatnitelnými náklady v dotaci, jak již uvedeno výše, proto zde není položka s výkonem 

spojená uvedena.  

Smlouva je podepsána, tedy řádně uzavřena, avšak zatím není jisté plnění. Jmenovaný je rovněž 

členem výběrové (hodnotící) komise na výběr uchazeče na provedení stavby „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“.  

Pan starosta opětovně a shodně za podpory pana Ing. Tomáše Langera sdělil, že Smlouva byla 

uzavřena dne 21. srpna 2017, a to z důvodu, že jmenovaný je členem hodnotící komise 

pro výběr zhotovitele na uvedenou akci. Smlouva byla zanesena do Registru smluv. V případě, 

že bude vybrán zhotovitel stavby a uzavřena Smlouva o dílo na vyhotovení stavby, potom bude 

následovat plnění smluvního ujednání TDI a BOZP.  

Není potřebné finanční krytí uzavřené Smlouvy, která není plněna a zatím se její plnění 

nepředpokládá. 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný.  

 

Příspěvek do rozpravy č. 21/5 – „Administrace výběrových řízení na veřejné zakázky“; 

příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., se pozeptal, podle jakých kritérií jsou realizovány a zajišťovány 

činnosti administrátora veřejných zakázek, respektive, které zakázky si město Sedlčany 

administruje samo a které zadává. Jaký při tom používá klíč? 

Na soubor otázek odpověděl pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, který sdělil, 

že město Sedlčany administraci výběrových řízení, a to pro vybrané složitější případy zadává 

externímu zpracovateli a v některých případech činí samostatně. Vychází přitom zejména 

z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (nad předpokládaných 10 mil. Kč hodnoty veřejné 

zakázky v režimu zákona se zpravidla vybírá externí dodavatel služeb na administraci). 

Složitost administrace je vytipována. Následuje zpravidla oslovení potenciálních a dříve 

prověřených administrátorů, kteří jsou osloveni k podání cenové nabídky. Rada města Sedlčany 

následně provede výběr administrátora, a to přijetím příslušného usnesení ve věci samé. 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

  

Příspěvek do rozpravy č. 22/5 – „Zajištění projektové dokumentace na opravu kuchyně 

v objektu tzv. 3. MŠ Sedlčany“; příspěvek do rozpravy přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.  

Jmenovaný zastupitel se dotázal na položku uvedenou v návrhu rozpočtu na výdajové straně, 

tj. na položku uvedenou v rozkladové tabulce Přílohy č. 6 s názvem „Rekonstrukce kuchyně 

3. MŠ“ v rozpočtované (navrhované) částce ve výši 235,000 tis. Kč. Dotázal se na rozdíl 

v předmětu plnění oproti stejnojmenné položce roku 2017, která byla plněna ve výši 

66.550,00 tis. Kč. 

Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, který sdělil, 

že rozpočtovaná položka ve výši plnění 66.550,00 tis. Kč představovala nabídku na projekt 

gastro – provozu kuchyně, naproti tomu položka druhá představuje projektované stavební 

úpravy (změny dispozic a další součásti PD stavební povahy, rozvody a další).  

Jmenovaný zastupitel požádal o určující názvosloví akcí, které rozliší oba dokumenty.  

Náprava, respektive upřesnění rozlišení, bude provedena do rozpisu rozpočtu na rok 2018. 

Provede Odbor ekonomický v součinnosti s Odborem investic. 

Přes výše uvedené je příspěvek považován za nevyžadující písemnou reakci. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 23/5 – Počet zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany; příspěvek 

přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Pan starosta odpověděl, že zaměstnanců zařazených do organizační struktury Městského úřadu 

Sedlčany, včetně volených (uvolněných) zástupců, a to na základě schválených 

systemizovaných pracovních míst, je pro rok 2018 schválen v počtu 77 zaměstnanců. 

Jmenovaný prostým podílem rozpočtované částky provedl výpočet „průměrného platu“ 

zaměstnance. 

Navýšení platů souvisí: 

▪ nařízení vlády ČR; 

▪ držení pohotovosti na Odboru životního prostředí; 

▪ držení pohotovosti na Odboru sociálních věcí; 

▪ tabulkové postupy spojené s výkonem délky praxe; 

▪ změna nařízení vlády o katalogu prací (zvýšení skrze třídy od 1. ledna 2018);  

▪ posílení kompetencí ORP v oblasti územního plánování a stavebního řádu (změna zákona) 

a s tím souvisejících změn na speciálních stavebních úřadech (zvýšení počtu zaměstnanců).  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, opakovaně sdělil, že s tím nelze nic udělat; stát na obce 

přesouvá stále více povinností a dalších výkonů, ovšem bez finanční podpory a nakonec nám 

nezbývají finanční prostředky ani na opravy chodníků. 

Příspěvek nevyžaduje další vypořádání. 
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Příspěvek do rozpravy č. 24/5 – „Absentující výdajová položka – Odvod DPH“; příspěvek 

přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Jmenovaný vznesl dotaz, proč v rozpočtu Správy Městského úřadu Sedlčany byla v roce 2016 

výdajová položka s názvem „Odvod DPH“ a proč není v roce 2018 rozpočtována? ¨ 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, odpověděla, že výdajový rozpočet roku 

2018 (návrh) obsahuje v oblasti rozpočtu označené číslem „6.“ s názvem „Všeobecná věřejná 

správa“ rozpočtový řádek výdajový s názvem „Daň z příjmu placená obcí, Daň z převodu 

nemovitosti a DPH“ souhrnně dohromady v částce 4 mil. Kč (návrh rozpočtu 2018). 

Příspěvek nevyžaduje další vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 25/5 – „Pokrytí dřívějších i stávajících potřeb a požadavků osad; 

sjednocení pod jinou rozpočtovanou položku“; příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Jmenovaný zastupitel se dotázal, zda byly pokryty všechny požadavky osad vztažené k roku 

předchozího rozpočtového období, případně ke stávajícímu návrhu rozpočtu. 

Pan místostarosta sdělil, že shromážděné požadavky byly akceptovány a do návrhu rozpočtu 

zařazeny. 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, sdělila, že pro letošní rok 2018 došlo 

k věcnému sjednocení položek na veřejné prostranství – sídliště a prostředků na úpravy 

veřejných prostranství osad pod jednu položku. Tato formální úprava vychází z možnosti tak 

učinit. Jedná se o jednu a tatáž oblast výdajů. 

Příspěvek je považován za vypořádaný. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 26/5 – „Plavecký bazén Sedlčany – Koncepční studie“; (provedeno 

sjednocení tematiky); příspěvek do rozpravy byl přednesen a obohacen o samostatná vyjádření 

více zastupitelů na několika místech rozpravy – paní Ing. Blanka Vilasová; pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc.; pan Mgr. Rostislav Hefka; paní Ing. Stanislava Jelenová; pan Jaroslav Repetný 

a další)  

Položka s názvem „Koncepční studie – plavecký bazén“ představuje navrhovanou částku ve 

výši 385,000 tis. Kč (zastupitelům uvedeno v Příloze č. 6 návrhu rozpočtu). 

Tutu částku zastupitelé vyhodnotili jako vysokou, oproti závěrečné a předpokládané informaci. 

Bylo konstatováno, že všichni v podstatě vědí, že ani velkým městům se provozovat bazén 

nevyplatí a nikdy se investice nezaplatí. 

Pan Jaroslav Repetný rozpravu obohatil o informaci z tisku, kde bylo uvedeno, že město 

Sedlčany bude stavět plavecký bazén v lokalitě u Zimního stadionu Sedlčany (tisk označen jako 

„5+2“). 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města jednoznačně sdělil, že jako představitel města Sedlčany 

dostal z rozhodnutí Rady města Sedlčany úkol na zajištění Koncepční studie, a to jako 

jednoznačného nástroje pro zodpovědné rozhodnutí ve věci zajištění řešení poptávky 

na dostupné veřejné koupání ve městě Sedlčany. Koncepce by měla modelovat varianty řešení 

vyprofilované na základě skutečností z dřívějších referencí z roku 2016 a tyto posoudit, 

případně doporučit variantní řešení nové. Je potřebné porovnat výhody a nevýhody všech 

možností, nákladovost investic a provozní náklady pro tu kterou variantu řešení. Z jednání RM 

v podstatě vzešly tři – čtyři základní varianty (varianta první – rekonstrukce starého koupaliště; 

varianta druhá – biotop na starém koupališti; varianta otevřeného zastřešeného menšího 

plaveckého bazénu s regenerací a brouzdalištěm pro děti). 

Pan starosta každou z variant podrobněji popsal a vzpomenul jejich hlavní negativa i pozitiva; 

zároveň též referenční zprávy ze svých šetření. 

Pro pozitivum ve prospěch přestavby starého koupaliště svědčí skutečnost, že se jedná 

o majetek města Sedlčany (pozemek i stavba je města); není zde ovšem dostatečný zdroj vody, 

slabý přítok čisté vody; absentuje odkanalizování; není zde splašková kanalizace.  
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Druhá varianta přírodní bazén – biotop; nízké pořizovací náklady, které několikráte vzpomenul 

pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka; pan starosta ovšem navštívil toto koupaliště v Dobřanech, 

kde byl správcem a investorem před tímto řešením varován; nefunguje čištění vody, to když je 

setrvale teplé počasí – při delší době slunečna biotop ztrácí čistící schopnosti a přestane 

fungovat.  

Varianta otevřeného koupaliště byla realizována v Milevsku u státní silnice při okraji zástavby; 

pořizovací náklady této velikosti jsou cca 22 – 27 mil. Kč. Podle referencí o provozu zde 

zaznamenávají klesající návštěvnost; negativem je sezónnost a závislost provozu právě na ní; 

krátká doba využitelnosti – od konce května do začátku září. 

Varianta krytého plaveckého bazénu v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, v místě, kde je nyní 

dětské hřiště; dnes nerealizovatelné. 

Pro posílení rozhodovacích kompetencí je v této situaci nutné disponovat odborným zcela 

nezpochybnitelným dokumentem, který bude svědčit o variantě nejvýhodnější, i když nebude 

nikdy zisková, možná i o variantě nulové. Pan starosta obdržel nabídku na jednání o této věci 

s firmou WACH, která se specializuje na kryté bazény. Pan starosta sdělil, že od času předaných 

referencí disponuje celou řadou doplňkových záležitostí a informací. V současné době je 

potřebné tyto experty a referenční místa opětovně navštívit a znova vše projednat. Tento postup 

je zcela určitě potřebný a koncepční. 

Koncepce v sobě může obsahovat nejen vize architektonického řešení pro náš případ, 

ale i konstrukční řešení; optimalizaci velikosti bazénu s ohledem na velikost města; zpracování 

rozpočtu na pořízení, komplexní posouzení za jakých podmínek lze postavit a za jakých 

nákladových a dotačních, vyhodnocení demografických ukazatelů; dále ekonomiku 

využitelnosti, relace provozních nákladů s vymezením provozních režimů apod.  

Pan starosta poukázal na případ města Kaplice, kde minulé vedení města investici připravilo, 

následně se změnou vedení radnice nebyl bazén zrealizován, neboť došlo k přehodnocení 

priorit a nyní se údajně opět situace obrací ve prospěch výstavby. 

Studie by měla být komplexní se všemi potřebnými prvky pro rozhodnutí, měla by svědčit 

o tom, jak bazén provozovat a s jakou nutnou podporou finančních prostředků z rozpočtu města 

Sedlčany.  

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že zaplatíme cca 400.000,00 Kč a stále se koupat 

nebudeme; opětovně přednesl svůj návrh na realizaci biotopu. Sdělil pořizovací náklady ve výši 

cca 1,5 mil. Kč, přičemž nebylo upřesněno, zda se jedná i o náklady na potřebné zázemí 

(sociální zařízení, šatny a další). Nicméně nastínil svoji představu, kterou pro pochopení 

zjednodušil. „Naše koupaliště překryjeme plachtou“, uvedl. Náklady podle jeho názoru 

na biotop nejsou vysoké, biotop čištění vody běžně zvládá. Doplnil, že nedostatek vody lze 

suplovat její dovážkou v cisternách. 

Pan starosta k uvedenému návrhu sdělil, že celou věc ještě prověří, neboť tyto náklady se jeví 

jako nepřiměřeně nízké a zcela nereálné. 

 

Paní Ing. Stanislava Jelenová v pokračující rozpravě poznamenala, že výsledky ekonomického 

(finančního) propočtu nelze očekávat jiné, jen takové, které předem známe. Vybudovat 

jakýkoliv bazén bude vždy neekonomické a město Sedlčany bude provoz dotovat z prostředků 

města.  

S jejím racionálním vyhodnocením této situace a pozice se podělila o svůj názor na možné 

řešení. Za předpokladu, že by byl nejbližší bazén ve vzdělávacím středisku Ministerstva financí 

ČR otevřen veřejnosti, a to například v režimu 3x týdně pro odpolední nebo večerní koupání 

pro občany města Sedlčany, pak by mohla být s určitou podporou města tato nabídka 

realizována.  

V návazné části příspěvku se věnovala vztahu k pohybu a plavání vůbec dnešní mladé generace 

žáků a studentů, jejichž rodiče je z plavání omlouvají a mládež pomalu ztrácí zájem. 
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Překonat za koupáním k bazénu vzdálenost 10 km z města Sedlčany do Smilovic, se jmenované 

paní zastupitelce nejeví překážkou rozhodnou.  

Závěrem paní Ing. Stanislava Jelenová sdělila, že o návrhu může být vedena další polemika, 

která může poukázat na doposud nevyřčené a případně důležité. S bazénem má svoji zkušenost 

generace zdejších žáků a studentů. 

Konstatovala, že v současné době je poptávka na služby tzv. Wellness centra (regenerace). 

Pan starosta poukázal na to, že i členové Svazu diabetiků Sedlčany bazén ve Smilovicích 

za určitých dříve sjednaných podmínek užívají. 

Pan starosta za příspěvek poděkoval.  

 

Do rozpravy zastupitelského sboru se dále přihlásil pan Ing. František Hodys, který konstatoval, 

že shora uvedené užívání bazénu v nedalekých Smilovicích je připraveno k dalšímu projednání.  

S ředitelstvím střediska bylo již jednáno a momentální stav věci je ten, že domluvené řešení 

a podmínky ředitel subjektu projedná na odpovědném Ministerstvu financí ČR. Pan ředitel má 

jasný návrh na dohodu s MF ČR. 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se opakovaně podělil o informace svědčící o nákladech 

na dovoz do místa koupání, oproti nákladům na vystavění bazénu a nákladům na jeho provoz. 

Zároveň poznamenal, že většina občanů přímo prahne po letním koupání, po koupání v době 

léta.  

 

Do rozpravy vstoupila paní Blanka Tauberová, která sdělila, že sedlčanští rádi navštěvují 

letoviska na blízké Vltavě (v létě) a přáli by si spíše bazén, kam by chodili v zimním období, 

případně i celoročně. 

 

Pan starosta dále v obecné rovině vzpomenul potřeby činnosti obcí ve prospěch novely zákona 

na podporu plaveckého výcviku dětí. 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se vrátil k podstatě dnešního problému tzv. dokumentu, tedy 

ke Koncepční studii, kterou podle svého názoru vnímá z návrhu rozpočtované částky finančně 

náročnou oproti vytušenému výsledku. Z tohoto důvodu je potřebné vyhotovit vlastní 

a jednotný obsah zadání Koncepční studie, případně zadání zjednodušené, které by 

nevyžadovalo tak vysoké předpokládané náklady. 

 

Pan starosta sdělil, že při sestavování výdajové strany návrhu rozpočtu na rok 2018 tato částka 

vycházela z původní aktualizované předběžné nabídky na tyto služby od oslovené firmy 

(obsahové; někteří investoři již dříve vynaložili ve svých podmínkách obdobné náklady). 

Pan starosta dále sdělil, že v této věci budou osloveny i další potenciální zpracovatelé 

Koncepční studie, a to za účelem zajištění konkurenčního prostředí a zjištění ceny. 

Nejvýhodnější uchazeč bude následně vybrán. Každý z množiny potenciálních uchazečů obdrží 

stejné zadání, a to jako obvykle při všech poptávkách. 

 

Do rozpravy se dále přihlásil pan MUDr. Ivan Stolařík, který doplnil, že o výstavbě Plaveckého 

bazénu Sedlčany se mluví již dlouho. Nyní, když má být učiněn jeden z rozhodných a nanejvýš 

potřebných kroků, který musí předcházet vlastnímu nezpochybnitelnému a dobrému 

rozhodnutí, je tento krok právě takto diskutován. Občané města Sedlčany si žádají a zasluhují 

vybrat řešení, které bude jasným vzkazem: „Ano“; „Ne“. 

 

V pokračující rozpravě zastupitelského sboru vystoupil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 

města, který sdělil, že se mezičasem na město Sedlčany kontaktovaly další subjekty, 
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zpracovatelé PD (např. Bazénservis Ústí nad Orlicí). Ze soutěže uchazečů vyplyne cena, kterou 

nyní nelze předjímat.   

Dále uvedl, že město Votice se rozhodlo investovat do koupaliště s biotopem na 30,000 mil. Kč.  

Zastupitelé města Votic jsou ovšem rozpolceni na dvě poloviny. Rozhodnout se správně není 

jednoduché, kromě jiného vyžaduje odpovědnost a znalosti. Znalosti by měla zajistit Koncepční 

studie.   

 

Pan starosta přislíbil zajistit další reference (Jince). 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník pro doplnění výše uvedeného připomenul některé střípky 

z historie dřívějšího koupaliště ve městě Sedlčany.  

Existují dokumenty, které svědčí o tom, že zastupitelé města Sedlčany s kolečky a lopatami 

ve svých rukou pracovali, aby zajistili koupání.  

Oproti tomu vzpomenul historický fakt o tom, že se na koupališti lidé koupat přestali, neboť 

koncentrace (obsah) moči (po dobu dvou let) ve vodě bazénu hraničil s ohrožením lidského 

zdraví.  

„Biotopu nevěřím“; sdělil. Sám jej spolu se svým týmem spolupracovníků a oslovených 

odborníků zkoumal v čase cca před šesti lety a dospěl k vyřčenému závěru.  

Dále uvedl, že skelet tělesa bazénu by se prakticky nemusel měnit, ovšem přišli bychom o tzv. 

brouzdaliště. 

Příspěvek není považován za vypořádaný. 

Úkol: Zajistit jednotný obsah pro řešení Koncepční studie. Zajistit výběr vhodného uchazeče, 

a to oslovením množiny nejméně tří potenciálních zhotovitelů. 

Zajistí: Pan Ing. Jiří Burian, starosta města. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 27/5 – „Kamerový systém města Sedlčany, funkčnost služby 

a technické podpory“; přednesla paní Ing. Blanka Vilasová   

Paní zastupitelka se dotázala na efekt systému. Sdělila, že podle údajů a informací, kterými 

disponuje, je například kamera v lokalitě „Na Háječku“ ze všech nejméně kvalitní. Pachatele 

podle záznamu nelze dopadnout a tak nepořádek na veřejném prostranství po víkendu není 

možné přiřadit konkrétním osobám. Dále se tázala na to, zda bude tato kamera ponechána 

na tomto místě, neboť v současné době údajně podle informací, kterými disponuje z prostředí 

Městské policie Sedlčany, nelze vybírat pokuty, neboť rozlišovací schopnost je malá.  

 

Položka v návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 pod názvem „Kamerový systém“ je 

navrhována ve výši 460,0 tis. Kč (v roce 2017 bylo spotřebováno celkem 256,69 tis. Kč). 

Především se jedná o podporu provozu systému, jeho údržbu, udržitelnost a rozsah snímaných 

veřejných prostranství. 

 

K částečnému zpochybnění Kamerového systému města Sedlčany pro užití jako důkazního 

prostředku se vyjádřil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, který uvedl, 

že rozpočtovaná částka je rovněž určena na vylepšení uvedeného nedostatku, tedy na obměnu 

kamer ve prospěch jejich rozlišovací schopnosti. 

Poukázal na pozitivní zkušenosti represivních složek systému státní moci i Městské policie 

Sedlčany. Podle analytických výsledků kamerový systém zcela jednoznačně přispěl 

a nezpochybnitelně přispívá ke zvýšení bezpečnosti ve městě i regionu. Svědčí o tom nejen 

statistické údaje Policie ČR, ale i objasněnost případů spáchaných přestupků a trestních činů 

v městské zástavbě Sedlčany, ale i jinde. Zejména pokles majetkové trestné činnosti je 

statisticky významný. Kamerový systém sehrává nezastupitelnou roli při dohledávání pachatelů 

i obětí trestních činů. Uvedl i případ z poslední doby, kdy byl usvědčen nešťastný pachatel, 
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který ukopával zrcátka automobilů, stojících, jsa zaparkovány v městské zástavbě Sedlčany 

v Havlíčkově ulici. 

Na shora uvedené navázal svým vystoupením také pan Ing. Jiří Burian, starosta města, 

který promluvil o pravidelné péči, revizích a údržbě systému i zjištěních, které vedou 

každoročně k vyhodnocení na Odboru krizového řízení o tom, které kamery jsou již opotřebeny 

nebo které monitory ztratily zobrazovací schopnost, případně další vlastnosti prvků systému, 

že je potřebné s nimi naložit vhodným způsobem. Zařízení technicky slabší a méně účinná jsou 

postupně nahrazována kvalitnějšími, případně ta méně kvalitní jsou přemístěna do míst, 

kde budou jejich parametry ještě využity.  

Pan starosta sdělil, že v periodě nejméně dva krát do roka svolává zasedání Bezpečnostní rady 

města a ORP Sedlčany, kde se setkávají zástupci bezpečnostních složek a integrovaného 

záchranného systému, zástupci hygieny a další experti. Přitom jsou aspekty účinnosti 

kamerového systému a jeho využití projednávány. Na tomto fóru byl již v minulosti projednán 

nejeden požadavek na zřízení kamerového bodu. Naposledy byl řádně projednán požadavek 

na přímé propojení Kamerového systému města Sedlčany na služebnu Policie ČR. Vznikl tak 

společný projekt Policie ČR a města Sedlčany, jako významný preventivní, efektivní a účelný 

prostředek na potírání kriminality a přestupků ve městě. Vyjádření Policie ČR bylo vždy 

pozitivní, kamerový systém mohou i dnes využívat jako důkazní i jiný prostředek. Kamerový 

systém pochvalují. 

Kamerový systém ve městě Sedlčany má zcela určitě své opodstatnění a je velmi důležitým 

prvkem bezpečnosti a ovlivňuje pohodu bydlení našich občanů.  

Dále se pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka dotázal, zda některé vybrané kamerové body mají 

vazbu na hlučnost prostředí a další rozpoznávací schopnosti (tzv. inteligentní kamerové body). 

Na tyto otázky nebyla poskytnuta na veřejném zasedání ZM přímá odpověď.  

Úroveň zařízení a jeho technická vyspělost může být předmětem zjištění. 

Další vypořádání příspěvku nebylo úkolováno. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 28/5 – „Informace o projektovém záměru privátního investora 

v bývalém hotelu Vltavan, lokalita Sedlčany, nám. T. G. Masaryka“; příspěvek přednesla paní 

Ing. Blanka Vilasová 

Sdělila, že tzv. Wellness centrum, o kterém v duchu požadavků a poptávky „doby“ promluvila 

paní Ing. Stanislava Jelenová, bude do určité míry součástí projektového záměru investora, 

který již dříve zakoupil bývalý hotel Vltavan ve městě Sedlčany. Tento disponuje jistým 

podnikatelským záměrem, kterého předmětem bohužel nebude ani menší plavecký bazén, 

avšak určité relaxační centrum služeb. 

Příspěvek je informativního charakteru a nevyžaduje vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 29/5 – „Parkurové hřiště Sedlčany“; přednesl pan Ing. Jiří Burian, 

starosta města Sedlčany  

Pan starosta v návaznosti na shora uvedený výrok „o činnosti paní zastupitelky určené lidem“ 

sdělil, že i na něho se zcela spontánně obracejí občané a zájmové skupiny. Zájmem jedné takové 

skupiny je ve městě Sedlčany vybudovat (nejlépe v lokalitě zvané Na Severním sídlišti) 

tzv. parkurové hřiště.  

Cílem projektu je vytvořit atraktivní veřejný prostor pro teenegary, tj. pro odrostlé děti mezi 

cca 12 a 18 lety.   

Případná realizace projektu parkurového hřiště by napomohla rozvíjet určené věkové skupině 

mládeže její parkurové / gymnastické dovednosti a přitom by svými dovednostmi neohrožovali 

malé děti. Hřiště se většinou sestavuje za účasti uživatelů, kteří spolurozhodují o tom, jaké 

prvky jsou pro ně zajímavé.  
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Hřiště se ponejvíce skládá z prvků obdobných paletám na přepravu zboží, které tvoří cvičební 

překážky (smysluplné sestavy). Jak již uvedeno výše, toto hřiště by bylo primárně určeno 

pro starší děti (vyšší věkové kategorie dětí a mládeže). Pan starosta takovéto hřiště navštívil 

(spatřil) v reálu ve městě Volary. Zařízení vyžaduje dispozici náročných technických parametrů 

z pohledu bezpečnosti. Jedná se o expanzi tohoto sportu z Francie. Hřiště ovšem koštuje 

odhadovaných 1,2 mil. Kč. 

Závěrem tohoto příspěvku pan starosta sdělil, že potřeb dětí pro různé věkové kategorie je 

mnoho a problémů rovněž (ještě více).  

Příspěvek je informativního charakteru. 

Příspěvek nevyžaduje vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 30/5 – „Podpora akcí pro rodiny s dětmi“; přednesla paní Ing. Blanka 

Vilasová  

Jmenovaná požadovala příslib finančních prostředků z rozpočtu města Sedlčany na vybrané 

akce, primárně určené pro rodiny s dětmi; jedná se o tradiční akce v minulosti v prostředí 

společenství města Sedlčany realizované a nyní paní zastupitelkou vyřčené, nazvané podle slov 

vystupující v rozpravě „Čerti s Mikulášem“, žádaný příspěvek na tuto akci z rozpočtu města 

Sedlčany ve výši 15.000,00 Kč a dále „Den dětí“ – žádaný příspěvek z rozpočtu města Sedlčany 

na tuto akci je ve výši 15.000,00 Kč. 

K uvedenému příspěvku vystoupil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, 

který sdělil, respektive zopakoval, že na podporu obdobných akcí na rok 2018 je v předloženém 

návrhu rozpočtu města Sedlčany pamatováno; je navrhována částka v souhrnné výši 

50.000,00 Kč. Tato je určena právě na podporu těchto akcí. Položku rozpočtovat navrhla 

na straně výdajů města Sedlčany pro rok 2018 Rada města Sedlčany. Jedná se o tzv. 

problematiku nápomoci třetím subjektům při aktivitách ve prospěch občanské společnosti 

na udržení veřejných společenských a kulturních akcí a tradic. Pan místostarosta sdělil, 

že v průběhu roku 2018 uzříme, zda je alokovaná částka dostatečná, zda bude účelně, k užitku 

a smysluplně vyčerpána; v případě vylepšení příjmů může být i potenciálně navýšena, a to 

na základě institutu Rozpočtového opatření s výkonem kompetence Rady města Sedlčany.  

Pan místostarosta doplnil, že Rada města Sedlčany již přijala a projednala Žádost SDH II 

Sedlčany na podporu akce „Čarodějnice 2018“, nad kterou město Sedlčany převzalo záštitu. 

Pan místostarosta aktivně projednal a zajistil materiální podporu akce a součinnost dalších 

subjektů, tj. zejména Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (dovoz dřeva na vatru; odpadové 

hospodářství ve smyslu zajištění sběrných nádob a svozu odpadu apod.) a dále zajistil 

součinnost lesního hospodáře pana Votruby (osoba nebyla blíže identifikována), který na skladě 

tyčoviny, KPZ a kulatiny vybere sortiment s menším uplatněním na trhu se surovinou 

a za „rozumnou a pro město Sedlčany přijatelnou“ cenu paliva. Myšlenkově i věcně je tato akce 

ze strany města Sedlčany podpořena a materiálově pokryta. Záleží jen na naturelu, vůli 

a osobnostních předpokladech pořadatelů, na jaké společenské a organizační úrovni se 

plánovaná akce uskuteční. Všichni si přejeme, aby se povedla a návštěvníci byli spokojeni.  

Příspěvek do rozpravy nevyžaduje další písemné vypořádání. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 31/5 – „Soubor stavebních akcí k zařazení do rozpočtu města 

Sedlčany; Osvětlení prostranství u objektu Sokolovny Sedlčany“; přednesla paní Ing. Blanka 

Vilasová  

Jmenovaná sdělila, že by bylo vhodné prostranství osvětlit. 

Pan starosta odpověděl, že osvětlení prostoru před Sokolovnou Sedlčany je reálné a lze pokrýt 

ze stávajícího rozpočtu města Sedlčany (návrhu; pokud takto bude schválen) na rok 2018. 

Správce veřejného osvětlení, tj. Sedlčanské technické služby, s. r. o. akci rozvrhnou; vyhotoví 

se základní PD a následně ocení; tuto akci lze tedy s uspokojením realizovat.  
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Pokud se týká veřejného osvětlení celkově, pan starosta sdělil, že jsou osvětlovací body 

postupně vyměňovány za nové a úspornější.   

Příspěvek do rozpravy nevyžaduje další písemné vypořádání; věcné plnění zajistí provozovatel 

v součinnosti s Odborem majetku a Odborem investic. 

 

Příspěvek do rozpravy č. 32/5 – „Záměr na úpravu návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018“; příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 

Paní Ing. Blanka Vilasová opakovaně požadovala vyloučit tribunu ze stavební akce plánované 

a navrhované podpořit rozpočtem na rok 2018, a to u objektu sportovního komplexu 

na dřívějším LAS Taverny (částka ve výši 280.000,00 Kč) a na místo toho požadovala 

do návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 zařadit hrací prvky pro dětská hřiště, 

tj. položku lanové pyramidy, lépe více kusů a jejich umístění na dětská hřiště. Pan starosta 

navrhovatelku poprosil o písemně formulovaný a jednoznačný změnový návrh.  

Jmenovaná navrhovatelka požádala pana Mgr. Rostislava Hefku a pomoc při žádané formulaci.   

  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, ve volně pokračující diskusi z pozice předsedajícího 

zasedání sdělil, že je pro město Sedlčany i pro něho samotného přijatelnější soutěžit a poptávat 

projekt jako ucelený celek a tuto akci z něho nevyjímat, vše by způsobilo nadměrnou zátěž 

a komplikace. Tímto způsobem nabourávat rozpočet na tuto akci není v tuto chvíli vhodné 

a přijatelné. Naopak zastává názor projekt rekonstrukce udržet jako smysluplný celek, zhotovit 

jej, předat do správy a nevracet se zbytečně k němu (návrat znamená prodražení, další výběrové 

řízení, náklady na administraci apod.). Pan starosta sdělil, že naopak navrhuje co nejrychleji 

akci udělat; budoucí uživatelé, zejména žáci škol jsou v očekávání.  

Tuto myšlenku podpořil svým vystoupením i PaedDr. Jaroslav Nádvorník, který konstatoval, 

že pro případ dlouhodobě diskutované a dříve a s prioritou vnímané rekonstrukce LAS Taverny 

se jedná o koncepční řešení, do kterého rovněž nedoporučuje nikterak zasahovat. Podotkl, 

že o většině přednesených návrzích navrhovatelky paní Ing. Blanky Vilasové představitelé 

města (zastupitelé) dobře vědí, avšak pro nedostatek finančních prostředků tyto nebyly zařazeny 

jako akce prioritní. 

Dále v otevřené rozpravě k tomuto návrhu vystoupil pan Ing. Martin Havel, který poukázal 

na logické vazby projektu, potřebu technického řešení celého komplexu sportovišť, včetně 

tribuny. Sdělil, že navrhovaný zásah považuje za nekoncepční a doslova „postavený na hlavu“.  

Projekt je žádoucí udržet jako celek. Pro ilustraci sdělil alarmující představu o tom, 

jak do areálu ukončené stavby hodné užívání (sportoviště) a na rekonstruovanou sportovní 

plochu vjíždí další těžká stavební technika, která po dobu výstavby omezí uživatele a z části 

areálu se zase v budoucnu stane staveniště.  

Navrhovatelka, paní Ing. Blanka Vilasová sdělila, že za vědomí příslibu posílení rozpočtu 

pro případ přebytku na straně příjmů s jejich využitím na straně výdajové ve prospěch některé 

z navrhovaných akcí (např. zajištění hracích prvků) a za poznaných, na tomto místě jejími 

předřečníky shora uvedených okolností, na svém návrhu netrvá. Jelikož nebyla předložena 

formulace změnového návrhu a zastupitelka na svém návrhu dále netrvala, předsedající 

veřejnému zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, konstatoval, že hlasování o návrhu je 

bezpředmětné.   

 

Nakonec v tomto bloku rozpravy paní Ing. Blanka Vilasová vyjádřila určitou míru 

spokojenosti, pocházející z naděje přerozdělení případného přebytku ve prospěch opravy 

chodníků a realizace dětských hřišť. 
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Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena vyčerpáním všech příspěvků ze strany 

zastupitelů. Ani na opakovanou výzvu předsedajícího zasedání se nikdo ze zastupitelů 

do rozpravy nepřihlásil. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost na tomto místě k uvedené problematice byla předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, v pozici předsedajícího veřejnému zasedání ZM 

formuloval a rekapituloval některé vybrané závěry rozpravy zastupitelského sboru města 

Sedlčany: 

▪ k návrhu na vysílání (on line přenosy z veřejného zasedání ZM) zpracuje podrobnější zprávu 

s doporučením pro projednání na úrovni Zastupitelstva města Sedlčany výkonný orgán, tj. Rada 

města Sedlčany. Návrh se předpokládá předložit v termínu nejbližšího řádného zasedání ZM; 

▪ postoj k návrhu na svolání tzv. velkého pracovního jednání členů zastupitelského sboru města 

Sedlčany, s využitím některé z možných forem, a to k příležitosti návrhu na určení spotřeby 

případného rozpočtového přebytku v průběhu roku, zejména podle vývoje příjmů rozpočtu, 

bude zvažován; jisté kompetence ve věci jsou svěřeny Radě města Sedlčany; principiálně není 

problém takovéto pracovní jednání svolat nebo názor jednotlivých zastupitelů zajistit; 

▪ problematika údržby chodníků a případné vyhotovení chodníků nových (k této problematice, 

a to vybraným požadavkům, které jsou problematické a kolizní, bude svolána Dopravní komise; 

k jednání tohoto poradního orgánu může být přizvána paní Ing. Blanka Vilasová; 

▪ ačkoliv přijatý a zcela funkční vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek zadávaných 

mimo režim zákona svědčí o možnosti oslovit jediného zpracovatele, budou pro případ 

zpracování koncepční studie na vyhodnocení záměru výstavby Plaveckého bazénu osloveni 

nejméně tři potenciální uchazeči na její vypracování, ze kterých bude vybrán ten, který předloží 

nejlepší nabídku.  

 

Před závěrečným hlasováním o návrhu rozpočtu na rok 2018 pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

Sedlčany, konstatoval, že nezaznamenal protinávrh, o kterém by mohl z pozice předsedajícího 

zasedání ZM nechat hlasovat. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti (občané z přítomné 

veřejnosti) neměl již žádné doplňující dotazy, poznámky ani připomínky a do otevřené 

rozpravy se nepřihlásil, pan starosta paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, 

poděkoval za poskytnutou součinnost a požádal zpravodaje o přednesení výroku návrhu 

usnesení v původním znění, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018. Rozpočet je koncipován na straně příjmů a výdajů v částce rovné 189.245,00 tis. Kč. 

Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 26.096,00 tis. Kč.“  

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 242/2014-2018. 

 

Následně zasedání Zastupitelstva města Sedlčany opustil v čase 21:12 hod. dříve omluvený pan 

Ing. Martin Severa a dříve omluvený pan Mgr. Libor Novotný v čase 21:13 hod. Oba omluveni 

panem starostou na konec jednání, a to ze závažných důvodů. 

Počet přítomných zastupitelů na veřejném zasedání ZM klesl na celkem 17 z celkového počtu 

21.  
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Zastupitelstvo města Sedlčany je usnášeníschopné.  

 

 

6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2018 o stanovení kratší doby 

nočního klidu 

Zastupitelé k uvedené problematice obdrželi Přílohy, kterými jsou: 

▪ Důvodová zpráva;  

▪ Návrh dokumentu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2018 o stanovení kratší doby 

nočního klidu č. 1/2018; 

▪ Návrh usnesení. 

 

Referujícím zpravodajem k tomuto bodu programu ZM byl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany. 

 

V tzv. Důvodové zprávě je uvedeno následovné. 

Důvody pro schválení nové obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu 

jsou dva: 

1. Ke dni 30. června 2017 pozbyl účinnosti zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích a dne 

1. července 2017 vstoupil v účinnost zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Stávající OZV č. 1/2017 se v preambuli odvolává na zák. č. 200/1990 Sb., který pozbyl 

účinnosti. 

2. Protagonista kulturní akce požádal o stanovení kratší doby nočního klidu na sobotu dne 

28. července 2018 z důvodu pořádání akce „Mejdan pro faunu“ na veřejném 

prostranství v Luční ulici. S ohledem na skutečnost, že je pravděpodobné, že se tato 

akce bude v dalších letech opakovat, je v návrhu nové OZV uveden obecnější termín 

„zpravidla 2. polovina měsíce července v noci z pátku na sobotu, případně v noci 

ze soboty na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod.“ 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že byla provedena metodická konzultace 

s Odborem dozoru a kontroly na MV ČR, kde byl text projednán a doznal s ohledem na vývoj 

právního jazyka určitých změn, které jsou v dokumentu dnes předávaném vyznačeny, oproti 

návrhu předpisu, který byl spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání zaslán. 

Pan místostarosta tyto přesně uvedl. 

 

Na tomto místě se k textu vyjádřil z pohledu významu vnímání v právním jazyce vybraných 

spojení vět a jejich částí pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka. 

 

Opis textu upraveného předpisu (začátek): 

 

MĚSTO SEDLČANY 

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany 

č. 1/2018 

o stanovení kratší doby nočního klidu 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 26. února 2018 usnesením č …/2014-

2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 84 odst. 

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

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 
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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 1) vymezena dobou 

kratší. 

 

Čl. 2 

Stanovení kratší doby nočního klidu 

1. Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší pro 

tyto tradiční akce: 

 
P. č. Název akce Časové vymezení doby nočního 

klidu 

1 Silvestrovská noc V noci z 31. prosince na 1. ledna každého 
roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

2 Pálení čarodějnic V noci z 30. dubna na 1. května každého 
roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

3 Městské slavnosti ROSA (soubor kulturních, sportovních, společenských 
a dalších slavnostních akcí na podporu občanské společnosti)  

Zpravidla předposlední červnový víkend 
každého roku v noci z pátku na sobotu 
a v noci ze soboty na neděli od 03:00 hod. 
do 06:00 hod. 

4 Vítání léta v Solopyskách Zpravidla v první polovině měsíce června 
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

5 Sedlčanský rockfest Zpravidla měsíc červen v noci z pátku 
na sobotu a v noci ze soboty na neděli 
od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

6 Mejdan pro faunu Zpravidla ve druhé polovině měsíce 
července v noci z pátku na sobotu a v noci 
ze soboty na neděli od 03:00 hod. 
do 06:00 hod. 

7 Pouťová zábava Solopysky Zpravidla v první polovině měsíce srpna 
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

8 Sedlčanská pouť Víkend, na který připadá neděle 15. srpna 
nebo první víkend následující po dni 
15. srpna v noci z pátku na sobotu a v noci 
ze soboty na neděli od 03:00 hod. 
do 06:00 hod. 

2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 1 tohoto článku v tabulce 

pod řádkem označeným tři až osm včetně této vyhlášky budou zveřejněny Městským úřadem 

Sedlčany na úřední desce minimálně pět dnů před datem konání. 

  

Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního 

klidu ze dne ze dne 20. března 2017. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Hölzel         Ing. Jiří Burian                                                                                           

         místostarosta                  starosta 
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Den vyvěšení na úřední desce 

(zveřejněno v elektronické podobě 

umožňující dálkový přístup 

Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany 

pro stvrzení aktu vyvěšení na úřední desce 

Otisk razítka, jména a příjmení úředně 

pověřené osoby zajišťující vyvěšení 

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující 

vyvěšení 

    

Den sejmutí z úřední desky Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany 

pro stvrzení aktu sejmutí z úřední desky 

Otisk razítka, jména a příjmení úředně 

pověřené osoby zajišťující sejmutí 

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující 

sejmutí 

    

 
1) Podle ustanovení § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dobou nočního klidu se rozumí doba 

od 22:00 hod. do 06:00 hod. 

 

Konec opisu textu upraveného předpisu. 

 

Předsedající zasedání ZM referujícímu zpravodaji poděkoval za přednesení řešené 

problematiky a za provedený komentář k návrhu předpisu. 

 

Předsedajícím zasedání ZM byla otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy na tomto místě k uvedené problematice byla předsedajícím zasedání ZM 

ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy veřejnosti na tomto místě k uvedené problematice byla předsedajícím 

zasedání ZM ukončena. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti (občané z přítomné 

veřejnosti) neměl žádné doplňující dotazy, poznámky ani připomínky a do otevřené rozpravy 

se nepřihlásil, pan starosta v pozici předsedajícího veřejnému zasedání ZM požádal zpravodaje 

o přednesení výroku návrhu usnesení v původním znění, o kterém nechal hlasovat: 

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

č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou se zároveň ruší Obecně závazná 

vyhláška města Sedlčany č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu, schválená usnesením 

Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 180/2014-2018.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 14, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 3.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 243/2014-2018. 

 

 

7. Návrh peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města za výkon funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady 

 

Zastupitelé k uvedené problematice obdrželi Přílohy, kterými jsou: 

▪ Důvodová zpráva;  
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▪ Návrh usnesení. 

 

Zpravodajem k tomuto bodu jednání byl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města.  

Zastupitelé byli seznámeni s tzv. Důvodovou zprávou, která obsahuje následující. 

Je doporučeno, aby Zastupitelstvo města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením nařízení vlády 

ČR č. 318/2017 Sb., upravilo s účinností dnem rozhodnutí odměny neuvolněným členům 

orgánů města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Sedlčany.  

V návaznosti na tuto legislativní změnu v odměňování členů výborů zastupitelstva, členů 

komisí rady města a členů zvláštních orgánů, Rada města Sedlčany navrhuje upravit výši 

peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám – členům výborů a komisí a zvláštních 

orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva. 

Od roku 2010 do konce roku 2014 (volebního období) činila jednorázová roční odměna částku 

1.200,00 Kč/rok pro fyzické osoby – členy výborů a komisí, kteří nebyli členy zastupitelstva 

a zároveň nebyli zaměstnanci Městského úřadu Sedlčany a organizací zřízených nebo 

založených městem. 

 

Rada města Sedlčany navrhuje takovýmto fyzickým osobám jednorázové roční plnění ve výši 

2.000,00 Kč, a to i v případě, že jsou členy více orgánů města Sedlčany. 

Pro rok 2018 se jedná o následující osoby: 

Celkem 15 osob. 

Pan místostarosta zastupitele provedl novodobou historií odměňování členů orgánů měst a obcí, 

kteří nejsou členy zastupitelstev města a obcí. 

 

Mimo jiné sdělil, že bylo období, ve kterém byly aplikovány tzv. Dohody o provedení práce, 

které byly doporučovány jako řešení; za odpracovanou časovou jednotku obdrželi členové 

komisí a výborů (poradních orgánů), případně zvláštních orgánů města, alespoň symbolickou 

odměnu.  

Následně v období počínaje rokem 2010 a konče rokem 2014 došlo ke změně vnímání práva. 

Shora vzpomínaný institut byl postaven mimo možnosti (nástroje) využití. Odměny za skutečně 

odvedenou práci byly obecně vzato pro uvedené členy schvalovány zastupitelstvem. 

Pro případ našeho města a posledního volebního období tyto záležitosti doposud řešeny nebyly; 

ve věci nebylo přijato žádné rozhodnutí ani nebylo žádné rozhodnutí navrhováno. 

Odměny nebyly poskytovány, žádné finanční nebo naturální ani jiné plnění nebylo realizováno. 

Novelou zákona je nyní vložena kompetence o věci rozhodovat. 

Opakovaně byl přednesen shora uvedený návrh. 

 

Pan místostarosta přednesl návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona 

č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, peněžité plnění 

ve výši 2.000,00 Kč ročně, poskytované fyzickým osobám za výkon funkce členů výborů 

zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva města a zároveň nejsou 

zaměstnanci Městského úřadu Sedlčany a organizací zřízených městem Sedlčany.“ 

  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, referujícímu zpravodaji v uvedené věci poděkoval.  

 

Předsedajícím zasedání ZM byla otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka navrhl, aby odměňovaní obdrželi pouze přepočtenou 

poměrnou část, nikoli navrhovanou roční sazbu, a to vzhledem na končící volební období, které 

není shodné s kalendářním rokem. 
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▪ Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že je na tyto funkcionáře nahlíženo jako 

na zaměstnance; 15 % daň; při vyšší odměně jak 2.500,00 Kč se odvádějí i sociální odvody. 

Odměna je navrhována spíše jako minimální. 

 

▪ V kontextu výše uvedeného zastupitelé zvažovali změnu návrhu výroku původního usnesení; 

nevztahovat na sousloví obsažené v návrhu výroku usnesení „ročně“; jenom na konkrétní 

„za rok 2018“; (více zastupitelů – pan Ing. František Hodys a pan Ing. Miroslav Hölzel). 

 

▪ Na základě výše navrhované úpravy, naopak byla navrhována pouze poměrná část, které 

výpočet je vázaný s koncem (zánikem) funkce (více zastupitelů – pan Mgr. et Mgr. Rostislav 

Hefka; pan Ing. Pavel Švagr, CSc.), avšak datum není známo. 

  

▪ Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v dohadech nespatřuje hlubší smysl, v moci ZM je 

dohoda; částku není třeba krátit, způsobí odměněným pouze těžkosti (daňové a jiné 

administrativní); nevidí smysl v hledání problému, nepovažuje změnu návrhu za potřebnou 

a prospěšnou. 

 

▪ Více zastupitelů vedlo rozpravu o datu, případně přechodu výkonu funkcí v čase 

po předpokládaném termínu podzimních voleb, nebo pro případy scénářů kolizních (pan Mgr. 

et Mgr. Rostislav Hefka; pan Ing. Pavel Švagr, CSc.; pan Ing. Martin Havel; pan Ing. Miroslav 

Hölzel). 

  

Patrně vzhledem k tomu, že rozprava nevedla k jednoznačné shodě o racionálním pohledu 

na věc, zpravodaj k tomuto bodu programu, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, 

navrhl ukončení projednávání tohoto bodu a jeho vyjmutí z programu zasedání.    

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se po tomto návrhu již nikdo z přítomných 

zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelů na tomto místě k uvedené problematice byla předsedajícím 

zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy veřejnosti na tomto místě k uvedené problematice byla předsedajícím 

zasedání ZM ukončena. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti (občané z přítomné 

veřejnosti) neměl již žádné další doplňující dotazy, poznámky ani připomínky a do otevřené 

rozpravy se nepřihlásil, pan starosta v pozici předsedajícího veřejnému zasedání ZM požádal 

pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, o přednesení výroku návrhu procedurálního 

usnesení o vzetí zpět tohoto schváleného bodu programu z dnešního veřejného zasedání, 

respektive o jeho vyjmutí z programu: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany vyjímá ze schváleného programu veřejného zasedání ZM 

č. 17/2014-2018 programový bod označený heslem: „Návrh peněžitého plnění poskytovaného 

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce členů výborů 

zastupitelstva a komisí rady“ a ukončuje tím jeho dnešní projednávání.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0.  
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Poznámka: Jedná se o usnesení procedurálního charakteru, jehož výrok nebude označen 

číselným znakem a nebude zanesen do závěrečného souboru výroků usnesení. 

  

 

8. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Zastupitelé k majetkoprávní problematice obdrželi ke každému bodu jednání tzv. Důvodové 

zprávy (k bodům 8.1 – 8.5), dále grafické a jiné doplňující přílohy ke všem projednávaným 

bodům. Rovněž obdrželi návrhy samostatných usnesení, a to ke všem projednávaným bodům 

8.1 – 8.5. 

 

8.1 Náprava majetkoprávních vztahů; sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; Smlouva 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 

ÚZSVM/SPB/7993/2017-SPBM  

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu. 

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že dne 19. prosince 2017 obdržel Městský úřad Sedlčany, 

Odbor majetku, návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem č. ÚZSVM/SPB/7993/2017-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká republika – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) převádí na nabyvatele, 

tj. město Sedlčany bezúplatně pozemky parc. č. 3047/8, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití silnice, o výměře 34 m2 a parc. č. 3047/17, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití silnice o výměře 23 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany. Jedná se o pozemky, 

které se nacházejí v sousedství kruhového objezdu na silnici I/18 (chodník). O bezúplatný 

převod těchto pozemků bylo požádáno již v lednu 2007, a to společně s dalšími pozemky – 

vizte usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 19 ze dne 13. prosince 2006. Následně obdrželo 

město Sedlčany sdělení od ÚZSVM, že se jedná o původní církevní pozemky a veškeré 

nakládání s tímto majetkem církví bylo tehdy pozastaveno až do vyřešení církevních restitucí. 

Vzhledem k tomu, že o vydání tohoto církevního majetku nebylo původním vlastníkem 

požádáno, přistoupil nyní ÚZSVM k převodu pozemků a v souladu s Žádostí města Sedlčany 

tyto bezúplatně převádí do vlastnictví města Sedlčany. Rada města Sedlčany dne 10. ledna 2018 

projednala výše uvedenou Smlouvu o bezúplatném převodu a doporučila Zastupitelstvu města 

Sedlčany tuto Smlouvu schválit (vizte usnesení č. RM 78-1283/2014-2018). 

Zastupitelé spolu s dalšími informacemi obdrželi Přílohu k bodu 8.1, kterou je snímek 

katastrální mapy. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 

předsedajícím ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl níže uvedený výrok návrhu usnesení, 

o kterém následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/7993/2017-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká 
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republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, převádí na nabyvatele, 

tj. na město Sedlčany, bezúplatně pozemky parc. č. 3047/8, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití silnice o výměře 34 m2 a parc. č. 3047/17, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití silnice o výměře 23 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 244/2014-2018. 

 

8.2 Náprava majetkoprávních vztahů; sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; Smlouva 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 

ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu. 

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že obdobně jako v předcházejícím případě – bod 8.1 obdržel 

dne 23. ledna 2018 Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, návrh Smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM, na základě 

které převodce, tj. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí 

na nabyvatele, tj. město Sedlčany bezúplatně pozemky parc. č. 658/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 946 m2 a parc. č. 659/6, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 34 m2, vše v k. ú. 

a obci Sedlčany. Jedná se rovněž o pozemky v původním vlastnictví církve, o které bylo 

požádáno v souladu s usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 19 ze dne 13. prosince 2006. 

Pozemky se nacházejí v místních komunikacích v lokalitě na Jižním sídlišti (ulice Víta 

Nejedlého a Sokolovská) a jelikož o tyto pozemky nebylo ze strany církve rovněž požádáno 

v rámci restitucí, převádí ČR – ÚZSVM tyto bezúplatně do vlastnictví města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany dne 24. ledna 2018 projednala výše uvedenou Smlouvu o bezúplatném 

převodu a doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany tuto schválit (vizte usnesení č. RM 79-

1317/2014-2018). 

Přílohou k tomuto bodu jednání 8.2 je snímek katastrální mapy, který zastupitelé obdrželi. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 

předsedajícím ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká 

republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bezúplatně převádí 

na nabyvatele, tj. na město Sedlčany, pozemky parc. č. 658/1, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace o výměře 946 m2 a parc. č. 659/6, druhem pozemku 
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ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 34 m2, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 245/2014-2018.  

 

8.3 Realizace bytu MBF obálkovou metodou; byt č. 2/I. patro, velikostní kategorie 1+1 

o výměře 40,4 m2, na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl předsedajícím určen pan 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně 

problematiku uvedl a okomentoval Důvodovou zprávu. 

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že Rada města Sedlčany svým usnesením č. RM 75-

1239/2014-2018 ze dne 29. listopadu 2017 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr města Sedlčany, 

resp. Oznámení o prodeji městského bytu č. 2/I. patro, velikostní kategorie 1+1 o výměře 

40,4 m2, na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany. Jedná se o uvolněný byt 

v obytném domě, kde „Společenství vlastníků pro dům čp. 738, 739 v Sedlčanech“ bylo 

zapsáno do rejstříku již 29. ledna 2013. 

Oznámení bylo zveřejněno v době ode dne 1. prosince 2017 do dne 19. ledna 2018. 

Ve stanoveném termínu obdržel Odbor majetku pouze 2 nabídky, z nichž nejvyšší podala 

fyzická osoba, a to ve výši 755.000,00 Kč, vizte Přílohu č. 1 k tomuto bodu jednání (zastupitelé 

obdrželi spolu s Pozvánkou) – Hodnocení nabídek.  

Rada města Sedlčany dne 24. ledna 2018 projednala výsledky otevírání obálek s nabídkami 

a vzala na vědomí, že fyzická osoba s nejvyšším podáním od své nabídky odstoupila. Následně 

Rada města Sedlčany svým usnesením č. RM 79-1319/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu 

města Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese Sedlčany, U Školky č. 

p. 738, 264 01 Sedlčany, manželům, kteří jako účastníci výběrového řízení podali druhou 

nejvyšší nabídku, tj. 703.000,00 Kč. 

Příloha k bodu 8.3 – pod názvem Hodnocení nabídek „Koupě bytu v č. p. 738“ byla 

zastupitelům poskytnuta.  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka konstatoval, že se jev s odstupujícími stále opakuje, ačkoli 

na tuto skutečnost jejich spekulace upozorňuje neustále. Považuje za potřebné, aby byly 

upraveny podmínky výběru (Oznámení), které by tento jev vyloučily, případně minimalizovaly. 

Nástroje na podporu svého názoru již uvedl u dřívějších případů. Sdělil, že město takto přichází 

o značné finanční prostředky, které by bylo vhodné využít na žádané akce (chodníky, hřiště). 

 

▪ Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, konstatoval, že město Sedlčany většinou 

prodává první, tj. nejvyšší nabídce. V tomto případě se navíc přihlásili jen dva uchazeči. O byt 

nebyl takový zájem. 

 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka dále uvedl některé rozhodující právní aspekty věci; 

promluvil o právní závaznosti podané cenové nabídky, jako o projevu svobodné vůle; 

vzpomenul za potřebné využít nástroje složení finanční hotovosti předem na účet města; 

doporučil zavést jistinu. 

Zdůraznil, že je potřebné si uvědomit rozdíl mezi jistinou a jistotou. 
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(Poznámka: Tzv. složení jistiny může být aplikováno při prodeji nemovitostí obálkovou 

metodou; zájemci skládají určenou výši jistiny na účet prodávajícího; jistina se prvnímu 

v pořadí, který reflektuje na koupi, započítává do úhrady nabídnuté kupní ceny, ostatním 

uchazečům se v určeném termínu vrací; předpokladem prevence potenciální spekulace je, 

že v případě odstoupení od koupi nemovitosti, by se jistina nevracela a byla by použita 

na úhradu důvodných nákladů s realizací majetku spojených (například náklady na vyhotovení 

návrhu Smlouvy, případně ZP, GP apod.). Jinak ovšem jistina je také základní peněžní částka, 

která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její 

poskytnutí. Tyto úroky, stejně jako úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení, tvoří příslušenství 

jistiny. 

Tzv. jistota, dříve ji známe jako kauce, představuje dočasnou platbu zajišťující nároky 

pronajímatele bytu vůči nájemci z uzavřené nájemní smlouvy. Je vhodným a užitečným 

nástrojem v rukou pronajímatele, který se tak může účinně bránit případnému nezákonnému 

postupu nájemce.) 

 

▪ Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že v případě aplikace institutu jistiny, 

by se uchazeči chovali jinak a nikde není psáno, že by nabízeli cenu vyšší ceny dnes nabízené, 

případně cenu jinou (spíše nižší); navíc výše jistiny musí být odůvodnitelná a město se nesmí 

bezdůvodně obohacovat; změna by představovala značnou administrativní zátěž, a to jak 

pro Městský úřad Sedlčany, tak pro zájemce s tím, že efekt není vůbec jistý. 

 

▪ Pan MUDr. Zdeněk Špale konstatoval, že představa o tom, že město přichází o peníze je 

relativní, jedná se o peníze virtuální, práci s určitou představou; s jinými pravidly nemusí stejně 

vysoká nabídka přijít, opakovaně poukázal na to, že se jedná pouze o virtuální peníze; jiná 

pravidla přinesou do prostředí i jiné ceny, a výtěžnost nemusí být ani taková jaká je nyní. Může 

se jednat o případ, kdy teoretický předpoklad se významně rozchází s praxí. Sdělil, že tomu 

není tak, jak si představuje pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, jeho konstatování nelze takto 

jednoduše přijmout. 

  

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že na uvedeném případě je evidentní spekulativní chování 

účastníků; o výši jistiny, administrativních nákladů a zátěže lze debatovat. 

 

▪ Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, poukázal na nebezpečí dalších právních sporů, 

zejména s ohledem na vyčíslení vlastních nákladů. 

 

Do otevřené rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 

předsedajícím zasedání ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese 

bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany (č. bytu 2/I. patro o výměře 

40,40 m2), a to manželům, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 703.000,00 Kč, neboť 

zájemce, který podal nejvyšší nabídku, od své nabídky ve výši 755.000,00 Kč odstoupil.“  
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Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 11; proti 2; zdržel se 4; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 246/2014-2018. 

 

8.4 Realizace bytových domů na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1172, 1173, 1174 a 1175, 

264 01 Sedlčany; stanovení jednotkové ceny za 1 m2 výměry bytu 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu. 

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že Rada města Sedlčany svým usnesením č. RM 79-

1318/2014-2018 ze dne 24. ledna 2018 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr města Sedlčany, 

resp. Oznámení o prodeji městských bytů v č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 v ulici 

Západní v Sedlčanech. Oznámení bylo zveřejněno v době ode dne 29. ledna 2018 do dne 

14. února 2018.  

Jedná se o poslední etapu privatizace městských bytů, neboť z důvodu poskytnutí státní dotace 

na výstavbu těchto obytných domů, byly tyto nemovitosti zatíženy tzv. „zástavním právem 

smluvním“, a to po dobu 20 let od kolaudace stavby. V případě obytných domů č. p. 1172, č. 

p. 1173 a č. p. 1174 uplynula tato doba dnem 29. listopadu 2017 a v případě obytného domu č. 

p. 1175 se tak stane dne 21. února 2018. Z uvedeného důvodu přistoupilo město Sedlčany 

k prodeji těchto bytů až nyní, přičemž tak činí na základě Žádosti jednotlivých nájemců. 

Z celkového počtu 33 bytů požádalo o odprodej 32 nájemců. V současné době budou zahájeny 

práce na zhotovení tzv. „Prohlášení vlastníka“ a po jeho vkladu (zápisu) do evidence katastru 

nemovitostí bude zahájen samotný prodej, což by mělo být realizováno ve II. pololetí t. r. 

Pro informaci byl zastupitelům přiložen přehled městských bytů, které ke dni 31. prosinci 2017 

zůstávají ve vlastnictví města Sedlčany. Jedná se celkem o 134 bytů, které městu Sedlčany 

nadále zůstávají v již privatizovaných domech a v bytových domech, které dosud nebyly 

privatizovány, včetně domů s pečovatelskou službou – vizte připojený přehled.  

Rada města Sedlčany na svém zasedání dne 24. ledna 2018 (vizte výše citované usnesení č. RM 

79-1318/2014-2018) zároveň doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany, aby prodej výše 

uvedených bytů byl realizován za jednotkovou cenu 5.200,00 Kč/m2. 

Zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání obdrželi Přílohu k tomuto bodu 8.4, kterou 

je: 

a) snímek katastrální mapy, 

b) přehled městských bytů ke dni 31. prosince 2017. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 

předsedajícím ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby prodej bytů v souboru bytových domů Sedlčany 

č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 na adrese Sedlčany, Západní, 264 01 Sedlčany, 

byl realizován za jednotkovou cenu 5.200,00 Kč/m2.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 247/2014-2018. 

 

8.5 Náprava majetkoprávních vztahů; uplatnění institutu vydržení pozemků v k. ú. a obci 

Sedlčany 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu. 

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že dne 29. listopadu 2017 obdržel Městský úřad Sedlčany, 

Odbor majetku, písemnou Žádost dvou fyzických osob o odkup částí pozemků parc. č. 723/5, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace a parc. č. 2940/8, 

druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, oba v k. ú. a obci Sedlčany, s tím, že 

žadatelé uplatňují na předmětné pozemky právo vydržení ve smyslu ustanovení § 1089 a násl. 

občanského zákoníku. Ve skutečnosti se jedná o části pozemků, které jsou připloceny 

k rodinnému domu č. p. 1052 v ulici Olbrachtova v Sedlčanech, a to již od kolaudace (vizte 

kolaudační rozhodnutí ze dne 18. července 1986), což je doloženo čestným prohlášením 

vlastníka sousedního pozemku, resp. rodinného domu č. p. 1053. Po dohodě s právním 

zástupcem města Sedlčany Mgr. Monikou Drábkovou, která se ztotožňuje s právním 

posouzením vlastnických vztahů ze strany právního zástupce žadatelů, Rada města Sedlčany 

dne 7. února 2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit převod vlastnického práva 

z města Sedlčany na prvního žadatele (podíl id. 2/3 nemovitostí) a na druhého žadatele (podíl 

id. 1/3 nemovitostí) dle ustanovení § 1089 a násl. občanského zákoníku, tj. vydržení pozemku 

parc. č. 723/24 o výměře 21 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 723/5 

a pozemku parc. č. 2940/135 o výměře 28 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 

2940/8; vizte geometrický plán č. 2553-161/2017 ze dne 13. prosince 2017, který zpracoval 

oprávněný zeměměřičský inženýr.  

Zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání obdrželi Příloha k tomuto bodu 8.5, kterou 

je: 

a) snímek katastrální mapy, 

b) geometrický plán, 

c) dopis právního zástupce, 

d) stanovisko Mgr. Moniky Drábkové. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., se zeptal na původ předmětného majetku. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, sdělil, že se jedná o původní majetek 

ČR (státu), který byl později převeden na obec. Při výstavbě rodinného domu včetně oplocení 

v roce 1986 (oplocení společně kolaudováno s domem) došlo patrně k určitým nepřesnostem, 

možná k chybě zaměření. 

Původně části pozemků zamýšleli vlastníci přikoupit, a to po předběžné konzultaci s městem 

Sedlčany v rozsahu zarovnání geometrického tvaru parcely do obdélníku, avšak zaměřením 

bylo zjištěno, že jsou části již zaploceny z minulosti. Tyto mají výměru 49 m2 ve dvou parcelách 

podle snímku. Tyto části jsou dnes stále na LV města Sedlčany. 
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Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 

předsedajícím ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje převod vlastnického práva (vydržení) k pozemkům 

parc. č. 723/24, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace 

o výměře 21 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 723/5 a dále pozemku parc. 

č. 2940/135, druhem pozemku orná půda o výměře 28 m2, který byl oddělen z původního 

pozemku parc. č. 2940/8, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2553-161/2017 

ze dne 13. prosince 2017, který oprávněný zeměměřičský inženýr), a to v souladu s ust. § 1089 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění s tím, že město Sedlčany 

převede na prvního žadatele podíl o velikosti id. 2/3 předmětných pozemků a na druhého 

žadatele podíl o velikosti id. 1/3 předmětných pozemků o celkové výměře 49 m2.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 248/2014-2018. 

 

 

9. Diskuse 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předsedající veřejnému zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany, v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany otevřel nejprve diskusi 

zastupitelů a následně se obrátil na přítomné zástupce veřejnosti.  

 

 

9.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

9.1.1 Diskusní příspěvek č. 1 – „Problematika uzavření podniku Mlékárna Sedlčany“; 

diskusní příspěvek předložil pan Ing. Jiří Burian, starosta města   

Slova se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, který sdělil, že by bylo vhodné, 

aby město Sedlčany zaujalo zcela jednoznačné deklaratorní stanovisko k postupu a konečnému 

(nezvratitelnému) rozhodnutí vlastníka a provozovatele „Mlékárny Sedlčany“, ve věci 

ukončení provozu. 

Poukázal na právní skutečnost věci, že město Sedlčany nedisponuje žádnými kompetencemi 

a nemá žádnou faktickou právní sílu, jak rozhodnutí změnit. 

Jediné, v čem pan starosta našel podporu francouzského velvyslance, ředitele Czechinvestu 

a dalších představitelů je, že prodej areálu je vhodný realizovat již nyní a nečekat na ukončení 

výroby, respektive hledat vhodného kupce a investora se zájmem zde udržet potravinářskou 

výrobu, tedy pracovní příležitosti a schopností převzít zaměstnance (určitá „forma a obdoba 

delimitace“). 

  

Paní Ing. Blanka Vilasová sdělila, že odboráři čekají na jednání se zastupiteli města Sedlčany. 
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Pan starosta s politováním uvedl, že setkání bylo naplánováno, měl připravenu oficiální 

pozvánku pro účastníky na toto jím plánované diskusní jednání zastupitelů se zástupci 

zaměstnavatele a zaměstnanci, kterého se měli účastnit dodavatelé suroviny a též generální 

ředitel podniku, avšak tento takové setkání rázně odmítl, s odkazem, že město se nemůže 

vměšovat do rozhodnutí odpovědného privátního subjektu.   

 

Pan starosta seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s chronologií událostí, tak, jak byl jejich 

součástí. 

Dne 31. ledna 2018 ČTK vydala zprávu, o které nevěděl; byl však médii kontaktován a žádán 

o postoj k této informaci a k tomuto rozhodnutí vlastníka. 

Diskuse byla o zrušení tzv. „Sýrárny v Sedlčanech“, čemuž se podivoval. 

Předtím ovšem se u pana starosty objednal na návštěvu generální ředitel podniku 

(pan Maňásek). 

Tento panu starostovi při setkání sdělil, že zdejší provoz bude uzavřen dnem 31. května 2019. 

Výroba bude koncentrována do Hesova na Vysočinu. 

Pan starosta v diskusi vyjádřil svůj naprostý nesouhlas. Apeloval na zaměstnanost v regionu 

a ve městě, na historii výroby a podniku, na nesporný význam pro město a region; na další 

okolnosti, propagaci, souvztažnosti a provázanost na další profesní zaměření apod. 

Kladl si otázky ohledně dopadu na dodavatele a návazné služby (např. ZS Krásná Hora, a. s. 

dodává 160.000  litrů mléka/den). 

Po ukončení činnosti vlastník hodlá areál prodat, a to s podmínkou výlučné konkurenční 

doložky, bez technologie; značka sortimentu bude zachována; odběry mléka zachovány. 

Pak následovaly různé telefonáty se zástupci médií apod. 

Pan starosta, dobře si vědom nulových kompetencí města, aby vyloučil vyvolávání falešných 

nadějí a zneužívání situaci, zahájil intenzivní konzultace o pomoci a dohadoval termíny 

pro vyjednávání s organizacemi disponujícími určitými nástroji, které by místním 

zaměstnancům pomohly věcně i radou (např. Úřad práce ČR; podniky s nedostatkem 

zaměstnanců a potenciálem rozvoje apod.).  

Zopakoval, že Rada města Sedlčany ani Zastupitelstvo města Sedlčany nedisponuje žádnými 

nástroji a kompetencemi, jak do dění zasáhnout ku prospěchu udržitelnosti paradoxně 

prosperujícího podniku.  

Dne 6. února 2018 proběhlo jednání s ředitelem správní rady společnosti, se kterým bylo 

diskutováno o tom, že je potřebné hledat kupce areálu již nyní.  

Ředitelka Úřadu práce ČR (pracoviště Příbram) přislíbila aplikaci nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti; periodicky v dohodnutých termínech budou do Sedlčan posílat specialisty 

a zaměstnance průběžně informovat o aktuálních možnostech uplatnění na trhu práce, případně 

budou aplikovány nástroje rekvalifikace. 

Pan starosta také vzpomenul společné jednání Rady města Sedlčany a některých zastupitelů 

na radnici (dne 7. února 2018), kde došlo k určité výměně informací a objasnění kompetencí, 

které jsou za zákona o obcích na straně statutárního zástupce města, případně jejich delegaci.  

Na jednání byl přítomen zástupce managementu podniku, který promluvil o tehdejší situaci, 

záměrech společnosti, určitých možnostech a historických údajích. 

Pan starosta též realizoval setkání s odborovou organizací, kterého se účastnil předseda 

a místopředseda zdejší organizace.  

Dne 9. února 2018 sdělil Masokombinát Příbram, že by přijal na 50 pracovníků.  

Dále pan starosta jednal na Okresní hospodářské komoře (nalezl podporu v záměru setkat se 

s prezidentem tohoto subjektu). 

Téhož dne 9. února 2018 pana starostu přijal francouzský velvyslanec, se kterým věc projednal 

a který slyšel na apel města Sedlčany ve věci zajištění pracovních míst a příležitostí v regionu. 
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Porozuměl podmínce – strategického partnera hledat již nyní a eliminaci dopadu do pracovních 

příležitostí a života města (minimální) a zejména jeho občanů. 

Dne 16. února 2018 pan starosta jednal s prezidentem Hospodářské komory ČR, který rovněž 

sdělil, že nedisponují žádnými kompetencemi, avšak v našich návrzích nás jednoznačně 

podpoří.  

Dne 19. února 2018 proběhlo jednání na Czechinvestu (diskuse o budoucím majiteli; změna 

výroby a převzetí zaměstnanců). 

Dne 20. února 2018 záležitosti pan starosta projednával s personalistkou podniku. 

Panu starostovi byla předána informace o tom, že mezi zaměstnavatelem a odbory došlo 

k „rámcové dohodě“ o konkrétních parametrech ve věci ukončení pracovních ujednání 

zaměstnanců. Rovněž byly projednávány nabídky jiných pracovních příležitostí. 

Závěrem svého vystoupení pan starosta navrhl přijmout usnesení, které ocitoval (uvedeno níže).  

 

Vyjádřil lítost nad tím, že je rozhodnutí konečné a nezvratitelné, o čemž jej ubezpečil generální 

ředitel. Tento rozhodnutí vlastníka obhajoval aspekty technickoekonomickými, efektivností 

a potřebnou centralizací a automatizací výroby.  

 

V diskusi pokračovala paní Ing. Blanka Vilasová, která sdělila, že odbory se zaměstnavatelem 

zatím dohodu neuzavřely, pouze jsou deklarované základní podmínky uvedeny v tzv. Zápisu 

z jednání, a to formou oboustranně odsouhlaseného návrhu (informativní tabulka výpočtu 

odchodného a jeho rozložení do časové osy). 

 

Projednáváno bylo doporučení konkrétní dohody o odstupném a postupném navyšování platů, 

s čímž údajně někteří nesouhlasí. 

Nyní by měl vzejít ze strany odborů patrně protinávrh. 

 

Pan starosta však sdělil, že podle informací původem od personalistky podniku, by mělo být 

vše dohodnuto, jak se vyjadřují i někteří zaměstnanci. Panu starostovi nebyla dohoda 

postoupena ani bližší parametry, pouze rámcové. 

 

V pokračující diskusi pan Ing. Pavel Švagr, CSc. doporučil, aby ze strany Rady města Sedlčany 

byl vypracován materiál o dopadech ukončení činnosti (provozu) na náš rozpočet; co to 

znamená pro město Sedlčany, a to v čase do termínu příštího zasedání ZM. 

 

Diskuse v této věci byla ukončena. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany nesouhlasí s rozhodnutím vlastníka, společnosti Savencia 

Fromage & Dairy Czech Republic, o zrušení provozu „Mlékárny Sedlčany“ a ukončením 

veškerých podnikatelských aktivit ve městě Sedlčany, které mají neblahý dopad do života 

zaměstnanců a prostředí města, i přesto, že město Sedlčany nedisponuje právy založenými 

legislativními předpisy a nemá žádné kompetence v této věci.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 249/2014-2018. 

Úkol: Vypracování tzv. Studie dopadu vlivu ukončení provozu „Mlékárny Sedlčany“ 

na rozpočet města Sedlčany; vypracuje Rada města Sedlčany, a to v termínu do příštího 

zasedání ZM.    
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9.2 Diskuse přítomné veřejnosti 

 

9.2.1 Diskusní příspěvek č. 1 – „Omezení dispozičních práv k nemovitostem objektu 

Mlékárny Sedlčany“; diskusní příspěvek předložila fyzická osoba   

Tato vyjádřila občanskou statečnost, starostlivost a solidaritu se zaměstnanci a uživateli 

podnikových bytů, které jsou ve vlastnictví společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech 

Republic, která se svým podnikáním opouští město Sedlčany. 

Účastnice diskuse požádala pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, zda by zjistil skutečnosti 

ohledně údajného výmazu exekuce zatěžující nemovitosti (zejména obytné domy) zapsané 

na LV pro vlastníka, společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic.  

Za předpokladu, že by již mohlo být uvolněno nakládání s bytovými domy, by stávající 

uživatelé mohli vejít v jednání o jejich odkoupení do osobního vlastnictví a vést s právní 

jistotou (podpořenou dokumentačně) další důležitá jednání o zajištění dodávek tepla, vody, el. 

energie a jiná (zajištění prostředků). Diskutující má signály, že je výmaz vyřizován.  

Pan starosta přislíbil požádat o stanovisko generálního ředitele podniku a podání následné 

informace. Tento údaj lze zajistit rovněž náhledem do správních řízení vedených na KN. 

Ve volné diskusi pan starosta dále poznamenal, že předmětné byty jsou spíše v žalostném stavu, 

dlouhodobě neudržovány, oproti bytům městského bytového fondu. 

Dále byly zmíněny myšlenky paní Ing. Blanky Vilasové, týkající se nakládání vlastníka 

s předmětnými byty (např. prodej uživatelům; třetí osobě apod.). 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vyjádření diskutujícímu občanovi (realizace přenosu 

informací osobní návštěvou, telefonicky). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

Jednací Společenský sál KDJS v tuto chvíli, a to v čase 22:12 hod. opustili společně pan Mgr. 

et Mgr. Rostislav Hefka a pan Ing. Pavel Švagr, CSc. Od tohoto okamžiku se počet jednajících 

a v sále přítomných zastupitelů snížil na 15 z celkového počtu 21 zastupitelů.  

Zastupitelstvo města Sedlčany je usnášeníschopné. 

 

Do diskuse veřejnosti se již nikdo nepřihlásil. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, možnost vystoupit v diskusi uzavřel. 

 

 

10. Závěrečné znění usnesení 

Pan starosta vyzval návrhovou komisi, konkrétně pana Mgr. Pavla Pínu, předsedu návrhové 

komise, k přednesení souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních). 

Slova se ujal předseda návrhové komise, který důstojně a úplně přednesl v časovém sledu děje 

jednotlivé výroky usnesení tak, jak byly přijaty (vizte níže souhrnné usnesení, které je zařazeno 

na konci tohoto Zápisu a které odpovídá přednesenému).  

Nikdo z přítomných zastupitelů nepožadoval na předsedajícím zasedání ZM vyjádření, další 

doplnění přijatých výroků usnesení ani přijatá usnesení nikterak veřejně nezpochybnil, jako ani 

celý průběh dnešního zasedání, průběh hlasování a jeho celkovou důstojnost. 

Pan starosta, předsedající zasedání ZM, jmenovanému předsedovi návrhové komise poděkoval. 

 

 

11. Závěr 
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Závěrem zasedání ZM pan starosta vyjádřil poděkování všem přítomným zastupitelům tohoto 

zasedání.  

Zvláštní poděkování již tradičně věnoval těm, kteří se aktivně a s dobrým úmyslem zapojili 

do veřejného zasedání a mají opravdový zájem pro město a jeho občany něco dobrého učinit 

a odvádět kvalitní a prospěšnou práci.  

Pan starosta poděkoval zástupcům veřejnosti za účast na dnešním zasedání a pozornost, kterou 

zasedání věnovali. Všem pak za veškeré pozitivní aktivity konané ve prospěch vylepšení 

kvality života občanů ve městě Sedlčany, které nemusejí být vždy vidět. Zastupitelům 

poděkoval za přístup a dobrou připravenost na dnešní jednání a opakovaně za předložené dobře 

míněné příspěvky do rozpravy k jednotlivým bodům programu.  

Pan starosta všem přítomným popřál radostné dny a mnoho zdaru a úspěchů v mezidobí 

do dalšího zasedání tomto roce 2018. Předpoklad pro jeho svolání je s periodou zákonné lhůty.    

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, z pozice předsedajícího veřejnému zasedání sdělil, že se 

na dnešním zasedání ZM nakonec sešlo 19 zastupitelů (později bylo přítomno 17 zastupitelů) 

z 21 členného vrcholového orgánu obce. Nepřítomní zastupitelé byli řádně omluveni. 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, pronesl výrok: 

„Tímto 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 22:21 hod.  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Závěrečný účet 2017 (tis. Kč); Přehled RO č. 1 – 11/2017; (10 listů) 

3. Návrh rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč); schválený; (6 listů) 

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení kratší doby nočního klidu 

(2 listy) 

 

 

Některé použité zkratky:  

KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

PD – projektová dokumentace 

MBF – městský bytový fond 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

RM – Rada města Sedlčany 

SDH – sbor dobrovolných hasičů  

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

    

Zápis pořízen dne: 7. března 2018  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany   

    


