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Z á p i s  č. ZM 11/2014-2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

28. listopadu 2016 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS 

Sedlčany 

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

v čase 17:07 hod. zahájil 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební 

období 2014 – 2018; přivítal přítomné zastupitele, hosty a zástupce veřejnosti, kteří se 

z vlastní vůle a zájmu dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném 

veřejnosti byli přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání.  

 

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

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany:  

v okamžiku zahájení zasedání 16; v průběhu jednání ZM se dostavil(a) v čase: 

- 17:10 hod. pan MUDr. Karel Marek; 

- 17:15 hod. pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

 

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

opustil(a) v čase:  

- 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 úseky.  

Omluven(a):  

Na celé jednání 3 zastupitelé (omluvy řádně zaslány a přijaty): 

- pan Ing. Martin Severa, z důvodů plnění jiných pracovních úkolů (omluva přijata);  

- pan Jaroslav Repetný (omluva přijata; plnění úkolů občanské společnosti); 

- pan Jiří Dundr (omluva přijata; plnění úkolů občanské společnosti). 

 

Na část jednání (počátek) omluven (omluvy od obou nepřítomných přijal pan starosta; pan 

místostarosta; sekretariát Úřadu) pan MUDr. Karel Marek z důvodů plnění výkonu 

pracovních povinností; pan Ing. Pavel Švagr, CSc. z důvodu překonání dojezdové 

vzdálenosti a plnění souběžných pracovních povinností (vizte výše časy příchodu na 

zasedání ZM).  

Neomluven (a): 0. 

 

Ověřovatelé zápisu: pan Mgr. Libor Novotný; pan MUDr. Zdeněk Špale. 

 

Přizvaní hosté:  

- pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku na Městském úřadu Sedlčany;  

- pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany; 

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

- pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.; 

- pan Ing. Ivan Eis, generální ředitel 1. SčV, a. s. 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:07 hod. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 20:09 hod. 

 

 

Veřejně oznámený Program 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

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

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 29. srpna 

2016  

 

3.   Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

 

4.   Rozpočtové opatření č. 5/2016 

Přílohy: 

4.1 Výsledky hospodaření města za období 1-9/2016 

4.2 Komentář k návrhu Rozpočtového opatření č. 5/2016 

4.3 Návrhy usnesení 

 

5.   Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2017 

Přílohy: 

5.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného 

5.2 Kalkulace ceny vodného včetně ceny pro vodné 

5.3 Komentář k návrhu kalkulace ceny stočného 

5.4 Kalkulace ceny stočného včetně ceny pro stočné 

5.5 Návrh usnesení 

 

6.   Pořízení Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany 

Přílohy: 

6.1 Důvodová zpráva 

6.2 Návrhy usnesení 

 

7.   Návrh Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2016, o stanovení kratší doby 

nočního klidu 

Přílohy: 

7.1 Návrh znění OZV č. 1/2016 

7.2 Důvodová zpráva a návrh usnesení  

 

8.   Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Sedlčany 

a  Kynologickým klubem Sedlčany 

Přílohy: 

8.1 Důvodová zpráva a návrh usnesení 

8.2 Uzavřená Veřejnoprávní smlouva schválená Radou města Sedlčany dne 

27. dubna 2016 usnesením označeným RM 37-563/2014-2018 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. listopadu 2016 

8.4 Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 

 

9.   Návrh záměru podání Žádosti o dotaci ze zdrojů MŠMT ČR v Programu 133 510 

„Podpora materiálně technické základny sportu“ 

Přílohy: 

9.1 Důvodová zpráva a návrh usnesení 

9.2 Nabídka společnosti NORDIC LIGHT, s. r. o. 

 

10.   Majetkové záležitosti města Sedlčany 

Přílohy: 

10.1 Důvodové zprávy k bodům 10.1 až 10.7 
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10.2 Grafické přílohy k bodům 10.1 až 10.7 

10.3 Návrhy usnesení k bodům 10.1 až 10.7 

 

11. Diskuse 

 

12. Závěrečné znění usnesení 

 

13. Závěr   

 

Výše uvedený Program zasedání ZM je v podstatě přepisem Pozvánky z 16. listopadu 2016; 

kromě vlastního návrhu Programu jsou zde uvedeny i Přílohy 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. 

   

Podrobnější identifikace Příloh, které zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na 11. zasedání 

ZM (rozumí se soubor Příloh ve stavu po všech upřesňujících sděleních ze strany 

sekretariátu Úřadu): 

Seznam dokumentů (upozornění: není sestaven do logické dokumentační vazby): 

 

1. Výsledky hospodaření města za období 1-9/2016; Příloha k Pozvánce označena 4.1; 

(tabulková sestava strukturovaného rozpočtu v členění na část označenou „Příjmy“ a část 

označenou „Výdaje“); (k navrhovanému bodu programu 4.); (celkem 11 listů, z toho část 

„Příjmy“ 4 listy a část „Výdaje“ 7 listů); 

 

2. Komentář k návrhu Rozpočtového opatření č. 5/2016; Příloha k Pozvánce označena 4.2; 

(k navrhovanému bodu programu 4.); (celkem 1 list); 

 

3. Návrhy usnesení; Příloha k Pozvánce označena 4.3 (k navrhovanému bodu programu 4.); 

(samostatná usnesení – 2 listy); 

 

4. Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného; Příloha k Pozvánce označena 5.1 

(k navrhovanému bodu programu 5.); (celkem 2 listy);  

 

5. Kalkulace ceny vodného včetně ceny pro vodné; Příloha k Pozvánce označena 5.2 

(k navrhovanému bodu programu 5.); (celkem 2 listy); 

 

6. Komentář k návrhu kalkulace ceny stočného; Příloha k Pozvánce označena 5.3 

(k navrhovanému bodu programu 5.); (celkem 2 listy); 

 

7. Kalkulace ceny stočného včetně ceny pro stočné; Příloha k Pozvánce označena 5.4 

(k navrhovanému bodu programu 5.); (celkem 1 list); 

 

8. Návrh usnesení; Příloha k Pozvánce označena 5.5 (k navrhovanému bodu programu 5.); 

(celkem 1 list);   

 

9. Důvodová zpráva; Příloha k Pozvánce označena 6.1 (k navrhovanému bodu programu 6.); 

(celkem 1 list); 
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10. Návrhy usnesení; Příloha k Pozvánce označena 6.2 (k navrhovanému bodu programu 6.); 

(celkem 1 list); 

 

11. Návrh znění OZV č. 1/2016; Příloha k Pozvánce označena 7.1 (k navrhovanému bodu 

programu 7.); (celkem 2 listy); 

 

12. Důvodová zpráva a návrh usnesení; Příloha k Pozvánce označena 7.2 (k navrhovanému 

bodu programu 7.); (celkem 1 list); 

 

13. Důvodová zpráva a návrh usnesení; Příloha k Pozvánce označena 8.1 (k navrhovanému 

bodu programu 8); (celkem 1 list); 

 

14. Uzavřená Veřejnoprávní smlouva schválená Radou města Sedlčany dne 27. dubna 2016 

usnesením označeným RM 37-563/2014-2018; Příloha k Pozvánce označena 8.2 

(k navrhovanému bodu programu 8.); (celkem 2 listy); 

 

15. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. listopadu 2016; Příloha k Pozvánce označena 8.3 

(k navrhovanému bodu programu 8.); (celkem 3 listy); 

 

16. Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy; Příloha k Pozvánce označena 8.4 

(k navrhovanému bodu programu 8.); (celkem 1 list); 

 

17. Důvodová zpráva a návrh usnesení; Příloha k Pozvánce označena 9.1 (k navrhovanému 

bodu programu 9.); (celkem 1 list); 

 

18. Nabídka společnosti NORDIC LIGHT, s. r. o.; Příloha k Pozvánce označena 9.2 

(k navrhovanému bodu programu 9.); (celkem 7 listů); 

 

19. Důvodové zprávy k bodům 10.1 až 10.7; Příloha k Pozvánce označena 10.1 

(k navrhovanému bodu programu 10.); (celkem 3 listy); 

 

20. Grafické přílohy k bodům 10.1 až 10.7; Příloha k Pozvánce označena 10.2 

(k navrhovanému bodu programu 10.); (celkem 14 listů); 

 

21. Návrhy usnesení k bodům 10.1 až 10.7; Příloha k Pozvánce označena 10.3 

(k navrhovanému bodu programu 10.); (celkem 2 listy). 

 

Shora přednesený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně 

sestaven a projednán Radou města Sedlčany.  

 

Schválen byl přijatým usnesením, označeným RM 48-737/2014-2018, a to dne 9. listopadu 

2016, které v úplném znění výroku zní:  

„Rada města Sedlčany schvaluje projednaný návrh programu veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, který sestavil a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města. Zastupitelstvo města Sedlčany je svoláváno do Společenského sálu 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na den 28. listopadu 2016 v 17:00 hod.“  

 

 

1. Zahájení 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 

2018 
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Slova se ujal předsedající schůze Ing. Jiří Burian, starosta města, který, jak již uvedeno výše, 

v čase 17:07 hod., a to s pověřením Rady města Sedlčany, zahájil 11. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018. Předsedající pozdravil 

a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce přítomné veřejnosti.   

Konstatoval, že dnešnímu jednání v čase jeho zahájení je přítomno 16 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 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 jeho svolání řádně a včas informována. 

 

Procedurální záležitosti; určení (jmenování) ověřovatelů Zápisu; složení návrhové 

komise  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 11. zasedání ZM, jako obvykle 2 zastupitele, 

pro tentokráte pana Mgr. Libora Novotného a pana MUDr. Zdeňka Špaleho. Předsedající 

zasedání nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh přijímají. Oslovení 

zastupitelé nenacházejí překážek výkonu své funkce. 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 Mgr. Libora Novotného a pana MUDr. 

Zdeňka Špaleho „Kdo z přítomných zastupitelů s tímto návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Ověřovatelem Zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Mgr. Libor 

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

činnosti.“ 

  

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

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

Pan Ing. Petr Stoupa, předseda návrhové komise;  

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, člen návrhové komise; 

Pan Ondřej Vodňanský, člen 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?“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdrželi se 

3. Předsedající vyřkl výrok usnesení: 

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

pan Ing. Petr Stoupa, předseda návrhové komise; pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, člen 

návrhové komise a pan Ondřej Vodňanský, člen návrhové komise.“ 
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(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2014 – 2018 

Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 11. zasedání ZM byl navržen Radou města 

Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami subjektu. Jedná se především 

o potřebu projednání problematiky rozpočtových úprav, zajištění rozpočtového provizória 

na počátek roku 2017; projednání a schválení návrhu ceny vodného a stočného v lokalitě 

Sedlčany pro rok 2017; návrh na pořízení Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany; 

projednání a případné schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2016, 

o stanovení kratší doby nočního klidu; projednání a schválení návrhu Dodatku č. 1 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Sedlčany (poskytovatel) 

a  Kynologickým klubem Sedlčany (příjemce); projednání a případné doporučení podání 

Žádosti o dotaci ze zdrojů MŠMT ČR v Programu 133 510 na podporu materiálně technické 

základny sportu a nakonec je žádoucí projednat a rozhodnout u několika případů v rámci 

standardizace a uspořádání majetkoprávních vztahů. 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:10 hod. dostavuje zastupitel pan 

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

ZM celkem 17.  

 

Návrh programu veřejného zasedání byl obsažen v Pozvánce na dnešní veřejné zasedání ZM 

a veřejně oznámen. 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 přednesl výše uvedený návrh programu 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 upravovat, 

respektive doplňovat předložený programový celek a zařadit na program body dodatečné. 

    

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 obce) přihlásit se do řízené rozpravy v čase jejího 

průběhu, a to před přijetím rozhodnutí ve věci projednávání, tak, aby práva uvedených osob 

nebyla nikterak krácena a negativně vnímána.  

 

Předsedající 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 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0. 

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Program 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v původně navrhovaném znění byl 

schválen hlasy všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných 

zastupitelů v počtu 17.“ 
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(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých usnesení. Obsah schváleného programu je výše uveden ve 

formálně upravené verzi.) 

 

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 

29. srpna 2016 

Pan starosta k přednesení této problematiky vyzval pana Ing. Miroslava Hölzela, 

místostarostu města, který nejprve zastupitele, přítomné hosty a veřejnost uctivě a přívětivě 

pozdravil a následně zastupitelům přednesl podrobnější zprávu o stavu plnění úkolů, 

vyplývajících z rozhodnutí (usnesení) z posledního veřejného zasedání ZM, které se konalo 

dne 29. srpna 2016, a to v posloupnosti schválených usnesení. 

 

Usnesením č. 122/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva, 

které se konalo dne 6. června 2016, a to v plném rozsahu bez připomínek. 

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

úkoly. 

  

Usnesením č. 123/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé 

období v intervalu dní 7. června 2016 až 29. srpna 2016, ve kterém se v termínech dne 

8. června 2016, dne 22. června 2016, dne 20. července 2016 a dne 17. srpna 2016 konala 

řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany. 

K přednesené zprávě k dané věci nebyly definovány další úkoly. 

 

Usnesením č. 124/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Rozpočtové opatření 

č. 3/2016, a to v plném rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto 

opatření bylo navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 o částku ve výši 

1.110,00 tis. [Kč] a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 o částku 

1.277,00 tis. [Kč]. Příjmy po provedené úpravě činily 157.957,00 tis. [Kč]; výdaje činily 

157.957,00 tis. [Kč]. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2016, včetně již provedených rozpočtových změn, byl koncipován 

jako vyrovnaný. 

Rozpočtové opatření realizováno. Úkoly související splněny. 

 

Usnesením č. 125/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2016 pro účely stavebních úprav 

v domácím stacionáři a sociálně terapeutické dílně v Sedlčanech (objekt Sedlčany, 

ul. Zahradní č. p. 1242) za účelem instalace zdvihací plošiny pro osoby se sníženou 

mobilitou a to pro subjekt Mela, o. p. s., se sídlem Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice a 

pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem příslušné Veřejnoprávní 

smlouvy. 

Smlouva uzavřena; prostředky poskytnuty. Úkol splněn. 

 



 8 

Usnesením č. 126/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup pozemku 

parc. č. 2683/6, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 [m
2
] a pozemku 

parc. č. 2683/26, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF o výměře 

367 [m
2
], oba v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2478-40/2016 ze dne 

12. července 2016), a to z vlastnictví fyzické osoby, za jednotkovou cenu 200,00 [Kč/m
2
], tj. 

celkem 486 [m
2
] za souhrnnou cenu 97.200,00 [Kč], a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího 

Buriana, starostu města, příp. pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, podpisem 

příslušné Kupní smlouvy. 

Výkup realizován. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 127/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup pozemků parc. 

č. 2682/4 o výměře 74 [m
2
] a parc. č. 2679/2 o výměře 4 [m

2
], oba druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití neplodná půda v k. ú. a obci Sedlčany, které se nacházejí v okolí 

„Areálu vodních sportů TJ Tatran Sedlčany“, a to z vlastnictví fyzické osoby, 

za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], tj. 78 [m

2
] za souhrnnou cenu ve výši 7.800,00 [Kč] 

a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana Ing. Miroslava 

Hölzela, místostarostu města, podpisem příslušné Kupní smlouvy.  

Výkup realizován. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 128/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup pozemku parc. 

č. 743, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití skládka o výměře 246 [m
2
] v k. ú. 

a obci Kosova Hora, který se nachází v areálu bývalé Skládky TKO Kosova Hora, a to 

z vlastnictví paní fyzické osoby, za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], tj. výměra 246 [m

2
] 

za souhrnnou cenu ve výši 24.600,00 [Kč] a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, příp. pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, podpisem příslušné 

Kupní smlouvy. 

Výkup realizován. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 129/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup pozemků parc. 

č. 1929/4 o výměře 1 104 [m
2
] a parc. č. 1929/6 o výměře 148 [m

2
], oba druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (pozemky 

zastavěné místní komunikací v ulici Zberazská), a to z podílového spoluvlastnictví 

fyzických osob, za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], tj. celkem 1 252 [m

2
] za souhrnnou 

cenu 125.200,00 [Kč] a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, podpisem příslušné Kupní smlouvy. 

Výkup realizován. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 130/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo směnu pozemků 

v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to dle geometrického plánu Ing. Lubomíra Soukupa 

č. 297-84/2014 ze dne 22. prosince 2014, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 2. ledna 2015 pod č. 1/15 s tím, že z původní parc. 

st. č. 66 ve vlastnictví fyzické osoby, se převede na město Sedlčany díl označený „b“ o 

výměře 40 [m
2
] a z původního pozemku parc. č. 745/1 ve vlastnictví města Sedlčany se 

převede na fyzickou osobu díl označený „c“ o výměře 15 [m
2
]. Směna bude provedena bez 

finančního vyrovnání, přičemž město Sedlčany uhradí správní poplatek za provedení vkladu 

do evidence katastru nemovitostí (fyzické osoba jako účastník Smlouvy uhradila náklady 

za vyhotovení GP) a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, podpisem příslušné Smlouvy o směně 

pozemků. 

Směna realizována. Úkol splněn. 
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Usnesením č. 131/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej pozemků, 

které se nacházejí pod trafostanicemi ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02. Jednotlivé pozemky byly 

odděleny geometrickými plány zpracovanými firmou Geoaxis, s. r. o., se sídlem Gen. L. 

Svobody č. p. 609, Kouřim, PSČ 281 61. Jedná se o pozemky parc. č. 965/2 o výměře 

11 [m
2
] (vizte GP č. 2481-73/2016 ze dne 1. června 2016), parc. č. 1643/15 o výměře 4 [m

2
] 

(vizte GP č. 2482-74/2016 ze dne 1. června 2016), parc. č. 2940/133 o výměře 7 [m
2
] (vizte 

GP č. 2479-71/2016 ze dne 1. června 2016) a parc. č. 1346/2 o výměře 7 [m
2
] (vizte GP 

č. 2480-72/2016 ze dne 1. června 2016), vše druhem pozemku zastavěná plocha v k. ú. a 

obci Sedlčany s tím, že prodej se schvaluje za jednotkovou cenu 500,00 [Kč/m
2
], tj. celkem 

29 [m
2
] za souhrnnou cenu 14.500,00 [Kč] a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, příp. pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, podpisem příslušné 

Kupní smlouvy. 

Prodej realizován. Úkol splněn. 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:15 hod. dostavuje zastupitel pan 

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

na zasedání ZM celkem 18. Do konce zasedání ZM se již nikdo z omluvených zastupitelů 

nedostavil. 

 

Usnesením č. 132/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Darovací smlouvu 

uzavřenou mezi fyzickou osobou (jako „dárcem“) a městem Sedlčany (jako 

„obdarovaným“), na základě které dárce daruje obdarovanému pozemky parc. č. 2442/1, 

parc. č. 2442/14 a parc. č. 2442/22 o celkové výměře 2 876 [m
2
], vše v k. ú. a obci Sedlčany 

(vizte geometrický plán č. 2495-78/2016 ze dne 26. července 2016), a dále inženýrské sítě, 

tj. vodovodní síť (řad) se všemi součástmi a příslušenstvím, které se stavbou provozně 

souvisejí v hodnotě 1.043.899,00 [Kč], na pozemcích parc. č. 2435/19, parc. č. 2435/18, 

parc. č. 2435/20, parc. č. 3032/12, parc. č. 3032/1, parc. č. 3032/10, parc. č. 2442/14 a parc. 

č. 2442/1, a dále veřejné osvětlení v hodnotě 314.872,00 [Kč] na pozemcích parc. č. 2442/1, 

parc. č. 2442/14 a parc. č. 3032/10, vše rovněž v k. ú. a obci Sedlčany a zároveň pověřilo 

pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu 

města podpisem příslušné Darovací smlouvy. 

Úkol v plnění. 

 

Usnesením č. 133/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření jednotlivých 

„Dohod o paušální náhradě škod“ vzniklých v souvislosti s vybudováním vypouštěcích 

objektů včetně odtokových koryt v rámci výstavby „Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany“ s tím, že škoda bude nahrazena jednorázovou částkou ve výši 250,00 [Kč/m
2
] 

takto: 

 a) k. ú. Božkovice, pozemek parc. č. 130 a parc. č. 137; spoluvlastníci pozemku dvě 

fyzické osoby; celkem výměra 23 [m
2
] za cenu 5.750,00 [Kč]; 

 b) k. ú. Jírovice, pozemek parc. č. 1139/78 a parc. č. 1133/5; vlastník pozemku 

Konopiště resort, s. r. o., se sídlem Praha, Václavské náměstí č. p. 1 058, Praha 1 – Nové 

Město, PSČ 110 00; celkem výměra 12 [m
2
] za cenu 3.000,00 [Kč]; 

 c) k. ú. Drachkov, pozemek parc. č. 192/34 a parc. č. 943/9; vlastník pozemku 

fyzická osoba; celkem 16 [m
2
] za cenu 4.000,00 [Kč]; 

 d) k. ú. Nesvačily u Bystřice, pozemek parc. č. 897/11, vlastníci pozemku dvě 

fyzické osoby; celkem výměra 19 [m
2
] za cenu 4.750,00 [Kč]; 

 e) k. ú. Vrchotovy Janovice, pozemek parc. č. 23/1; vlastník pozemku fyzická osoba; 

celkem výměra 16 [m
2
] za cenu 4.000,00 [Kč]; 
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 f) k. ú. Vrchotovy Janovice, pozemek parc. č. 593/3; vlastník pozemku fyzická 

osoba; celkem 14 [m
2
] za cenu 3.500,00 [Kč]; 

 g) k. ú. Vrchotovy Janovice, pozemek parc. č. 5 a parc. č. 8, vlastníci pozemků jsou 

fyzické osoby (pozemky ve SJM); výměra 16 [m
2
] za cenu 4.000,00 [Kč]; 

 h) k. ú. Kosova Hora, pozemek parc. č. 758, vlastník pozemku fyzická osoba; celkem 

výměra 25 [m
2
] za cenu 6.250,00 [Kč]; 

 ch) k. ú. Janov u Kosovy Hory, pozemek parc. č. 860/4, parc. č. 856/3 a parc. č. 

870/1; vlastníci pozemku fyzické osoby; celkem 19 [m
2
] za cenu 4.750,00 [Kč]  

a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana Ing. Miroslava 

Hölzela, místostarostu města, podpisem jednotlivých Dohod. 

Úkol v plnění. 

 

Usnesením č. 134/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření Smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků dotčených 

liniovou stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, a to s fyzickými osobami 

(SJM), s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 1589/3 a parc. č. 1593/2 

v k. ú. a obci Vrchotovy Janovice, za což bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 

825,00 [Kč]. Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, příp. pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, podpisem příslušné 

Smlouvy. 

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 135/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí přednesenou 

informaci o průběhu a výsledku jednání s vlastníkem nemovitostí ve věci konečného 

majetkoprávního vypořádání vlastnictví (výkup) pozemků parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 

v k. ú. a obci Kosova Hora, které jsou zatíženy areálem „Skládky TKO Kosova Hora“. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zamítlo návrhy vlastníka na vyklizení pozemků a výši 

finančního vyrovnání uvedené v Důvodové zprávě. 

Ze strany města Sedlčany úkol splněn. Očekávány další administrativní a případně právní 

kroky protistrany.  

 

Usnesením č. 136/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany 

vypracovat a druhé smluvní straně předložit návrh Kupní smlouvy, jejímž předmětem bude 

převod vlastnictví k pozemkům parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. a obci Kosova Hora, 

a to z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví města Sedlčany, s ujednáním, že kupní cena 

bude určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá nebo bude určena 

soudem. 

Ze strany města Sedlčany úkol splněn. Očekávána reakce protistrany. 

 

Usnesením č. 137/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo zveřejňování 

přijatých usnesení a zápisů Zastupitelstva města Sedlčany s anonymizací údajů umístěných 

na www stránkách města Sedlčany v určené sekci, a to s ohledem na příslušná ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Přijaté usnesení s anonymizovanými údaji bude zveřejněno do deseti 

dnů od ukončení veřejného zasedání. Zápis bude zveřejněn na www stránkách města 

Sedlčany v termínu do tří pracovních dnů po jeho řádném ověření určenými ověřovateli. 

Úkoly plněny.       

 

Usnesením č. 138/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany, a to na základě kompetencí 

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

předpisů, schválilo název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany „U Roudného“, jejíž 
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hranice začíná sjezdem vlevo ze silnice označené II/105 směrem ze Sedlčan na Osečany 

a nachází se na pozemku parc. č. 3012/70 k. ú. a obci Sedlčany (lokalizace místa: při místní 

části Sedlčany, osada Zberaz s názvem Roudný). 

Úkoly související (evidenční; registrační a jiné) splněny. 

 

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

na zasedání ZM dne 29. srpna 2016, pan starosta panu místostarostovi poděkoval 

a přítomných zastupitelů se 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 

požádal pana místostarostu o přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou 

o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 29. srpna 2016, 

a  to v plném rozsahu bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou ZM 139/2014-2018.  

 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

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

29. srpna 2016, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata, 

přednesl pan místostarosta, který byl k tomuto úkolu předsedajícím zasedání ZM, panem 

starostou, vyzván.   

Referující uvedl, že v mezidobí zasedání zastupitelstva (dnešního – dne 28. listopadu 2016 

a toho, konaného dne 29. srpna 2016, tedy v uzavřeném intervalu dní <30. srpna 2016 – 

28. listopadu 2016> Rada města Sedlčany jednala celkem 6x (dne 31. srpna 2016, dne 

14. září 2016, dne 12. října 2016, 26. října 2016, dne 9. listopadu 2016 a dne 23. listopadu 

2016) na svých řádných periodických a plánovaných zasedáních (výstupy z neveřejných 

jednání – přepisy přijatých usnesení zveřejněny). 

 

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

     

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

zřetelem na obsah hlavního bodu programu, jak již zmíněno výše.   

 

Na jednání RM, které se konalo dne 31. srpna 2016, se Rada města Sedlčany v hlavním bodě 

programu zabývala problematikou obchodní společnosti Městská teplárenská Sedlčany, 

s. r. o.. Svým usnesením vzala na vědomí Zprávu o činnosti, hospodářských výsledcích 

a plnění zadaných úkolů uvedené obchodní společnosti za období I. pololetí roku 2016, 

kterou sestavil a přednesl pan Ondřej Sůva, jednatel obchodní společnosti. 

Dále RM přijala soubor navazujících usnesení, kterými Městské teplárenské Sedlčany, 

s. r. o. mimo jiné, uložila zajistit stanovisko společnosti ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem 

Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00; IČ 29060109, k připomínkám sestaveným 
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po odborných konzultacích ve věci obsahu návrhu souboru smluvních ujednání souvisejících 

s realizací záměru osazení kogenerační jednotky na tepelném zdroji CZT 1; uložila zajistit 

nabídku společnosti ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, 

PSČ 186 00; IČ 29060109, v případě osazení kogenerační jednotky o výkonu 600 KW 

u tepelného zdroje CZT 2 a další soubor úkolů ve věci kalkulace ceny tepla 

v předpokládaných nových podmínkách. 

Rada města Sedlčany se na tomto jednání také zabývala vypořádáním přijatých usnesení 

a souborem dalších činností vyplývajících z přijatých úkolů na veřejném zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 29. srpna 2016. 

Rada města Sedlčany na shora uvedeném zasedání vyslovila souhlas k realizaci stavby 

evidované pod názvem „Úprava veřejného prostranství Severní sídliště“ a stavby označené 

názvem „Rekonstrukce parkoviště u bytového domu Dělnická (2. etapa)“. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 14. září 2016, Rada města Sedlčany v hlavním bodu 

programu jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti, hospodářských výsledcích a plnění 

zadaných úkolů subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o. za období I. pololetí roku 

2016, kterou sestavil a přednesl pan Jiří Daněk, jednatel obchodní společnosti. Rovněž vzala 

na vědomí předložený dokument – Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků 

na zimní období 2016 – 2017 (Příkaz jednatele subjektu), který vypracoval a předložil 

správce místních komunikací, tj. Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

Rada města Sedlčany na základě předložené Zprávy hodnotící komise ve věci výběru 

nejvhodnějších dodavatelů pro realizaci projektu „Intenzifikace sběru a svozu bioodpadů 

Sedlčany“, a to z pozice plnění úkolů zadavatele této veřejné zakázky, které předmětem byla 

především realizace dodávky poptávaných sběrných nádob, rozhodla uzavřít příslušnou 

Smlouvu na základě nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma 3 PM, s. r. o., se sídlem 

Praha, U Továren 256/14, 102 00 Praha 10; IČ 26684055, za souhrnnou cenu ve výši 

301.518,00 [Kč] bez DPH (malé sběrné nádoby) a dále rozhodla o dodavateli hákových 

a řetězových kontejnerů, kterým na základě nejvýhodnější nabídky se stala firma MEVA-

CB, s. r. o., se sídlem České Budějovice, Hůrská č. p. 2635, 370 04 České Budějovice; 

IČ 65006020, za souhrnnou cenu ve výši 481.500,00 [Kč] bez DPH. 

Rada města Sedlčany na tomto jednání stanovila na rok 2017 Kalendář oddacích dnů (č. j.: 

VV/18077/2016), ve kterých lze uskutečnit přijetí prohlášení snoubenců o vstupu 

do manželství.  

Svým usnesením Rada města Sedlčany také uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

investic, zahájit výběrové řízení konané za účelem zajištění nejvhodnějšího uchazeče 

na realizaci investiční akce s názvem „Služebna městské policie“ (dle projektové 

dokumentace). 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 12. října 2016, Rada města Sedlčany vzala na vědomí 

Zprávu o činnosti, hospodářských výsledcích a plnění zadaných úkolů při správě majetku 

a jeho rozvoji subjektu Sportovní areály Sedlčany, příspěvkové organizace, za uplynulé 

období roku 2016 (data I. -VIII. / 2016), kterou sestavil, přednesl a předložil pan Pavel 

Bednář, ředitel příspěvkové organizace. 

Na tomto jednání bylo ZM doporučeno schválit nové názvy ulic (zařazeno do dnešního 

programu ZM). 

Rada města Sedlčany dále na základě potřeb nezbytných ke zdárnému dokončení stavby 

pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, 

Sedlčany“ schválila návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, který byl uzavřen se zhotovitelem 

VYSSPA Sports Technology, s. r. o., IČ 27967638, a to v předloženém rozsahu 

navrhovaných změn. 
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RM se na tomto jednání, a to jako obvykle zabývala souborem majetkoprávních záležitostí 

a také stanovila termín konání dnešního veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany dále vzala na vědomí výsledky provedené revize Obecně závazné 

vyhlášky města Sedlčany č. 1/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích a Obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, o veřejném pořádku, opatření k jeho 

zabezpečení a čistotě ve městě, a to na platnou a účinnou právní úpravu. 

Dnes je předkládán návrh nové OZV ve věci omezení nočního klidu v definovanou dobu.  

 

Na jednání RM, které se konalo 26. října 2016, Rada města Sedlčany vzala na vědomí 

Zprávu o stavu investic a dalších plánovaných akcí stavební povahy, podpořených 

rozpočtem města Sedlčany na rok 2016 a Zprávu o plnění dalších úkolů průběžně 

zadávaných Radou města Sedlčany, a to s aktuálním stavem věcného a finančního plnění, 

kterou sestavil a přednesl pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic na Městském 

úřadu Sedlčany. 

Rada města Sedlčany schválila návrh smluvního ujednání ve věci zajištění vypracování 

projektové dokumentace na akci pod názvem „Vodovod a kanalizace Červený Hrádek“ 

(lokalita Na Skalách). 

Rada města Sedlčany na uvedeném jednání rovněž schválila aktualizovanou Výzvu k podání 

nabídek a upravený návrh tzv. Zadávací dokumentace stavby pod názvem „Služebna 

městské policie“, a to za účelem vypsání výběrového řízení na zajištění nejvhodnějšího 

uchazeče na realizaci této veřejné zakázky s tím, že provedená aktualizace a úprava 

uvedených dokumentů byla vyvolána změnou režimu zadávání výběrového řízení z limitů 

zakázky malého rozsahu na limity tzv. zjednodušeného podlimitního řízení a dále 

přísnějšími podmínkami zadavatele s ohledem na vyšší předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky. Schválené dokumenty, tj. Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace, obojí 

určené všem potenciálním uchazečům, byly uveřejněny v souladu s příslušnou legislativou 

na profilu zadavatele (město Sedlčany). 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 9. listopadu 2016, Rada města Sedlčany vzala 

na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku 

(I. – IX. / 2016) s tím, že rozpočtové příjmy byly ke dni účetní závěrky 30. září 2016 ve výši 

119.711,55 tis. [Kč], což představovalo 75,79 [%] plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové 

výdaje (čerpání) byly ke dni 30. září 2016 ve výši 98.934,48 tis. [Kč], což představovalo 

62,63 [%] schváleného předpokladu rozpočtu na rok 2016. Rada města Sedlčany na tomto 

zasedání schválila navrhované Rozpočtové opatření č. 4/2016, a to v plném rozsahu všech 

navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření bylo navýšení příjmů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2016 o částku ve výši 603,00 tis. [Kč] a navýšení výdajů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2016 o částku ve výši 317,00 tis. [Kč]. Příjmy po provedené úpravě 

činily celkem 158.560,00 tis. [Kč]; výdaje činily celkem 158.274,00 tis. [Kč]. Rozpočet 

po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 

byl koncipován jako přebytkový částkou 286,00 tis. [Kč]. Tyto údaje jsou dnes navrhovány 

upravit, a to s ohledem na změny ve vývoji zejména výdajové části rozpočtu. 

Rada města Sedlčany mimo jiné schválila „Plán inventarizace majetku, závazků 

a pohledávek města Sedlčany“, který sestavil a předložil Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku. Inventarizace stavu majetku bude provedena ke dni 31. prosince 2016. V této 

souvislosti Rada města Sedlčany schválila personální složení Hlavní inventarizační komise 

a Dílčích inventarizačních komisí, navrhovaných pro jednotlivé soubory inventarizovaného 

majetku s tím, že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2016 a ukončena nejpozději ke 

dni 31. ledna 2017. 
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Na jednání RM, které se konalo dne 23. listopadu 2016, Rada města Sedlčany vzala 

na vědomí informace o návrhu „Investičních záměrů města Sedlčany na rok 2017 a na další 

období (plán investic)“, který za součinnosti pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města 

Sedlčany, připravil a sestavil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. Investiční záměry jsou 

členěny v kontextu rozpočtové skladby do příslušných investičních oblastí, správy a údržby 

obecního majetku, případně dalších činností stavební povahy. 

Na tomto svém zasedání Rada města Sedlčany schválila upravený návrh Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, Sedlčany“, a to se zhotovitelem 

společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o.; IČ: 27967638, se sídlem v Plzni, 

Cvokařská č. p. 10, PSČ 301 00 Plzeň, kterého předmětem je změna termínu dokončení díla 

ze dne 4. listopadu 2016 na dne 15. prosince 2016. 

Rada města Sedlčany mimo jiné schválila uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 

o příspěvku na poskytování sociální služby (č. S-8397/SOC/2016/1) podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťující pomoc 

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 

na rok 2016, která je uzavírána mezi městem Sedlčany jako příjemcem dotace 

a Středočeským krajem, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095, 

jako poskytovatelem dotace, kterým se mění celková maximální výše poskytnuté dotace 

z původní částky 266.900,00 [Kč] na částku 321.200,00 [Kč], a to z důvodu dofinancování 

sociálních služeb pro rok 2016. 

 

Pan místostarosta konstatoval, že všechny anonymizované přepisy usnesení 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 a otevřel 

k tomuto tématu rozpravu, nejprve zastupitelů a následně se dotázal přítomné veřejnosti.  

Rozprava (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 starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou 

o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 30. srpna 2016 

až 28. listopadu 2016, ve kterém se v termínech dne 31. srpna 2016, dne 14. září 2016, dne 

12. října 2016, 26. října 2016, dne 9. listopadu 2016 a dne 23. listopadu 2016 konala řádná 

zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou ZM 140/2014-2018. 

  

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2016 

Pan starosta po úvodním slovu do problematiky navrhovaného RO č. 5/2016 na zasedání 

ZM přivítal paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, které předal slovo 
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k přednesení projednávané problematiky (Zpráva k předmětu jednání – „Návrh 

Rozpočtového opatření č. 5/2016“).  

Základní dokumenty k tomuto bodu jednání zastupitelé kompletně obdrželi. Jedná se 

o soubor dokumentů s dostatečnou výpovědní hodnotou, ze kterých jsou upravované 

položky zřejmé jako i jejich předmět.  

 

Z materiálů, které zastupitelé obdrželi, jsou patrné následující „Výsledky hospodaření města 

Sedlčany za proúčtované období I. – IX. / 2016“).  

Základní dokumenty k tomuto bodu jednání jsou součástí tohoto Zápisu (tvoří Přílohu č. 2). 

Vzhledem k této skutečnosti není většina číselných údajů v Zápise na tomto místě uváděna 

(duplicitně); předmětem jednání jsou výsledky hospodaření pouze do míry základního 

dokumentu, na kterém je postavena projednávaná problematika rozpočtových úprav 

a tematika související (návazná), což je rozpočtové provizórium roku 2017. 

 

Dosažené příjmy 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

75.035,76 tis. [Kč], které představují 77,64 % schváleného rozpočtu na rok 2016 (včetně 

zápočtu dřívějšího RO č. 2 / 2016, které bylo realizováno). 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

11.635,50 tis. [Kč], které představují 62,31 % schváleného rozpočtu na rok 2016 (včetně 

zápočtu dřívějšího RO č. 2 / 2016, které bylo realizováno). 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

3.108,03 tis. [Kč], které představují 82,16 % schváleného rozpočtu na rok 2016 (včetně 

zápočtu dřívějších provedených RO č. 1 / 2016, RO č. 2 / 2016 a RO č. 3 / 2016, které byly 

realizovány). 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy 

ve výši 29.932,26 tis. [Kč], které představují 77,03 % schváleného rozpočtu na rok 2016 

(včetně zápočtu dřívějších RO č. 1 / 2016, RO č. 2 / 2016 a RO č. 3 / 2016, které byly 

realizovány). 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2016) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. září 2016 ve výši 119.711,55 tis. [Kč], což představuje 75,79 [%] plnění 

schváleného rozpočtu na rok 2016, včetně zápočtu (realizace) předchozích rozpočtových 

opatření (včetně dříve realizovaných RO č. 1 / 2016, RO č. 2 / 2016 a RO č. 3 / 2016).  

 

Dosažené výdaje   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené 

výdaje ve výši 1.438,32 tis. [Kč], které představují 59,93 % schváleného rozpočtu na rok 

2016.  

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – 

dosažené výdaje ve výši 4.723,66 tis. [Kč], které představují 46,29 % schváleného rozpočtu 

na rok 2016 (včetně zápočtu dřívějšího RO č. 3 / 2016, které bylo realizováno).   

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 

47.743,01 tis. [Kč], které představují 57,85 % schváleného rozpočtu na rok 2016 (včetně 

zápočtu dřívějších RO č. 1 / 2016, RO č. 2 / 2016 a RO č. 3 / 2016, které byly realizovány).  

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje 

ve výši 1.877,09 tis. [Kč], které představují 52,32 % schváleného rozpočtu (včetně zápočtu 

dřívějších RO č. 1 / 2016 a RO č. 2 / 2016, které byly realizovány).   

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

4.553,25 tis. [Kč], které představují 72,22 % schváleného rozpočtu na rok 2016 (včetně 

zápočtu dřívějšího RO č. 2 / 2016, které bylo realizováno). 
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Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje 

ve výši 38.599,15 tis. [Kč], které představují 72,93 % schváleného rozpočtu roku 2016 

(včetně zápočtu dřívějších RO č. 1 / 2016, RO č. 2 / 2016 a RO č. 3 / 2016, které byly 

realizovány).   

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2016) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. září 2016 ve výši 98.934,48 tis. [Kč], což představuje 62,63 % 

schváleného předpokladu rozpočtu na rok 2016 (včetně zápočtu dřívějších RO č. 1 / 2016, 

RO č. 2 / 2016 a RO č. 3 / 2016, které byly realizovány).    

 

Jmenovaná referující přednesla základní strukturu navrhovaného Rozpočtového opatření 

č. 5/2016 v souladu s komentářem, který obdrželi zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní 

zasedání ZM. 

 

Níže je uvedena přednesená základní struktura navrhovaného Rozpočtového opatření 

č. 5/2016 (komentář): 

▪ Příjmy nejsou navrhovány upravovat; (0 tis. [Kč]); zůstávají na částce po zápočtu 

předchozích rozpočtových úprav. 

   

▪ Výdaje jsou navrhovány upravit následovně (celkem snížení o částku – 3.000,00 tis. [Kč], 

která má následující položkovou skladbu: 

- Vodovod a kanalizace U Háječku  … snížení o částku – 500,00 tis. [Kč]; (plánovaná 

a rozpočtovaná investiční akce nebude do konce roku 2016 – rozpočtového 

a účetního období realizována, a to z objektivních příčin; 

- Budova Městské policie Sedlčany  … snížení o částku  – 2.500,00 tis. [Kč]; 

(plánovaná a rozpočtovaná investiční akce nebude do konce roku 2016 – 

rozpočtového a účetního období realizována, a to z důvodu nedokončeného 

výběrového řízení na zhotovitele akce; v současné době probíhá; příčinou je zejména 

vstup do prostředí legislativní změny zákona o veřejných zakázkách, který upravuje 

některé parametry veřejné zakázky a změna „kategorizace – druhu“ veřejné zakázky. 

Závěr (rekapitulace): 

Příjmy  RO č. 5/2016 neřeší; 0,00 tis. [Kč] včetně zápočtu dřívějších rozpočtových opatření; 

rozpočet na rok 2016 nyní představuje na straně příjmů částku 158.560,00 tis. [Kč]. 

Výdaje  RO č. 5/2016 - 3.000,00 tis. [Kč]; včetně RO č. 1-5/2016 představuje rozpočet nyní 

navrhovanou částku 155.274,00 tis. [Kč]. 

Návrhem a případným schválením uvedené skladby RO č. 5/2016 budou příjmy mínus 

výdaje rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 v přebytku + 3.286,00 tis. [Kč].  

 

Slova se následně ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města. Nejprve referující paní Jitce 

Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, za přednesené informace poděkoval a následně 

okomentoval shora uvedené. 

Výdaje u dvou uvedených změnových akcí nebudou realizovány v roce 2016, předpokládá 

se jejich převod (realizace) v následujícím roce 2017. 

Rozpočtovaná položka na vyhotovení inženýrských sítí v rozvojové lokalitě Sedlčany, 

U Háječku, která byla již letos v rámci jednoho z rozpočtových opatření upravována (dne 

29. srpna 2016), respektive původní částka snížena na 0,5 mil. [Kč], přičemž byl předpoklad 

v tomto roce stavbu zahájit a alokované prostředky vyčerpat. Ovšem odvolání účastníka 

řízení do vydaného územního rozhodnutí a s tím spojené průtahy ve věci dělení pozemků, 

nedovolily další potřebné zpracování předmětu akce. Příští týden teprve nabyde právní moci 

poslední rozhodnutí správního úřadu ve věci samé. Lhůta pro potenciální možnost podání 

odvolání stále běží. 
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K problematice služebny Městské policie Sedlčany pan starosta poukázal na fakt, že vlivem 

obsahu závazných stanovisek dotčených orgánů byly vyvolány změny projektové 

dokumentace a projekt zásadně upraven. Situaci na uspíšení realizace veřejné zakázky 

nikterak neprospěl vstup nového zákona o veřejných zakázkách, a to zejména způsobem 

kvalifikace druhu výběrového řízení s ohledem na vyžádané změny objemu finančních 

prostředků (odlišnosti v požadavcích a lhůtách ve věci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a podlimitních zakázkách). Pan starosta dále informace doplnil o sdělení, že občany 

v tomto směru již informoval v periodiku Radnice, kde jsou důvody podrobněji uvedeny. 

 

K problematice navrhovaného a projednávaného RO č. 5/2016 byla otevřena rozprava, 

nejprve zastupitelů a následně s účastí veřejnosti. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se ve svém příspěvku vrátil k dříve provedenému RO 

č. 4/2016, respektive k realizované úpravě spadající do subkapitoly označené „3.3“ 

s názvem „Tělovýchova a zájmová činnost“, kde v celkové částce došlo ke zvýšení výdajů 

o hodnotu + 622,00 tis. [Kč]. Tato částka je součtem položky s názvem „Příspěvek SAS“ 

(rozumí se Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace) v částce navýšení výdajů 

o hodnotu + 612,00 tis. [Kč] a položky s názvem „Provoz minigolfu“ v částce navýšení 

výdajů o hodnotu + 10,00 tis. [Kč]. Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka doplnil, že zmíněným 

RO č. 4/2016 došlo současně ke snížení výdajové položky pod názvem „Hřiště s umělým 

povrchem“ o částku – 612,00 tis. [Kč], která tímto byla poukázána k dispozici výše 

uvedenému subjektu. Jmenovaný doplnil, že mu jsou známy informace o problémech 

souvisejících s realizací investiční akce „Hřiště s umělým povrchem“, která právě probíhá 

a  dotázal se na případné ozřejmění shora uvedeného opatření a s tím související 

problematiky průběhu investiční akce. 

Pan starosta v širším kontextu událostí a předpokladů hodnoty zmíněné veřejné zakázky 

sdělil, že vlivem soutěže došlo ke snížení ceny zhotovení, a to i po zápočtu změn na stavbě 

provedených v průběhu její realizace. Některé záležitosti, které s ohledem na podanou 

Žádost nemohly být předmětem soutěže, respektive uznatelných nákladů projektu při podání 

Žádosti o dotaci, ve které jsme nebyli úspěšní, nebyly svěřeny vyhotovit realizátorovi 

veřejné zakázky, ale naopak městskému subjektu (Sportovní areály Sedlčany, příspěvková 

organizace). Jedná se především o mobiliář hřiště, střídačky pro mužstva, přenosné 

tréninkové branky, hráčské lavičky a další věci, na které předložil položkový rozpočet pan 

Pavel Bednář, ředitel subjektu správy. Položkový rozpočet byl oceněn na částku 612,00 tis. 

[Kč], která je odpovídající a která byla „přesunuta“ ve skladbě rozpočtových položek, neboť 

se již v samém počátku akce plánovalo hřiště kompletně dokončit, aby mohlo sloužit 

plnohodnotně svému účelu. Tento majetek, který bude za uvedenou částku pořízen, bude 

ve vlastnictví provozovatele (Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace), tedy 

odpovědného subjektu za správu sportovních zařízení (městu Sedlčany tento akt ušetří další 

administrativní a právní činnosti a s tím spojené výdaje časové a další).  

K další části dotazu pan starosta promluvil o genezi výběrového řízení a smluvních ujednání 

(Smlouva o dílo ze dne 30. května 2016 uzavřená se zhotovitelem stavební akce byla již 

dvakrát upravena Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2, a to s ohledem na změnu činností 

a zejména s ohledem na klimatické podmínky pro vlastní vyhotovení díla a s tím související 

změnu termínu dokončení; vlhkost a teplota). 

Hrací plocha je ve stavebních objektech vyhotovena, včetně lajnování; dokončit zbývá 

provedení tzv. zásypu umělého trávníku speciálním křemičitým pískem a následně 

granulátem.  
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Ve čtvrtek tento týden (dne 1. prosince 2016) proběhne další z kontrolních dnů, na kterém 

bude přítomen, mimo osob jinak odpovědných, pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru 

investic, kterého předsedající zasedání ZM vyzval ke sdělení případných podrobností. 

Jmenovaný ve svém vystoupení navázal na slova vyřčená panem starostou. Na základě 

poslední kontroly na staveništi lze konstatovat, že na celé hrací ploše chybí doplnit 

do položeného koberce umělého trávníku požadovanou vrstvu křemičitého písku a následně 

vrstvu granulátu, a to tak, aby mohlo být hřiště certifikováno k tomu způsobilým subjektem, 

a to v době před kolaudací, respektive předáním díla a jeho uvedením do provozu. 

K zapracování sypkých materiálů rozdílné měrné hmotnosti do položeného trávníku je 

žádoucí minimální vlhkost prostředí, tedy umělý trávník musí být suchý. Při splnění těchto 

podmínek lze hrací plochu zdárně dokončit. Technika i materiál jsou připraveny. 

Pan starosta doplnil, že bez vyhotovení všech Smlouvou zajištěných operací nutných 

k ukončení díla není reálné stavbu jako hotovou převzít. Smlouva o dílo ovšem počítá 

i s nepřízní počasí a případným zazimováním stavby.  

Příspěvek je považován za vypořádaný. 

 

▪ Paní Ing. Stanislava Jelenová ve svém příspěvku do rozpravy konstatovala, že v původně 

schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 byla v rámci položky s názvem 

„Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení“, který je rozpočtován v rámci 

subkapitoly rozpočtu města Sedlčany označené číslem „3.3“ s názvem „Tělovýchova 

a zájmová činnost“, schválena (alokována) částka ve výši 1.030,00 tis. [Kč], v rámci které 

v detailním rozpočtovém rozkladu do dílčích položek činnosti byla rozpočtována 

a plánována realizovat oprava běžeckého oválu LAS Taverny v částce 200.000,00 [Kč] 

(vizte Přílohu č. 5 k původnímu návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2016). Na základě 

předloženého plnění rozpočtu je zřejmé, že ke konci účetního období I. – IX. / 2016 

na předmětné rozpočtové položce zbývá cca 48,000 tis. [Kč], přičemž pravděpodobně 

k žádným znatelným opravám zmíněného areálu nedošlo. Jmenovaná zastupitelka se dále 

dotázala, jakým způsobem byly tyto prostředky využity, jakým způsobem byly 

proinvestovány, když běžecká dráha zůstala prakticky v totožném (opravou nedotčeném) 

stavu. 

Paní Ing. Stanislava Jelenová dále pokračovala ve svém příspěvku do rozpravy a dotazovala 

se, zda alespoň v blízké budoucnosti se s opravou atletického oválu počítá a jinými slovy 

v podtextu apelovala, že jeho oprava je naléhavá, pro potřebné užitečná, a to i s ohledem 

na potenciální využívání při výuce tělesné přípravy.  

Pan starosta rámcově sdělil, že skutečně na návrh správce stadionu došlo k přesunu mezi 

jednotlivými rozpočtovými položkami, nicméně změny byly Radou města Sedlčany 

shledány důvodnými. Oprava atletického stadionu si vyžaduje větší finanční prostředky, 

oproti nabízeným v rámci dnes předkládaného programu – nové výzvy MŠMT ČR, která je 

žádoucí využít na rekonstrukci osvětlení lední plochy Zimního stadionu Sedlčany.  

Pan starosta v této souvislosti zmínil již cca sedm let starou studii na rekonstrukci 

atletického stadionu (LAS Taverny), avšak doposud nebyly vypsány přijatelné podmínky 

pro podání Žádosti o finanční podporu, projekt nebyl doposud komplexně řešen v rámci celé 

lokality a její bezpečnosti na udržení investic. Problémy jsou majetkoprávní povahy, 

nestability podloží (nepropustnost) a ochrany investice proti povodním. Projekt objemové 

studie řešil rekonstrukci oválu běžecké dráhy, jednotlivé atletické sektory i travnatou 

sportovní plochu. 

Myšlenky pana starosty dále doplnil pan místostarosta, který sdělil, že se ukazuje, a to po 

provedených úpravách ve prospěch zvýšení odvodnění podloží, že je třeba připravit řádnou 

projektovou dokumentaci (komplexní řešení) a nepřistupovat na řešení, která upraví plochu 

pouze na krátkou použitelnost (v podstatě na jednu sezónu). Město Sedlčany 

prostřednictvím správce sportovní plochy u expertních společností již dříve poptávalo 
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opravy atletické dráhy (oválu). Firma Sibera předložila několik variant řešení, respektive 

úprav povrchu atletické dráhy, případně, jak z předložených cenových nabídek vyplývá, byla 

by možná v určitých částech dráhy kombinace rozsahu oprav (místa více poničená). Tzv. 

malá rekonstrukce povrchu do hloubky pouhého 1 [cm] vrchní části byla reálná za cenu cca 

300,000 tis. [Kč]; oprava vrstvy silnější za 750,000 tis. [Kč]. Jednou z největších závad 

nekvality povrchu je nepropustné podloží. Ve světle odborného poradenství a dalších 

zjištění, se vyjevilo dřívější rozhodnutí o finanční podpoře deklarované rozpočtem, jako 

nedostatečné, marné a nehospodárné pro účely, ke kterým má dráha sloužit. Rada města 

Sedlčany dospěla k závěru, že by naplněním dřívějšího záměru ke zbytečnému odčerpání 

finančních prostředků z rozpočtu města Sedlčany.  

Pan místostarosta potvrdil, že dlouhodobou prioritou města Sedlčany v oblasti sportu je 

trvalejší rekonstrukce běžeckého oválu do umělého povrchu. V současné době město 

Sedlčany podniká zcela zásadní kroky ve prospěch zajištění vlastnictví ke všem pozemkům 

zatíženým LAS Taverny (intenzivní jednání probíhají s panem Ing. Janem Pejšou). Město 

Sedlčany je do doby řádného vyřešení majetkoprávních vztahů, které vedou k vlastnictví 

pozemků, vyloučeno z dotačních titulů na finanční podporu projektového záměru. 

Pan starosta přislíbil provedení položkového rozkladu za přítomnosti ředitele subjektu, který 

provádí správu sportovních zařízení, pana Pavla Bednáře a zaslání této informace 

zastupitelům. 

Příspěvek do rozpravy není vypořádán. 

Odpověď zajistí Odbor ekonomický v součinnosti s provozovatelem zařízení (pan Pavel 

Bednář, ředitel subjektu Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace). 

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

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

 

Pan starosta vyzval referující k řešené problematice, paní Jitku Kadlecovou k přednesení 

následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016, a to v plném 

rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 

se nemění a výdaje rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 se snižují o částku 3.000 tis. [Kč]. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit 158.560,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit 

155.274,00 tis. [Kč]. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2016, včetně již provedených rozpočtových změn, bude přebytkový 

částkou + 3.286,00 tis. [Kč].“      

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 141/2014-2018. 

 

Součástí problematiky hospodaření bylo na jednání ZM zahrnuto téma „Rozpočtové 

provizorium 2017. 

Předsedající veřejného zasedání ZM zastupitelům přednesl skutečnost potřeby stanovení tzv. 

„Rozpočtového provizoria hospodaření města Sedlčany“ na období počátku roku 2017, které 

je třeba Zastupitelstvem města Sedlčany stanovit, a to v době před zahájením účetního 

období, tedy před datem 1. ledna 2017 a deklarovat do doby schválení řádného rozpočtu 

na rok 2017. Bez tohoto standardního opatření, by nemohlo město Sedlčany realizovat žádné 

výdaje.   

Pan starosta zdůvodnil postup pro navržení tzv. rozpočtového provizoria. Rozpočtové 

provizorium se stanovuje v souladu s příslušným ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Toto ustanovení řeší případ obcí, u kterých 

nebyl před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet hospodaření. Pomocí 

rozpočtového provizoria se zajišťuje plynulost hospodaření obce, přičemž rozpočtové příjmy 

a výdaje realizované za doby trvání rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu po jeho schválení (splynou s rozpočtem). 

Vedení města Sedlčany zastává názor, že je vhodné a důležité vyčkat skutečnosti roku 2016, 

a to jak na celorepublikové úrovni, tak zejména skutečnosti roku 2016 rozpočtu města 

Sedlčany, tedy výsledků hospodaření města Sedlčany roku 2016 a podle těchto údajů 

v kontextu řešených priorit sestavit návrh rozpočtu na rok 2017.  

Do otevřené rozpravy k tomuto dílčímu tématu jednání se nikdo z přítomných zastupitelů 

ani následně vyzvané veřejnosti nepřihlásil.  

Vypořádání připomínek: bezpředmětné. 

Pan starosta prohlásil problematiku tohoto bodu za řádně projednanou. 

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 stanovuje 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 2017 

do schválení řádného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 142/2014-2018. 

 

 

5. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 

Slovo úvodem do problematiky přednesl pan starosta, který sdělil, že je vhodné a nanejvýš 

dobré projednat Zastupitelstvem města Sedlčany kalkulace vodného a stočného, respektive 

schválit (stanovit) na příští rok cenu vodného a stočného již na dnešním veřejném zasedání, 

a to z důvodu, abychom se v následném období počínaje dnem 1. ledna 2017 kontinuálně 

pohybovali v určité cenové jistotě a občané našeho města měli klid na činnosti ostatní.  

Předsedající sdělil, že k potřebnému rozhodnutí žádané materiály obdrželi všichni 

zastupitelé, a to včetně komentáře k tabulkové části, porovnání údajů a vyčíslení nákladů 

Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

Pan starosta předeslal, že návrhy ceny vodného a stočného se pro nadcházející období roku 

2017 směrem k veřejnosti nemění; cena 46,67 [Kč/m
3
] zůstává.  

Ve věci objasnění z jakých důvodů se cena vodného a stočného udržela na úrovni roku 

2016, se obrátil na přítomného experta, pana Ing. Ivana Eise, generálního ředitele 

provozovatele Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany (vizte níže v Zápisu 

k této problematice; část rozprava). 

 

Na tomto místě jsou ve prospěch komplexnosti podané informace přiloženy vybrané 

materiály, které zastupitelé obdrželi k rozhodnutí v této problematice. 

 

Cena pro vodné 

Sedlčany kalkulace 

 na rok 2016 

návrh nový systém 

kalkulace 

na rok 2017 

návrh nový systém 
Položka Přímý materiál 

1. Přímý materiál 9.670,0 9.422,0 

1.1 chemikálie 138,0 138,0 
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1.2 

1.3 

1.4 

surová voda 

voda převzatá 

ostatní 

11,0 

9.174,3 

437,0 

78,0 

8.769,0 

437,0 

2. Přímé mzdy 605,0 605,0 

    

3. Ostatní přímé náklady 1.644,0 2.660,0 

 

3.1 

 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

 

3.2 

 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

 

prvotní 

 

energie 

dodavatelské opravy 

odvody z mezd 

nájemné 

ostatní 

 

druhotné 

 

opravy a udržování 

doprava a mechanizace 

laboratoře 

ostatní 

 

1.422,0 

 

378,0 

69,0 

228,0 

500,0 

247,0 

 

222,0 

 

0,0 

88,0 

134,0 

0,0 

 

2.438,0 

 

378,0 

75,0 

228,0 

1.510,0 

247,0 

 

222,0 

 

0,0 

88,0 

134,0 

0,0 

4. Výrobní režie 175,0 175,0 

    

5. Správní režie 174,0 174,0 

 

6. 

6.1 

6.2 

 

Úplné vlastní náklady 

Náklady na vodu předanou 

Náklady na přímé odběry 

 

12.358,3 

0,0 

12.358,3 

 

13.036,0 

0,0 

13.036,0 

 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

tis. [m
3
] 

Voda vyrobená 

Voda vyrobená 

Voda převzatá 

Voda předaná 

 

407,0 

5,5 

401,5 

0,0 

 

400,0 

39,0 

361,0 

0,0 

 

8. 

tis. [m
3
]
 

Voda fakturovaná celkem 

 

322,0 

 

339,0 

 

8.1 

8.2 

 

domácnosti 

ostatní odběratelé 

 

209,0 

113,0 

 

209,0 

130,0 

9. Náklady [Kč/m
3
] 38,38 38,45 

10. Zisk 709 721 

Cena 

[Kč/m
3
]

  
 

(bez DPH) domácnosti                                                  -    40,58   

                  ostatní                                                          -   40,58   

(s DPH) domácnosti                                                      -   46,67  

               ostatní                                                             -    46,67 

 

Komentář k návrhu kalkulace ceny vodného pro rok 2017 (Sedlčany) 

▪ Cena pro vodné – Sedlčany – navrhovaná nákladová cena za jeden [m
3
] pitné vody 

vykazuje stejnou úroveň ve srovnání s rokem 2016.  
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První, prozatím ještě necelý, rok 2016 provozu nového „Přivaděče pitné vody Benešov – 

Sedlčany“ ukázal skutečné náklady a objemy nakoupené vody od subjektu VHS Benešov 

a tudíž je možné další rok plánovat již dle přesnějších údajů pro rok 2016, než tomu bylo 

v roce 2015. V zásadě lze konstatovat, že úroveň nákladů na jeden [m
3
] vody dodané tzv. 

Přivaděčem byly stanoveny poměrně přesně a s podobnými částkami fixních nákladů 

kalkulace vody předané od Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. lze počítat i pro rok 2017. 

Co bylo třeba upravit je množství nakoupeného objemu vody v [m
3
] dodané od subjektu 

VHS Benešov, a to z důvodu většího využití zdrojů podzemní vody v Sedlčanech. Také pro 

rok 2017 je tedy uvažováno s nižším objemem nákupu vody z Přivaděče pro město 

Sedlčany. Dalším faktorem ovlivňujícím cenu vody od Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

je nárůst ceny vody od VHS Benešov na částku 17,49 [Kč] oproti částce 16,60 [Kč] za jeden 

[m
3
] dodávané v roce 2016.   

Po započtení všech těchto výše popsaných vlivů pak činí cena vody nakoupené do systému 

města Sedlčany částku pro rok 2017 ve výši 24,29 [Kč] za jeden [m
3
] oproti ceně 22,85 [Kč] 

v roce 2016. Ústředním motivem vývoje v kalkulaci pitné vody v Sedlčanech je nárůst 

objemu spotřeby v roce 2016, přičemž obdobný vývoj spotřeby je projektován i pro rok 

2017.   

Pozitivně působí na kalkulaci taktéž poměrně významné zvýšení účinnosti vodovodní sítě 

během roku 2016, jejíž zachování je plánováno i pro rok 2017. Podstatnou změnou oproti 

kalkulaci pro rok 2016 je však skladba vody dodané do systému, kdy je ve vyšší míře 

využíváno podzemních zdrojů vody na úkor nákupu vody dodané Přivaděčem, která je 

dražší. 

Všechny tyto pozitivní vlivy umožňují jednak zachovat cenu vody pitné pro město Sedlčany 

na stejné úrovni jako pro rok 2016 a navíc navýšit položku „nájemné“ cca o jeden milion 

korun, čímž dochází k velmi pozitivnímu navýšení částky pro budoucí obnovu 

infrastrukturního majetku města Sedlčany v budoucích letech. 

Všechny další položky nákladů na provoz a správu sítí, které mají převážně formu nákladů 

fixních, na objemu realizované produkce nezávislých, zůstávají v úrovni roku 2016. 

▪ Položka chemikálie – výše této položky vyplývá z propočtu technologa pitných vod 

na základě znalostí potřeb sítě pro hygienizaci pitné vody na cestě ke konečnému 

spotřebiteli.  

▪ Položka voda převzatá je závislá na potřebě systému pro zásobení pitnou vodou a na její 

ceně od dodavatele. Pro rok 2017 je počítáno s výše popsanou cenou vody od Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o.  

▪ Položka přímý materiál ostatní vykazuje stejnou hodnotu jako pro rok 2016. 

▪ Položka přímé mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených 

na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků.  

▪ Položka energie vykazuje ve srovnání s rokem 2016 opět stejnou úroveň. Částka byla 

vypočítána dle odhadu ceny Energetického regulačního úřadu ČR pro rok 2017.  

▪ Položka odvody z mezd odpovídá výši plánovaných přímých mezd, ze kterých je také 

vypočítávána. 

▪ Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace vody pitné je plánována ve výši 

o 1.010,00 tis. [Kč] vyšší než v roce 2016. 

▪ Položka prvotní náklady ostatní je plánována ve stejné úrovni jako pro rok 2016. Kromě 

zemních prací a úprav komunikací se jedná především o položky služeb telekomunikací, 

přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, 

odpovídajících částek za pojistné atd. 

▪ Položka dopravy vykazuje opět stejnou úroveň jako pro rok 2016. Doprava a mechanizace 

je zajišťována specializovaným střediskem dopravy.  

▪ Položka laboratoře – v této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu 

prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality pitné vody a při 
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vědomí problematické kvality surových vod je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké 

úrovni.  

▪ Položky výrobní a správní režie vykazují shodnou úroveň s rokem 2016. 

K nákladové ceně pitné vody je připočítán přiměřený zisk provozovatele.     

Pro rok 2017 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %.  

Konečná cena pro vodné za 1 [m
3
] v [Kč]:                                               

     bez DPH    s DPH 

domácnosti     40,58     46,67 

ostatní      40,58     46,67 

 

  

Cena pro vodné z Přivaděče 

Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

voda předaná do infrastruktury 

Kalkulace na rok 

2016 

Kalkulace na rok 

2017 

Položka název 

1. Přímý materiál 7.387,00 7.170,40 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

chemikálie 

surová voda 

voda převzatá 

ostatní 

66,00 

0,00 

7.321,00 

0,00 

66,00 

0,00 

7.104,40 

0,00 

2. Přímé mzdy 416,00 416,00 

    

3. Ostatní přímé náklady 1.931,00 1.931,00 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

prvotní 

energie 

dodavatelské opravy 

odvody z mezd 

nájemné 

ostatní 

druhotné 

opravy a udržování 

doprava a mechanizace 

laboratoře 

ostatní 

1.789,00 

1.006,00 

0,00 

145,00 

500,00 

138,00 

142,00 

0,00 

142,00 

0,00 

0,00 

1.789,00 

1.006,00 

0,00 

145,00 

500,00 

138,00 

142,00 

0,00 

142,00 

0,00 

0,00 

4. Výrobní režie 0,00 0,00 

    

5. Správní režie 150,00 150,00 

6. 

6.1 

6.2 

Úplné vlastní náklady 

Náklady na vodu předanou 

Náklady na přímé odběry 

9.884,00 

0,00 

9.884,00 

9.667,40 

0,00 

9.667,40 

 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

tis. [m
3
]
 

Voda vyrobená 

Voda vyrobená 

Voda převzatá 

Voda předaná 

 

441,00 

0,00 

441,00 

0,00 

 

406,20 

0,00 

406,20 

0,00 

 

8. 

tis. [m
3
] 

Voda fakturovaná celkem 

 

432,5 

 

398,00 

8.1 

8.2 

Domácnosti 

Ostatní odběratelé 

0,0 

432,50 

0,00 

398,00 

9. Náklady Kč/m
3 

22,85 24,29 

10. zisk 0,00 0,00 
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Cena 

[Kč/m
3
] 

(bez DPH) domácnosti                22,85                                      24,29 

                   ostatní                       22,85                                      24,29 

(s DPH) domácnosti                    26,28                                      27,93 

              ostatní                            26,28                                      27,93        

 

                         

Cena pro stočné 

Sedlčany kalkulace 

2016 

Návrh nový systém 

kalkulace 

2017 

Návrh nový systém 
Pol. název 

1. Přímý materiál 737,00 1.217,00 

1.1 

1.2 

chemikálie 

ostatní 

370,00 

367,00 

850,00 

367,00 

2. Přímé mzdy 2556,00 2556,00 

    

3. Ostatní přímé náklady 6.070,10 6.218,10 

3.1. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.2. 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

prvotní 

energie 

dodavatelské opravy 

odvody z mezd 

nájemné 

úplaty 

ostatní 

druhotné 

ostatní vnitronáklady 

doprava a mechanizace 

laboratoře 

ostatní 

6.504,10 

1.252,10 

173,00 

1.075,00 

1.931,00 

85,00 

1.988,00 

-432,00 

-948,00 

218,00 

296,00 

0,00 

6.543,10 

1.252,10 

200,00 

1.075,00 

1.931,00 

85,00 

2.000,00 

-325,00 

-860,00 

230,00 

305,00 

0,00 

4. Výrobní režie 926,00 926,00 

    

5. Správní režie 803,00 803,00 

6. Úplné vlastní náklady 11.092,10 11.720,10 

 

7. 

tis. [m
3
] 

Voda fakturovaná celkem 

 

496,00 

 

522,00 

7.1 

7.2 

domácnosti  

ostatní odběratelé 

197,00 

299,00 

197,00 

325,00 

8. Náklady [Kč/m
3
] 22,36 22,45 

9. zisk 1.109 1.122 

 

Cena [Kč/m
3
] 

(bez DPH) domácnosti                         -  24,60                                        

                   ostatní                                -  24,60                                        

(s DPH)     domácnosti                         -  28,29  

                   ostatní                                -  28,29  

 

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2017 (Sedlčany) 

Cena pro stočné – Sedlčany – nákladová cena za jeden [m
3
] vody odvedené a čištěné je 

navrhována ve stejné úrovni jako pro rok 2016.   



 25 

Pozitivní vliv na kalkulaci ceny má růst fakturovaných objemů odpadní vody a fixace 

většiny nákladových druhů na úrovni roku 2016. Variabilní druhy nákladů narůstají 

v kalkulaci úměrně navýšenému objemu čištěných vod. Jedinou podstatnou změnou oproti 

roku 2016 je nutnost zavedení dávkování chemikálií pro odstraňování fosforu tak, aby při 

současném navýšeném objemu čištěné vody byly zajištěny požadované parametry vyčištěné 

vody vypouštěné zpět do recipientu. 

▪ Položka chemikálie vykazuje významný nárůst vzhledem k zajištění dostatečné účinnosti 

ČOV při navýšeném objemu vod čištěných a obsahuje náklady na spotřebované chemikálie 

všech druhů při procesu čištění odpadních vod na ČOV.  

▪ Položka přímý materiál ostatní vykazuje stejnou hodnotu s rokem 2016. Položka vychází 

ze skutečné spotřeby v roce 2016 a z plánu činností pro rok 2017. 

▪ Položka přímé mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených 

na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Položka je 

plánována ve stejné úrovni jako pro rok 2016. 

▪ Položka energie – tato položka vykazuje shodnou úroveň s rokem 2016 a pro její výpočet 

byl použit odhad Energetického regulačního úřadu pro rok 2017. Objem spotřeby pro rok 

2017 odpovídá skutečné spotřebě v roce 2016. 

▪ Položka odvody z mezd odpovídá výši plánovaných přímých mezd, ze kterých je také 

vypočítávána. 

▪ Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace stočného je shodná s úrovní roku 2016. 

▪ V položce prvotní náklady ostatní je plánován nárůst nákladů odpovídající nárůstu 

množství vyčištěné vody a jedná se především o nárůst nákladů na likvidaci kalů. 

Nejvýznamnějšími činnostmi obsaženými v této části kalkulace jsou právě náklady na odvoz 

a likvidaci kalů, zemních prací a úprav komunikací, dále náklady služeb telekomunikací, 

přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, 

odpovídajících částek za pojistné atd. 

▪ Položka úplaty – v této položce je stejně jako pro rok 2016 plánována pouze částka ve výši 

85,000 tis. [Kč], která odpovídá platbě za objem vypouštěných odpadních vod. Tato částka 

je placena vždy a netýká se kvality odpadních vod. 

▪ Položka dopravy vykazuje nárůst oproti roku 2016 odpovídající zvýšeným dopravním 

nákladům, souvisejícím s přepravou většího množství kalů a vychází z plánovaného objemu 

spotřeby dopravních výkonů a mechanizačních prostředků. Doprava a mechanizace je 

zajišťována specializovaným střediskem dopravy. 

▪ Položka označená názvem Ostatní vnitronáklady vykazuje nižší odpočet nákladů 

spotřebovaných při likvidaci dovezených externích odpadních vod v souvislosti s jejich 

dalším poklesem. 

▪ Položka laboratoře – tato položka je plánována na základě předepsaného množství vzorků 

státními orgány a provozní potřebou monitoringu pro zachování požadované kvality 

vypouštěných čištěných vod. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu 

prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality odpadních vod je 

nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni tak, aby nedocházelo k platbám za vyšší 

zbytkové znečištění, než povoluje legislativa. 

▪ Položky výrobní a správní režie vykazují stejnou hodnotu jako pro rok 2016.  

▪ Položky vykazují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné 

k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického 

úseku, Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti. 

 

K nákladové ceně vody odvedené a čištěné je připočítán přiměřený zisk provozovatele. 

Pro rok 2017 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %. 
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Konečná cena pro stočné za jeden [m
3
] (v [Kč]) 

                                                    

     bez DPH    s DPH 

domácnosti     25,31     29,11 

ostatní      25,31     29,11 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval pana Ing. Ivana Eise, generálního ředitele 

provozovatele Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany, aby se 

za provozovatele (1. SčV, a. s.) k řešené problematice vyjádřil, a to zejména s akcentem 

ke skutečnosti stability ceny vodného a stočného na rok 2017. 

Pan generální ředitel nejprve pozdravil všechny přítomné, poděkoval za pozvání a následně 

se ujal odborného výkladu k řešené problematice; v podstatě podrobně okomentoval některé 

vybrané údaje z předložené kalkulace cen. 

Ve svém vystoupení například sdělil, že ačkoli cena vody převzaté byla navýšena o 1,70 

[Kč], neznamená tento fakt navýšení ceny pro konečného spotřebitele ve městě Sedlčany. 

Následně jmenovaný okomentoval vybrané a rozhodné údaje z předložených tabulek cenové 

kalkulace.  

Stočné je zachováno na stejné hladině, jako tomu bylo v roce 2016, ačkoliv spotřeba 

chemikálií se značně zvýšila. 

Poznamenal známé, že připojení zdejšího vodovodu na zdroj Želivka znamenalo razantnější 

navýšení ceny vodného. 

Značnou pozornost věnoval přístupu provozovatele k vodním zdrojům města Sedlčany, 

jejich zvýšenému využití, čili snížení předpokládaného množství nakoupené vody. Dodávky 

nefakturované vody z vlastních zdrojů do systému, dokáží dodat v letošním roce větší objem 

vody podzemní za dvě koruny, oproti původně předpokládanému. Z tohoto důvodu dražší 

vody z Přivaděče lze nakoupit méně, a to při zachování kvality u konečného spotřebitele. 

Kvitoval zlepšené provozování s ohledem na zvýšení stavu účinnosti o 5 %; stav účinnosti 

se blíží maximu soustavy. 

Provozovatel je pro rok 2017 schopen počítat se stejným poměrem vody vlastní 

a nakupované, což příznivě ovlivňuje cenotvorbu, ačkoli se potvrdily údaje z dřívější 

analýzy, že dojde ke zvýšení ceny vody nakupované od provozovatele vodárenské soustavy 

v Benešově. 

Podstatné je, že cena pro rok 2017 pro konečného spotřebitele nenarůstá. 

Jmenovaný se v další části odborného komentáře zabýval stočným, kde došlo k významně 

vyšší spotřebě chemikálií, aby vůbec mohla být voda z ČOV vrácena zpět do recipientů. 

Velký objem spotřeby chemikálií souvisí s odpojením dřívější úpravny vody v Kosově Hoře, 

kde se prakticky stejné množství materiálu používalo na vysrážení. Kal se následně s tímto 

množstvím chemikálií převážel z úpravny vody na ČOV, kde vstupoval do procesu čištění; 

dnes se chemikálie musí dodávat externě. Navýšení je kompenzováno nárůstem fakturace. 

I přes uvedené razantní navýšení jmenovaný dále konstatoval, že po vodě pitné je v prostoru 

města Sedlčany větší poptávka, a to i z prostředí průmyslové spotřeby, což je pro 

udržitelnost ceny pozitivní zpráva. 

Pan starosta jmenovanému poděkoval. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., se obrátil na přítomného zástupce provozovatele pana Ing. 

Ivana Eise s dotazem, kdo je vlastníkem 1. SčV., a. s. 

Pan Ing. Ivan Eis odpověděl, že VEOLIA Czech Republic. 

Příspěvek do rozpravy považován za vypořádaný. 
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▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. ve druhém příspěvku do rozpravy poznamenal, že v ceně 

kalkulované jsou 3,00 [Kč], o které by bylo možné cenu vodného na rok 2017 snížit, 

případně lidem podat určité vysvětlení, proč si město Sedlčany tyto prostředky ponechává. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, reagoval na výše uvedené konstatování sdělením, město 

Sedlčany, jako každý vlastník vodárenského zařízení je povinno tvořit zákonný fond obnovy 

vodovodu, kanalizace a jejich součástí, aby pro případy potřeby, které mohou nastat, byly 

dodávky pitné vody zajištěny, jako i čištění vod odpadních. Povinováni jsme tvorbou 

finančních rezerv na obnovu a udržitelnost zařízení, sdělil. Pan starosta konstatoval, že 

kdyby to bylo tak jednoduché a možné, byl by první z těch, kdo by spotřebitelům 

(rozumějme občanům) tři koruny na jeden [m
3
] rád vrátil, povinnost zákonnou ovšem nelze 

opomíjet. Výkladová metodika k problematice zákona byla v tomto ohledu dříve ohebnější, 

nyní není návrh akceptovatelný; naopak je žádoucí budoucí zajištění zmíněného fondu 

(předpokládaná částka cca 13,5 mil. [Kč]). Pro případy naléhavých havárií je pochopitelné, 

že je vhodné míti k dispozici potřebné prostředky na jejich odstranění (chování řádného 

hospodáře); nalézt takovéto prostředky z vlastních (běžných) příjmů je nereálné; svoji 

povinnost naplníme minimálně do míry žádané tzv. kombinací více zdrojů finančních 

prostředků. Z tohoto důvodu je potřebné na ceně setrvat. 

Příspěvek do rozpravy považován za vypořádaný. 

 

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. v dalším příspěvku do rozpravy vznesl dotaz směrem 

k přítomnému generálnímu řediteli, panu Ing. Ivanu Eisovi, zda si 1. SčV, a. s. ponechává 

prostor na navýšení mezd pro své pracovníky a dále kolik kmenových zaměstnanců 

společnost zaměstnává (rozumí se v trvalém pracovním poměru). 

Pan Ing. Ivan Eis odpověděl, že ačkoli přímé mzdové náklady zůstávají kalkulovány pro rok 

2017 na úrovni roku 2016, prostor pro navýšení mezd zaměstnanců existuje, a to přes 

efektivitu práce a intenzitu práce; za určenou časovou jednotku udělají zaměstnanci více 

(organizační, technická – automatizace procesů a jiná opatření). 

Společnost má k dispozici na 199 zaměstnanců. 

Dále si oba účastníci rozpravy vyměnily pohledy na propočet přímých nákladů a efektivitu 

práce.   

Příspěvek do rozpravy považován za vypořádaný. 

Závěr rozpravy: Všechny příspěvky vyřčené v rozpravě zastupitelů jsou považovány 

za vypořádané.  

 

Do rozpravy otevřené pro veřejnost se nikdo nepřihlásil. 

Pan starosta rozpravu zastupitelů i veřejnosti ukončil. 

 

Přednesen byl výrok návrhu usnesení, o kterém bylo následně hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2017, 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/m
3
]
 

včetně DPH;  

 konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 28,29 [Kč/m
3
]
 

včetně DPH;  

 souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2017 je ve výši 74,96 [Kč/m
3
]

 
včetně 

DPH.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 143/2014-2018. 
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6. Pořízení Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany  

Zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání ZM tzv. Důvodovou zprávu 

k pořízení Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany. 

Současný platný Územní plán města Sedlčany byl vydán Zastupitelstvem města Sedlčany 

dne 25. února 2013 pod usnesením ZM č. 182/2013 (dále jen „ÚP“); ÚP nabyl účinnosti dne 

15. března 2013.  

Během doby od vydání ÚP do současnosti se průběžně objevovaly a evidovaly požadavky 

vlastníků pozemků ve správním území města Sedlčany o zařazení těchto pozemků do ÚP 

nebo provedení změn v ÚP. Vzhledem k množství těchto požadavků byla dne 23. června 

2016 na úřední desce Městského úřadu Sedlčany zveřejněna oficiální výzva města Sedlčany 

k podávání žádostí o změnu ÚP (návrhů na pořízení změny ÚP) s termínem ukončení příjmu 

žádostí dne 31. srpna 2016. 

 

Rada města Sedlčany dne 9. listopadu 2016 doporučila navrhnout Zastupitelstvu města 

Sedlčany a schválit záměr města Sedlčany pořídit Změnu č. 1 územně plánovací 

dokumentace města Sedlčany.   

 

Pan starosta v komentáři k této problematice sdělil, že zastupitelé prozatím obdrželi výše 

zmíněnou Důvodovou zprávu, a to bez informací o jednotlivých navrhovaných změnách. 

Změna ÚP bude navrhována zejména s ohledem na vyhovění doručených žádostí. Měnit ÚP 

lze na celém správním území obce Sedlčany, ve smyslu obce jako celku ohraničeného 

hranicemi správního území tzv. obce prvního typu.  

Pan starosta dále v komentáři uvedl, že v porovnání s ostatními obcemi neměníme ÚP 

dokumentaci s takovou intenzitou, respektive přistupujeme od doby schválení stávající ÚP 

dokumentace ke změně poprvé. Vyhodnocení důvodnosti bude provedeno (podnětem 

zejména zhodnocení pozemků na stavební parcely; skutečný zájem o individuální výstavbu 

RD – dostupnost levnějších stavebních parcel; vstup investorů). 

Pan starosta dále sdělil, že po zpracování vstupních materiálů, s potenciálně možným 

termínem ukončení již v únoru 2017, budou podklady, včetně případných vazeb na územní 

systémy ekologické stability a aktivní povodňové zóny, zpracovány a předány do další části 

rozhodovacího procesu. 

Pan starosta definoval v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu pozici 

zadavatele, pořizovatele a zhotovitele ÚP dokumentace, jako i roli pověřeného zastupitele. 

Sdělil, že v úvahu pro zařazení změn ÚP v této chvíli napadá 23 případů (žádostí). 

 

K problematice byla předsedajícím zasedání ZM otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ Příspěvek do rozpravy veřejnosti; příspěvek přednesla FO, trvale bytem Praha 4 – 

Modřany; vlastníka (spoluvlastníka) nemovitostí na území města Sedlčany (obce); 

Jmenovaná se dotazovala, zda je možné dovědět se, o jaké chystané změny č. 1 ÚP Sedlčany 

se vlastně jedná. 

Doplnila, že se pokoušela tyto požadované informace zjistit dálkovým přístupem, což se ji 

nepodařilo, neboť tyto údaje patrně nejsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany a tímto způsobem dostupné veřejnosti. Poukázala na to, že má zkušenosti 

s vyvěšením projednávaných změn za účelem případného vyjádření občanů. Z uvedeného 

(doposud vyřčené) není podle jejího názoru znatelné, o jaké změny se vlastně jedná, kdo je 

jimi dotčen (které pozemky) a o čem vlastně zastupitelé jednají. V další části svého 

příspěvku sdělila, že je obvyklé postupovat podle shora vyjádřeného a poukázala na své 
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zkušenosti z veřejné správy v pražském obvodě. Prohlásila, že věc ji zajímá z toho důvodu, 

že je vlastníkem nemovitostí na území města Sedlčany, které mohou být změnami dotčeny. 

Slova k odpovědi se ujal předsedající zasedání ZM pan starosta, který sdělil, že v tuto chvíli 

zastupitelé pouze projevují (případně hlasováním projeví) zájem změnu č. 1 ÚP Sedlčany 

realizovat. Rozsah potenciální změny bude definován později na následném zasedání ZM, 

kde by měl být předmět změny a rozsah požadavků diskutován. Stávající externí žádosti 

jsou k dispozici na Odboru výstavby a územního plánování na Městském úřadu Sedlčany, 

kam je možné se obrátit, a to za účelem požadovaného.  

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice již nikdo další z přítomných občanů 

nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo z obou množin (zastupitelé, veřejnost) do rozpravy již 

neosmělil přihlásit, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a k řešené problematice přednesl 

soubor výroků usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, o pořízení Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 144/2014-2018. 

 

„Zastupitelstvo města schvaluje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, jako určeného 

zastupitele pro pořizování Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 145/2014-2018. 

 

 

7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2016, o stanovení kratší doby 

nočního klidu (OZV) 

Standardně, jako v ostatních případech, zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání 

ZM obdrželi tzv. „Důvodovou zprávu“, spolu s ní návrh textu předpisu a návrh usnesení. 

Obec je zákonem zmocněna k vydání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou lze 

stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 

žádnou (ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „zákon o přestupcích“). 

Doba nočního klidu je regulována zákonem o přestupcích, dle jehož ustanovení § 47 odst. 1 

písm. c), ve znění účinném od 1. října 2016, je rušení nočního klidu přestupkem, za jehož 

spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci. 

Tato regulace na úrovni zákona však neznamená, že obec ztrácí zcela oprávnění regulovat 

dobu nočního klidu obecně závaznou vyhláškou. I nadále, tedy od 1. října 2016, město 

Sedlčany tímto regulačním oprávněním disponuje, může ho však využít jen výjimečně, 

nediskriminačně a na základě obecných kritérií nezohledňujících osobu pořadatele (včetně 

samotného města Sedlčany). Nemůže jako dosud postupovat cestou tzv. „schvalovaných 

výjimek“ z doby nočního klidu, ale musí taxativní výčet akcí, událostí apod. s dobou 

nočního klidu stanovenou jako dobou kratší než definuje zákon (či žádnou) vložit přímo do 

obsahu vyhlášky.  
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„Výjimkou“ je odchylka od pravidla běžného chodu událostí. Výjimečným případem 

v tomto kontextu je tedy událost, v souvislosti s níž se lze od pravidla, kterým je to, že 

dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hod. do 06:00 hod., odchýlit. 

Na nerušeném odpočinku v noční době je shledáván veřejný zájem, který jde v tomto 

případě proti zájmu na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze 

hlasitější noční aktivity. Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší 

nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení 

potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy, aby lidé žijící ve městě 

Sedlčany přesně věděli kdy, či za jakých okolností na nerušný odpočinek v délce osmi hodin 

vzhledem k místním specifikům nárok nemají, protože osoby tento jejich odpočinek 

narušující za to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci. Takovéto dny je třeba vymezit buď 

konkrétním datem (například dne 1. ledna roku), datovatelným obdobím (například poutě) či 

událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.  

Zákonem chráněný zájem na ochraně nočního klidu má přednost před konáním akcí či oslav. 

Za shora uvedeným účelem, a to s respektem k tradicím a zaužívaným zvyklostem regionu, 

Rada města Sedlčany projednala a ke schválení Zastupitelstvu města Sedlčany na svém 

jednání dne 9. listopadu 2016 doporučila schválit návrh obecně závazné vyhlášky, která byla 

přiložena k tomuto programového bodu zasedání ZM, jak již uvedeno výše.  

 

Návrh textu předpisu (informativní opis navrhovaného dokumentu neobsahuje grafickou 

část dokumentu, obsahující další administrativní náležitosti o procesu zveřejnění apod.):  

(vizte případně kompletní Přílohu k Pozvánce na zasedání ZM) 

 

MĚSTO SEDLČANY 

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany 

č. 1/2016 

o stanovení kratší doby nočního klidu 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 28. listopadu 2016 usnesením 

č …/2014-2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., 

o 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“). 

 

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: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou 

od 03:00 hod. do 06:00 hod.; 

b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou 

od 03:00 hod. do 06:00 hod.; 

c) v době konání společenské a kulturní akce „Městské slavnosti ROSA“ (zpravidla 

předposlední červnový víkend), „Sedlčanská pouť“ (víkend, na kt. připadá neděle 15. srpna, 

případně první víkend následující po dni 15. srpna) a „Sedlčanský rockfest“ (zpravidla měsíc 
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červen) je doba nočního klidu vymezena v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli 

dobou od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

 

2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v tomto článku odstavci 1 písm. 

c) této vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Sedlčany na úřední desce minimálně 

pět dnů před datem konání. 

  
Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení. 

(Konec opisu podstatné části navrhovaného dokumentu.) 

 

Jak uvedeno výše zastupitelé obdrželi rovněž návrh výroku usnesení, které je pro případ 

vydání OZV žádoucí přijmout nadpoloviční většinou hlasů z celkového počtu všech 

zastupitelů.  

 

Návrh výroku usnesení zní: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, Referující k této problematice, kterého určil 

předsedající zasedání ZM, ve svém vystoupení odkázal na dřívější zasedání ZM, na kterém 

bylo předložení předpisu avizováno, a to s ohledem na možnosti založené legislativními 

předpisy, jako podklad pro udržení regionálních zvyklostí. V další části komentáře poukázal 

na to, že je třeba se vyrovnat s potenciálními akcemi, které napadnou v časové ose běžného 

roku a stanoveného režimu. Některé, pokud budou v programu do OZV zapracovaných 

veřejných kulturních a společenských akcí, se mohou realizovat. Referující dále poukázal 

na přístup MV ČR, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, ve věci četnosti dnů se 

zkrácením doby nočního klidu (další veřejně přístupné akce po 22 hod. večerní, které by 

rušily noční klid a pohodu bydlení, musejí být zakotveny v OZV). 

Pan místostarosta v další části rekapituloval a odůvodnil návrh akcí zapracovaných 

do předkládaného textu OZV. 

 

K problematice byla předsedajícím zasedání ZM otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka vyslovil právní názor (akademický), respektive odborné 

doporučení, nedávat část textu předpisu obce do závorek, neboť by mohlo dojít k posunu 

právního vnímání obsahu textu a jeho souvztažnosti (rozumí se Čl. 2 písmeno „c)“); 

postačujícím je slůvko „zpravidla“, závorka je nadbytečná. 

Pan místostarosta k uvedenému doporučení sdělil, že se právní názory k přístupu vyjádření 

vazby mezi formou a obsahem textu, respektive vlivu formy na výklad textu, různí. Návrh 

OZV byl předem konzultován s MV ČR a označen jako bezvadný, z tohoto důvodu pan 

místostarosta nepovažuje za vhodné v tuto chvíli text měnit, změny lze připustit v četnosti 

akcí, případně upravit dobu nočního klidu jinak, oproti navrhované.    

Příspěvek do rozpravy považován za vypořádaný. 

 

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dotázal, jak by se případně postupovalo, při požadavku 

v průběhu roku na udělení výjimky z doby nočního klidu, a to v čase po schválení 

navrhované OZV.   

Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta, který sdělil, že je v tomto 

zákon značně nepružný, neboť by bylo žádoucí vydat OZV novou (upravenou; 

„dodatkovanou“), což samozřejmě je možné, neboť se především jedná o vyjádření vůle 
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zastupitelů, avšak je žádoucí dodržet příslušný režim zákona a administrativní proces; zákon 

primárně chrání občana, který má v dostatečné době předem vědět, že jeho noční klid bude 

někým rušen, a to bez případné sankce. Do pořádání akcí povahy soukromé a akcí 

pořádaných pro omezený počet lidí (spolky, zájmové skupiny, podniky apod.), pokud nejsou 

veřejně přístupné, nelze prostřednictvím OZV zasahovat. Aktéři těchto akcí musejí ctít 

legislativní předpis, jinak mohou být při narušení nočního klidu sankcionováni (přestupek).  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dále dotázal, zda bylo provedeno zjištění i v dalších místních 

částech města (osadách), a to za účelem sběru dat o potenciálně připravovaných akcích 

(orientační zjišťovací řízení). 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, konstatoval, že obdoba požadovaného byla 

projednána ve všech lokalitách města, se všemi známými pořadateli veřejných kulturních 

a společenských akcí bylo ze strany města Sedlčany komunikováno a na základě výsledků 

byly požadavky zahrnuty do textu OZV (jedná se např. o Sedlčanský rockfest; další 

jednotlivé akce budou v rámci v OZV již uvedených). 

Příspěvek do rozpravy považován za vypořádaný. 

 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se dotázal na akci Sedlčanský rockfest, případně na její 

historii. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že se v minulosti již tato plánovaná 

akce konala, a to v areálu zvaném „V Kole“, a to formou připomínající spíše taneční zábavu, 

ovšem vystupovalo zde postupně více hudebních uskupení a regionálních kapel, proto 

„rockfest“. 

Příspěvek do rozpravy považován za vypořádaný. 

 

▪ Závěrem rozpravy zastupitelů vystoupil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který 

promluvil o záležitostech na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, 

panujících při projednávání a schvalování předmětné novely zákona o přestupcích, dále 

promluvil o projednávání předložených pozměňovacích návrhů a dalších aktech řízení 

a vlastním hlasování. 

Tímto byla rozprava zastupitelů ukončena. 

Závěr rozpravy: Všechny příspěvky vyřčené v rozpravě zastupitelů jsou považovány 

za vypořádané.  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy otevřené pro občany se žádný z přítomných nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo z obou množin (zastupitelé, veřejnost) do rozpravy již 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a k řešené problematice vyzval pana 

místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 146/2014-2018.  

 

 

8. Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 

Sedlčany a Kynologickým klubem Sedlčany 

Členové Zastupitelstva města Sedlčany k problematice obdrželi Důvodovou zprávu, ve které 

je uvedeno následné. 
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Rada města Sedlčany schválila dne 27. dubna 2016 dotaci Kynologickému klubu Sedlčany 

ve výši 20.000,00 [Kč], a to na opravu oplocení a klubovny v areálu, který tento subjekt má 

v užívání (Nájemní smlouva) od města Sedlčany. Oprava oplocení byla provedena dle 

úmluvy a při zahájení prací na opravě klubovny bylo zjištěno, že stav montované dřevěné 

kolny je v horším stavu než se původně předpokládalo. Po přehodnocení stavu si oprava 

vyžádá vyšší finanční prostředky (osobně na místě samém prověřil pan místostarosta dne 

5. listopadu 2016). Následně, dne 7. listopadu 2016 byla Městskému úřadu Sedlčany 

doručena Žádost Kynologického klubu Sedlčany o poskytnutí další dotace ve výši 15.000,00 

[Kč], přičemž zástupci žadatele předpokládají finanční spoluúčast z vlastních zdrojů ve výši 

70.000,00 [Kč]. Rada města Sedlčany žádost projednala dne 9. listopadu 2016 a doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany předmětu Žádosti vyhovět a schválit Dodatek č. 1 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pod č. j.:  MST/22929/2015, která byla dříve 

schválena Radou města Sedlčany, a to dne 27. dubna 2016, usnesením číslo 

RM 37-563/2014-2018. Finanční prostředky ve výši 15.000,00 [Kč] jsou alokovány 

v rozpočtu města Sedlčany v kapitole 6, položka s názvem „Ostatní“. 

 

Zastupitelé k tomuto bodu programu ZM také obdrželi dokument pod označením č. j.: 

MST/22929/2015, kterým je text dříve uzavřené (v souladu s legislativními předpisy) 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (od 10.000,00 [Kč] do 50.000,00 [Kč] včetně). 

(Z opisu textu dokumentu dále uvedeno:) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

město Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany, 

zastoupené panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města  

IČ 00243272 

Bankovní spojení: 27- 521722359/0800 

na straně „poskytovatele dotace“ 

a 

Název, obchodní firma: Kynologický klub Sedlčany 

Sídlo: Sedlčany 

IČ 47068523 

Zastoupen místopředsedkyní klubu 

Bankovní spojení: …………………………….. 

na straně příjemce 

tuto 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 20.000,00 [Kč] (slovy: 

dvacet tisíc korun českých) pro účely revitalizace klubovny „Základní kynologické 

organizace Sedlčany“. 

1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu. 

1.3 Finanční prostředky uvedené v čl. 1.1 budou poskytnuty příjemci v hotovosti do 10 dnů 

od podepsání této Smlouvy. 

Čl. 2 

Doba 

2.1 Účel pro poskytnutí dotace uvedený v čl. 1.1 musí být dosažen nejpozději do 

dne 31. prosince 2016. 

Čl. 3 

Podmínky 

3.1 Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu 

uvedenému v čl. 1.1. 
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Čl. 4  

Finanční vypořádání 

4.1 Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace nejpozději 

do dne 31. ledna 2017. 

4.2 Náklady do výše 10.000,00 [Kč] včetně nemusejí být prokazovány za podmínky, že 

o jejich čerpání je příjemce povinen vést písemnou evidenci, kterou v případě pochybností 

poskytovatele o účelu čerpání poskytne poskytovateli ke kontrole. 

4.3 Nepoužité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 27-

521722359/0800 do 15 dnů po předložení vyúčtování. 

Čl. 5 

Změna příjemce – právnická osoba 

5.1 Příjemce je povinen základní dokumenty upravit tak, aby v případě likvidace byla 

poskytovateli vrácena celá dotace.  

5.2 V případě přeměny příjemce dotace je příjemce povinen převést všechna svoje práva 

a povinnosti z této Smlouvy na nový subjekt. 

Čl. 6 

Rozhodování sporů 

6.1 Spory z právních poměrů z této Smlouvy budou rozhodovány podle ustanovení § 10b, 

zák. č. 24/2015 Sb. 

Čl. 7 

Schválení dotace 

7.1 Poskytnutí dotace bylo schváleno Radou města Sedlčany dne 27. dubna 2016, usnesením 

číslo RM 37 -563/2014-2018. 

(Konec opisu hlavní části dokumentu.) 

 

Dále pro komplexnost tohoto Zápisu jsou do jeho textu vpraveny údaje o podané 

(standardizované a předepsané) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

v roce 2016, která byla podána podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to s respektem ke členění Žádosti 

a označení jejích dílů (součástí).   

Kynologický klub Sedlčany je právním subjektem (spolek); IČ 47068523, který působí 

na území města Sedlčany (264 01 Sedlčany; telefonní kontakt 724 912 101; e-mail: zko-

sedlcany@seznam.cz; www: http://www.zko-sedlcany.wbs.cz.) 

Subjekt je nyní zastupován předsedou klubu. 

Účelem využití předpokládané dotace je v podstatě vyhotovení důstojného zázemí 

pro klubovou činnost. 

Požadovaná částka dotace je 15.000,00 [Kč]. 

Název akce/projektu: Oprava klubovny ZKO Sedlčany  

Účel použití dotace: 

(obsah, cíl, předpokládaný přínos) 

Dotace bude použita na probíhající opravy areálu „Základní kynologické organizace 

Sedlčany“. 

V posledních letech bylo opraveno oplocení, odkládací prostory pro psy a cvičební 

překážky, nacházející se v areálu cvičiště. Od začátku roku 2016 je postupně opravována 

i budova klubovny. 

Dotace pomůže zajistit další trvání objektu, který ročně navštěvuje až 80 lidí se psy. 

Doba dosažení účelu: 

▪ termín zahájení projektu dne 1. prosince 2015 a termín ukončení projektu se předpokládá 

dne 30. června 2017; (Poznámka: Zde je změna oproti původnímu záměru.) 

Odůvodnění Žádosti: 

mailto:zko-sedlcany@seznam.cz
mailto:zko-sedlcany@seznam.cz
http://www.zko-sedlcany.wbs.cz/
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Kynologický klub Sedlčany v posledních letech opravuje oplocení a budovy klubovny 

areálu ZKO Sedlčany. 

Pozemek i stavba je v majetku města Sedlčany, které jsou Klubu dlouhodobě poskytovány 

k řádnému užívání. 

Kynologický klub Sedlčany (spolek) funguje na území města Sedlčany a je veřejností hojně 

navštěvován. 

Jeho členové se podílejí na veřejných ukázkách výcviku psů ve školách a na dalších akcích. 

Provedení udržovacích prací je časově i finančně nákladné. 

Z uvedených důvodů si dovolil tento subjekt požádat město Sedlčany o finanční přispění 

na výše zmíněné práce, které provedou členové Kynologického klubu Sedlčany svépomocí. 

c) Seznam Příloh ke shora uvedené Žádosti 

1x Výpis ze spolkového rejstříku 

(Konec volného opisu dokumentu.) 

 

Dále je zde uveden text projednávaného Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace (od 10.000,00 [Kč] do 50.000,00 [Kč] včetně) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

město Sedlčany, se sídlem 264 80 Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, zastoupené 

starostou panem Ing. Jiřím Burianem; 

IČ 00243272 

Bankovní spojení: 27-521722359/0800 

na straně „poskytovatele dotace“ 

a 

Název, obchodní firma: Kynologický klub Sedlčany 

Sídlo: Sedlčany 

IČ 47068523; 

zastoupený předsedou Klubu 

Bankovní spojení:  ...........................................................  

na straně „příjemce dotace“ 

tento  

 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, kterým se upravuje: 

1. Čl. 1 Předmět Smlouvy odst. 1.1, kde ke stávajícímu znění je doplněna věta:  

„Dotace se navyšuje o 15.000,00 [Kč] na celkovou částku 35.000,00 [Kč].“    

2. Čl. 2 Doba odst. 2.1, ve kterém se mění datum 31. prosince 2016 na datum 30. června 

2017. 

3. Čl. 4 Finanční vypořádání odst. 4.1, ve kterém se mění datum 31. ledna 2017 na datum 

31. července 2017. 

4. Čl. 7 Schválení dotace, kde se doplňuje odst. 7.2 ve znění „Poskytnutí navýšení dotace 

bylo schváleno Zastupitelstvem města Sedlčany dne 28. listopadu 2016 usnesením číslo ZM 

....................  

 

V Sedlčanech dne … 

          …                                                           … 

Poskytovatel                                               Příjemce          

 

Zastupitelé rovněž obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání ZM návrh usnesení, které 

v později upraveném znění zní (dnes s omluvou doplnil tzv. „na stůl“ k jednání ZM pan 

místostarosta; materiál po konzultaci s PZ města Sedlčany): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace uzavřené dne 10. června 2016 mezi městem Sedlčany a Kynologickým 

klubem Sedlčany, IČ 47068523, kterým se poskytnutá dotace na rok 2016 navyšuje 
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o  15.000,00 [Kč] na celkovou částku 35.000,00 [Kč], datum dosažení účelu se mění 

z 31. prosince 2016 na 30. června 2017 a datum finančního vypořádání se mění z 31. ledna 

2017 na 31. července 2017.“ 

 

Problematiku s využitím výše uvedeného souboru informací uvedl předsedající zasedání 

ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města. 

Sdělil, že předkládaná tematika náleží do gesce Finančního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany; z tohoto důvodu předal slovo, a to za účelem přednesení referenční zprávy panu 

Ing. Františku Hodysovi, radnímu města Sedlčany a předsedovi Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany.  

Pan Ing. František Hodys se ujal slova a promluvil o genezi případu, důvodnosti podání 

Žádosti, předmětu navrhované finanční podpory, kompetencích RM a ZM i právní 

konstrukci smluvního ujednání (Dodatku č. 1 k dříve uzavřené Veřejnoprávní smlouvě). 

Věcně konstatoval, že dřívější dotace poskytnutá městem Sedlčany ve výši 20.000,00 [Kč] 

byla řádně využita v souladu s předmětem podpory (oplocení areálu provedeno). Potřebná 

oprava kolny (klubovny) je dražší oproti původním předpokladům a z tohoto důvodu Klub 

požádal o další dotaci; žadatel přislíbil vložit do opravy podíl ve výši 70.000,00 [Kč] 

z vlastních zdrojů. S ohledem na kompetence RM a ZM založené zákonem o obcích 

(překročení výše podpory ve výši 20.000,00 [Kč] v časovém období jednoho roku – 

rozpočtovém období) je Žádost spolu s administrativními předpoklady poskytnutí podpory 

předkládána na dnešním zasedání ZM. Celková částky podpory bude činit 35.000,00 [Kč], 

čili tím se nám dostává záležitost případného souhlasu či vyslovení nesouhlasu 

do kompetence a režimu ZM. Referující doplnil další údaje o výši čerpání prostředků 

alokovaných rozpočtem města Sedlčany v předmětné „kapitole šest“. 

Pan starosta referujícímu poděkoval a otevřel k problematice rozpravu. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Do rozpravy zastupitelů se žádný z přítomných nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy otevřené pro občany se žádný z přítomných nepřihlásil.  

Pan starosta možnost rozpravy ukončil. 

 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy zastupitelů a následně otevřené rozpravy veřejnosti 

nikdo nepřihlásil, pan starosta požádal referujícího, pana Ing. Františka Hodyse, 

o přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém bylo následně hlasováno. 

Přednesený návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace uzavřené dne 10. června 2016 mezi městem Sedlčany a Kynologickým 

klubem Sedlčany, IČ 47068523, kterým se poskytnutá dotace na rok 2016 navyšuje 

o 15.000,00 [Kč] na celkovou částku 35.000,00 Kč, datum dosažení účelu se mění 

z 31. prosince 2016 na 30. června 2017 a datum finančního vypořádání se mění z 31. ledna 

2017 na 31. července 2017.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 147/2014-2018. 

 

 

9. Návrh záměru podání Žádosti o dotaci ze zdrojů MŠMT ČR v Programu 133 510 

„Podpora materiálně technické základny sportu“ 
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Zastupitelé k této problematice obdrželi tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) vyhlásilo dne 20. října 2016 

státní podporu sportu pro rok 2017. Program označený 133 510 „Podpora materiálně 

technické základny sportu“.  

Termín pro předložení podkladů (Žádostí subjektů, uchazečů o finanční prostředky 

z vypsaného programu) je dne 30. listopadu 2016 s tím, že předpokládaný termín 

vyhodnocení Žádostí je dne 28. února 2017 a termín ukončení realizace projektu je dne 

31. března 2018. Pokud je žadatelem obec, je u nových staveb podíl státního rozpočtu max. 

50 % a u rekonstrukcí a modernizací max. 60 %, počítáno z uznatelných nákladů projektů.  

Rada města Sedlčany zvažovala podání Žádostí o podporu z množiny několika projektů, 

nakonec z jejího jednání vyplynulo dnes předkládané doporučení Zastupitelstvu města 

Sedlčany schválit podání Žádosti na rekonstrukci a modernizaci osvětlení ledové plochy 

Zimního stadionu Sedlčany, na kterou je vypracována aktualizovaná nabídka společností 

NORDIC LIGHT, s. r. o. ve výši 1.240.000,00 [Kč] bez DPH (tj. 1.500.400,00 [Kč] včetně 

DPH). 

Referující k této problematice, pan místostarosta, výše uvedené řádně okomentoval a údaje 

doplnil, mimo jiné, o záležitosti technické povahy a další termíny uvedené na straně 

poskytovatele finančních prostředků podpory. 

Město Sedlčany tímto využívá již dříve připravené podklady (projekt), které byly 

v minulosti vypracovány a nyní aktualizovány v souladu s požadavky Žádosti v novém 

programovém období.  

Rekonstrukci osvětlení je žádoucí provést; podklady pro podání Žádosti jsou připraveny. 

V minulosti město Sedlčany neúspěšně žádalo již dvakrát, a to s využitím jiných dotačních 

zdrojů, jedenkráte se rovněž přihlásilo do programu podpory MŠMT ČR. 

Dříve podaná Žádost v rámci programu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., respektive 

Nadačního fondu ČEZ, vypsaného na podporu regionálního sportu, také nebyla úspěšná, 

záměr města Sedlčany na výměnu světel Zimního stadionu Sedlčany tedy z rozhodnutí 

města Sedlčany nebyl z vlastních prostředků realizován.  

 

K řešené problematice byla otevřena rozprava zastupitelů:  

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se dotázal, zda bude realizace předmětné akce zařazena 

do návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, a to i tehdy, když nebude podpořena 

dotačním titulem v žádaném finančním objemu. 

Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, který sdělil, že pro tento případ nelze 

vyloučit, že rekonstrukce osvětlení lední plochy Zimního stadionu Sedlčany bude jako akce 

zařazena do rozpočtu roku 2017 i bez dotace; minimálně spoluúčast je žádoucí deklarovat 

rozpočtem; vše bude předmětem návrhu rozpočtu na rok 2017 a jeho případného 

schváleného znění. 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka uvedl, že na žádoucí stav výměny světel Zimního 

stadionu Sedlčany se lze dostat postupnou obměnou svítidel bez vysokých fixních nákladů, 

toliko nezatěžující rozpočet města Sedlčany (rozložení na delší časový úsek; například 

postupná výměna svítidel již dosluhujících nebo menšího počtu například tří svítidel 

najednou). 

Pan místostarosta nevyloučil žádnou z možností, úvahu o potenciálním systému výměny 

svítidel obohatil o sdělení, že nynější osvětlovací tělesa poskytují o 50 % menší osvit oproti 

tělesům navrhovaným instalovat. Nová tělesa mají i menší spotřebu elektrické energie, 

respektive větší účinnost ve prospěch dodávaného světla (vyrábějí méně tepla). 

Pokud bychom žádaný finanční příspěvek nedostali, návratnost investice do svítidel nových, 

a to ve vztahu k úspoře spotřeby elektrické energie, není nikterak významná, avšak 

za pomoci vkladu předpokládané výše dotace je již zajímavá.  
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Pan starosta informaci doplnil o sdělení, že většina osvětlovacích těles pochází (byla 

pořízena) z roku 2004, část byla po zastřešení ledové plochy doplněna o svítidla novější 

s upravenými parametry. Životnost světel, která je počítána na deset let je již překonána, 

světla dosluhují. 

Příspěvek do rozpravy považován za vypořádaný. 

 

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., se dotázal, zda cenová nabídka na výměnu (rekonstrukci) 

osvětlení, zajištěná od firmy NORDIC LIGHT, s. r. o. (zastupitelé obdrželi spolu 

s Pozvánkou na dnešní zasedání) je oficiálně deklarovanou nabídkou, prezentovanou 

v Žádosti o dotaci, čili zda figuruje jako firma pro zpracování podkladů pro uplatnění 

Žádosti v rámci uvedeného programu podpory MŠMT ČR, který zamýšlí město Sedlčany 

využít pro realizaci záměru obnovy osvětlení. Jestliže by tomu tak bylo, uvedená společnost 

by se patrně nemohla účastnit případného výběru nejvhodnějšího uchazeče. 

Slova k odpovědi se ujal pan místostarosta, který sdělil, že v minulosti byla tato firma 

oslovena správcem Zimního stadionu Sedlčany k předložení předběžné (orientační) cenové 

nabídky na realizaci předmětné akce. Na základě takto zjištěné ceny s případnou aktualizací 

(zápočtem) cenového vývoje v čase cca tří let, je postavena předpokládaná cena akce, která 

v případě realizace bude dále zajištěna výběrem nejvhodnějšího uchazeče. Jinými slovy, 

výše uvedená společnost ani další soutěžící, potenciální uchazeči o realizaci akce, nejsou 

nikterak handicapováni. Pouze se jedná o představu cenové relace; na předepsaném 

formuláři Žádosti o dotaci se uvedená společnost neobjevuje, tudíž není předem 

diskvalifikována a ze soutěže vyloučena. Při výběru zhotovitele bude postupováno v souladu 

se zákonem o veřejných zakázkách, případně podle vnitřního předpisu města Sedlčany. 

Pan starosta sdělil, že vedení Zimního stadionu Sedlčany si je vědomo parametrů (veličin), 

které jsou potřebné pro osvětlení hrací plochy. Město Sedlčany se opakovaně pokouší, a to 

prostřednictvím Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, uplatnit u MŠMT 

ČR, případně z jiných dotačních zdrojů, jak již uvedeno výše, Žádosti o poskytnutí 

finančního příspěvku ve prospěch realizace výměny svítidel, které jsou instalovány od časů 

vyhotovení zastřešení ledové plochy Zimního stadionu Sedlčany. Uvedené technické 

parametry jsou pouhým výchozím vodítkem pro uplatnění projektového záměru; zatím 

nejsou dostatečně definovány a upřesněny, jsou pouhými údaji, uvedenými na předepsaném 

formuláři.  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. v další části pokračující rozpravy požádal o sdělení sazby 

za odběr elektrické energie sjednané na středisku Zimní stadion Sedlčany, respektive zda je 

sjednána výhodnější sazba oproti sazbě uvedené v dokumentech přiložených k tomuto bodu 

jednání ZM. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přislíbil neprodlené zjištění a zaslání informace 

o sjednané sazbě za spotřebu elektrické energie od příslušného dodavatele, aplikované 

na středisku Zimní stadion Sedlčany. Těmito údaji disponuje správce střediska, kterým jsou 

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace. (Sdělení bude zasláno zítra, dne 

29. listopadu 2016 zastupitelům elektronicky e-mailem).    

V tomto ohledu je diskusní příspěvek nevypořádán. 

Požadovanou a přislíbenou odpověď zajistí sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 

 

Pan starosta ukončil rozpravu zastupitelského sboru a otevřel rozpravu veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) již nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené 

problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal 

následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje podání Žádosti pro poskytnutí dotace z programu 

MŠMT ČR Podpora materiálně technické základny sportu, program 133 510 na rekonstrukci 
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a modernizaci osvětlení ledové plochy Zimního stadionu Sedlčany v předpokládané výši 

1.500.400,00 [Kč] včetně DPH. V případě kladného vyhodnocení Žádosti Zastupitelstvo 

města Sedlčany souhlasí s dofinancováním vlastními finančními prostředky města v rámci 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2017.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 148/2014-2018. 

 

 

10. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

Předsedající veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany předal slovo panu 

Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města, a to za účelem přednesení materiálů, 

respektive referencí a zpráv k jednotlivým projednávaným bodům povahy majetkoprávní. 

Slova se ujal vyzvaný pan místostarosta, který v následném sledu (podle schváleného 

programu) přednesl tematiku, ke které byl pověřen.   

 

10.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů; uzavření návrhu Smlouvy o zřízení 

služebnosti – věcného břemene přístupu a příjezdu k nebytové jednotce v objektu 

Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871 
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou 

tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že dne 7. března 2016 schválilo Zastupitelstvo 

města Sedlčany prodej bytů v objektu na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871 

a č. p. 872. V návaznosti na přijaté usnesení (vizte usnesení ZM č. 101/2014-2018) bylo 

zpracováno tzv. „Prohlášení vlastníka“, které bylo následně v současné době zasláno 

na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram ke vkladu 

do evidence katastru nemovitostí. Zmíněným prohlášením byla v objektu Sedlčany č. p. 871 

vyspecifikována nebytová jednotka, která v případě realizovaného prodeje bytů zůstane 

ve vlastnictví města Sedlčany, neboť se v této nachází trafostanice, která je součástí 

distribuční sítě elektrické energie ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Aby byl do budoucna 

zajištěn přístup k této trafostanici, která se nachází v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy 

Sedlčany č. p. 871, je předkládáno Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení zřízení 

služebnosti – věcného břemene přístupu a příjezdu k nebytové jednotce přes pozemky parc. 

č. 270/8 (součást vjezdu) a parc. č. 270/25 (po projednání s druhou smluvní stranou jednající 

předseda subjektu souhlasí pouze se zatížením věcným břemenem pozemku parc. č. 270/25; 

lze souhlasit, je dostatečné k zajištění potřebných práv; provedena úprava původního návrhu 

usnesení) ve vlastnictví  COOP Příbram, družstvo (povinný z věcného břemene), a to 

ve prospěch města Sedlčany (oprávněný z věcného břemene). Zmíněné pozemky slouží 

v současné době především pro zajištění zásobování obchodního domu ve vlastnictví COOP 

Příbram, družstva (dříve „OD Rozvoj“), jak je zřejmé z Přílohy k tomuto bodu programu, 

kterou zastupitelé rovněž obdrželi.  

Referující pan místostarosta na tomto místě speciálně poukázal na snímek katastrální mapy, 

ze kterého je přístup patrný. 

K problematice byla referujícím otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo z přítomné veřejnosti nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené 
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problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal 

následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti – věcného břemene 

přístupu a příjezdu k nebytové jednotce, tj. nebytovému prostoru č. 871/100 (jiný nebytový 

prostor), umístěný v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy Sedlčany č. p. 871, a to mezi COOP 

Příbram, družstvo, se sídlem Dlouhá č. p. 155, 261 01 Příbram, jako povinným z věcného 

břemene, které je vlastníkem služebného pozemku parc. č. 270/25 v k. ú. a obci Sedlčany 

a městem Sedlčany, jako oprávněným z věcného břemene, které je vlastníkem zmíněné 

nebytové jednotky č. 871/100 v objektu Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, kde se 

nachází trafostanice, která je součástí distribuční sítě elektrické energie ve vlastnictví ČEZ 

Distribuce, a. s.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 149/2014-2018. 

 

10.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů; uzavření návrhu Dohody o narovnání 

majetkových vztahů týkajících se kotelny v objektu Sedlčany, Švermova č. p. 636 
Důvodovou zprávu ve stavu samostatného dokumentu k tomuto bodu jednání Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku, zastupitelům neposkytl, neboť v zaslaném podkladovém 

materiálu, kterým je návrh „Dohody o narovnání“, je v článku označeném II. s názvem 

„Popis předmětu sporu“ a dále v článku označeném III. (článek bez uvedení názvu) celá 

záležitost podrobně popsána. 

Lze tedy plnohodnotně čerpat z obsahu Přílohy k tomuto bodu jednání (vlastní text návrhu 

Dohody o narovnání). 

Smluvními stranami města Sedlčany je Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 

v Sedlčanech se sídlem Sedlčany, Švermova č. p. 636, 264 01 Sedlčany, IČ 03542254, které 

je zapsáno ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 15906 a dále 

Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 

Sedlčany, IČ 26214059, zapsaná ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 80305.  

Referující k uvedenému sdělil, právní zástupci obou stran společně navrhli řešení, které 

vyústilo k sestavení uvedeného smluvního ujednání. 

Pan místostarosta sdělil základní soubor informací, tj. že součástí objektu kotelny je rovněž 

její technologie, která se smluvně stala součástí vlastnických podílů. 

Důležitým problémem do budoucna, který je žádoucí odstranit, je vzájemné vyrovnání se 

s provozem kotelny a předchozí upřesnění vědomí majetkoprávních vztahů. Společenství 

vlastníků jednotek, jak z přiložených podkladů vyplývá, se rozhodlo dále jít vlastní cestou 

provozu kotelny a výroby tepla pro celý objekt. Dodávky tepla by tento subjekt měl 

zajišťovat z definovaného zdroje i pro nájemce nebytových prostor ve vlastnictví města 

Sedlčany (sídlo služebny Obvodního oddělení Policie ČR). Problém je třeba vypořádat 

do konce roku 2016. Pan místostarosta sdělil, že případným uzavřením předkládaného 

smluvního ujednání nedochází k finančnímu vypořádání. Zařízení (technologie lokální 

kotelny) je již z pohledu města Sedlčany a provozovatele Městské teplárenské Sedlčany, 

s. r. o. účetně odepsáno; evidováno pořizovací cenou (jinak nulová hodnota). 

Předmětem Dohody o narovnání je vypořádání vzájemných nároků, práv a povinností, 

vyplývajících z převodu vlastnického práva k pozemku parc. č. 1173 o výměře 364 [m
2
], 

druhem zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova Sedlčany č. p. 636 v ulici 

Švermova, k. ú. a obec Sedlčany, a to konkrétně sporné vlastnictví k vybavení kotelny, která 

je situována v přízemí budovy. 
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Usnesením Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 18. listopadu 2013 č. 241, rozhodlo město 

Sedlčany jako jediný vlastník budovy o převodu vlastnického práva k předmětné budově 

na stávající nájemníky. V návaznosti na toto usnesení města Sedlčany bylo do evidence 

katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka budovy, kterým byla budova rozdělena 

na jednotky – byty a nebytové prostory, mimo jiné kotelnu ve sklepních prostorech budovy 

Sedlčany č. p. 636. Následně bylo v období ode dne 28. dubna 2014 Kupními smlouvami 

převedeno vlastnické právo na dosavadní nájemníky bytů v předmětné budově, kteří po 

nabytí vlastnictví ustavili Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 v Sedlčanech.  

Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. dodává teplo a teplou vodu do jednotek v předmětné 

budově a provádí správu kotelny od roku 2000. V rámci správy a údržby kotelny investovala 

tato společnost od roku 2000 do kotelny finanční prostředky na pořízení nového vybavení 

a zařízení kotelny, které bylo pořízeno jak před převodem vlastnického práva z města 

Sedlčany na členy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 v Sedlčanech, tak 

po tomto převodu vlastnictví. Vzhledem k provedeným investicím do kotelny ze strany 

správce a způsobu vymezení společných prostor vznikla mezi smluvními stranami nejasnost 

ve vymezení součástí a příslušenství kotelny (včetně movitých věcí v kotelně) a včetně toho, 

které tyto věci jsou či nejsou ve vlastnictví, respektive spoluvlastnictví členů Společenství 

vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 v Sedlčanech. Členové Společenství vlastníků jednotek 

pro dům č. p. 636 v Sedlčanech opírají svůj vlastnický nárok k vybavení kotelny, všech 

jejích součástí a příslušenství o tzv. Prohlášení vlastníka, ve kterém je vybavení kotelny 

uvedeno jako společná část předmětné budovy. Město Sedlčany vychází naopak u vybavení 

kotelny z předpokladu, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má. Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o. byla po celou dobu v dobré víře, že vykonává právní panství nad 

vybavením kotelny, které je v jejím vlastnictví.   

 

K problematice byla otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

Příspěvek č. 1; „Problematika rozdělení nebytových prostor v objektu na jednotky a jejich 

začlenění do SVJ“; přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.;  

Otázka: „Je definovaný (jinak vyčleněný) nebytový prostor ve vlastnictví města Sedlčany, 

který je ve smluvním užívání Policie ČR, předmětem subjektu práva Společenství vlastníků 

jednotek pro dům č. p. 636 v Sedlčanech nebo není jeho součástí?“ 

Odpověď (pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města): 

„Město Sedlčany jako vlastník uvedeného nebytového prostoru a jako spoluvlastník 

ostatních společných nebytových (chodby, kotelna,…) vstoupilo do Společenství vlastníků 

jednotek pro dům č. p. 636 v Sedlčanech, tedy je součástí subjektu práva a příslušným 

podílem se účastní jeho rozhodování.“ 

Upřesňujícího a rozšířeného spektra odpovědi se na vyzvání pana místostarosty účastnil pan 

Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o, který se stručně vyjádřil ke 

genezi vztahů (majetkoprávních a provozních) a požadavků aktérů Dohody o vypořádání, 

což v souboru zajištěných informací vyústilo k předloženému smluvnímu ujednání; 

v objektu proběhlo shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 

v Sedlčanech, jehož závěry jsou reflektovány návrhem Smlouvy (Dohody o narovnání); 

Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., již nebude kotelnu provozovat; uzavřena bude pouze 

Smlouva o dohledu a řešení havárií na technologickém uzlu, případně ujednání ve vztahu 

k řešení dalších potenciálních mimořádných situací. Společenství vlastníků jednotek jako 

budoucí provozovatel kotelny a dodavatel tepla pro nebytové prostory ve vlastnictví města 

Sedlčany, které jsou užívány Policií ČR, garantuje kontinuální dodávky služeb. Odběr 

dalších služeb potřebných k vlastnímu provozu kotelny a s výrobou tepla souvisejících 

(rozumí se odběry energií; smluvní vztahy), se ke dni 31. prosince 2016 ze strany stávajícího 

provozovatele s jejich dodavateli ukončují, respektive počínaje dnem 1. ledna 2017 se 
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převádějí na Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 v Sedlčanech, což je 

zohledněno v předkládaném smluvním ujednání. 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

     

Do rozpravy se již žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo z přítomných občanů nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) již nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené 

problematice o přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření „Dohody o narovnání“, která je 

uzavírána mezi městem Sedlčany a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 

v Sedlčanech, společně též s Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., která doposud 

v kotelně uvedeného objektu zajišťuje správu.“   

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 150/2014-2018. 

 

10.3 Výmaz zástavního práva evidovaného ve prospěch města Sedlčany na LV 849 

pro k. ú. a obec Kosova Hora ve vlastnictví fyzické osoby 

V tzv. Důvodové zprávě je uvedeno, že v souvislosti s umořením dluhu, který vůči městu 

Sedlčany má fyzická osoba, vstoupilo město Sedlčany, jako vedlejší účastník do uzavření 

Kupní smlouvy mezi fyzickou osobou, jako prodávající a fyzickou osobou, jako kupují, 

na došlo k převodu vlastnictví pozemku parc. č. 416/9, druhem pozemku orná půda, 

způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře 2 990 [m
2
]  a parc. č.  422/15, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 236 [m
2
], vše v k. ú. 

a obci Kosova Hora za cenu 30,00 [Kč/m
2
], tj. celkem za cenu 96.780,00 [Kč] s tím, že 

částka bude poukázána na účet města Sedlčany.  

S ohledem na skutečnost, že dlužná částka je jištěna zástavním právem smluvním k zajištění 

pohledávky, tj. zástavním právem k výše uvedeným pozemkům parc. č. 416/9 a parc. 

č. 422/15 na LV 849 pro k. ú. a obec Kosova Hora, je Zastupitelstvu města Sedlčany 

předkládán ke schválení návrh na vklad výmazu zmíněného zástavního práva. Podepsaná 

Kupní smlouva bude následně zaslána na Katastrální úřad společně se schválenou doložkou, 

ke vkladu do evidence katastru nemovitostí. 

Zastupitelé spolu s Pozvánkou a Důvodovou zprávou k tomuto bodu jednání obdrželi, a to 

jako Příloha k bodu 3 – návrh na vklad výmazu zástavního práva smluvního. 

 

K problematice byla otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

Příspěvek č. 1; „Problematika zanesení věcného břemena ve prospěch města Sedlčany 

a režim evidence“; přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.;  

Otázka: „Schvalovalo Zastupitelstvo města Sedlčany návrh na vklad předmětného 

zástavního práva?“ 

Odpověď (pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města): Zastupitelstvo města Sedlčany 

návrh na vklad předmětného zástavního práva neschvalovalo; vklad tohoto břemene není 

podmíněn tímto aktem.“ 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

Rozprava veřejnosti:  

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo z přítomných občanů nepřihlásil.  
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Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) již nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené 

problematice o přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje výmaz zástavního práva smluvního ze dne 2. října 

2014 k zatíženým pozemkům parc. č. 416/9 a parc. č. 422/15 v k. ú. a obci Kosova Hora, 

tj. zápis zástavního práva do evidence katastru nemovitostí, který byl proveden dne 24. října 

2014 pod sp. zn. V-9246/2014-211, s právními účinky vkladu ke dni 2. října 2014, které je 

doposud evidováno na LV 849 pro k. ú. a obec Kosova Hora pro fyzickou osobu.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 151/2014-2018. 

 

10.4 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

s vlastníky pozemků dotčených liniovou stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany“ 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že uzavření shora uvedené Smlouvy je předkládáno 

ke schválení Zastupitelstvem města Sedlčany až v současné době, jelikož spoluvlastník 

pozemků parc. č. 740 a parc. č. 741 v k. ú. a obci Vrchotovy Janovice, tj. paní Františka 

Blahožová, narozená dne 30. dubna 1926, naposledy bytem Vrchotovy Janovice č. p. 5, 

257 53 Vrchotovy Janovice (spoluvlastnický podíl id. 4/6), dne 3. prosince 2015 zemřela 

a doposud probíhalo dědické řízení. V současné době je již toto řízení ukončeno a na 

základě usnesení soudu o dědictví 20D709/2016-56 ze dne 18. října 2016; právní moc 

rozhodnutí ke dni 18. října 2016; zápis nového vlastníka do evidence katastru nemovitostí 

proveden dne 7. listopadu 2016.  

Na základě rozhodnutí o dědictví se staly spoluvlastníky uvedených nemovitostí fyzické 

osoby. 

Spolu s Důvodovou zprávou zastupitelé obdrželi jako Přílohu k bodu 4 – Výpis z katastru 

nemovitostí. 

Pan místostarosta uvedl další podrobnosti. 

 

K problematice byla referujícím otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo z přítomné veřejnosti nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené 

problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal 

následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě s fyzickými osobami, kteří jsou spoluvlastníci pozemků 

dotčených liniovou stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ s tím, že věcným 

břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 740 a parc. č. 741 v k. ú. a obci Vrchotovy 

Janovice, za což bude spoluvlastníkům vyplacena jednorázová náhrada v celkové výši 

1.555,00 [Kč].“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 152/2014-2018. 
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10.5 Majetkoprávní vypořádání stavby místní komunikace v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany; sjednocení vlastnictví stavby a pozemků zatížených stavbou 
Město Sedlčany muselo v minulosti řešit opakující se stížnosti občanů osady Oříkov, kdy 

tito poukazovali na problémy, které vznikaly v souvislosti se zásobováním 

a vyskladňováním firmy Balínek Trade, s. r. o. (nyní Strojírna Oříkov, s. r. o.) kamionovou 

dopravou. Proto bylo dohodnuto, že město Sedlčany vybuduje novou příjezdovou – místní 

komunikaci, a to ve spolupráci s touto firmou. Firma Balínek Trade, s. r. o, vykoupila 

potřebné pozemky a město uzavřelo příslušnou Smlouvu o právu provést stavbu na jejích 

pozemcích. Nově vybudovaná komunikace byla řádně zkolaudována Městským úřadem 

Sedlčany, Odborem dopravy a silničního hospodářství, (vizte Kolaudační souhlas ze dne 

28. července 2015, č. j.: OD/13596/2015-4 Váň.).  

Rada města Sedlčany dne 9. listopadu 2016 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany, aby 

v souladu s majetkoprávním vypořádáním nově vybudované místní komunikace a pozemků 

schválilo dar od firmy Balínek Trade, s. r. o., resp. od firmy Strojírna Oříkov, s. r. o., která 

daruje do vlastnictví města Sedlčany pozemky o celkové výměře 7 404 [m
2
] (vizte návrh 

usnesení) a zároveň poskytne městu Sedlčany finanční příspěvek na vybudovanou 

komunikaci v celkové výši 285.000,00 [Kč]. 

Ke shora uvedenému textu Důvodové zprávy byla zastupitelům zaslána Příloha k tomuto 

bodu 10.5 – snímek katastrální mapy (orto-foto), kopie geometrického plánu. 

 

K problematice byla referujícím otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo z přítomné veřejnosti nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené 

problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal 

následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků 

pod místní komunikací v osadě Oříkov schvaluje:  

a) přijetí poskytovaného daru, kterým Strojírna Oříkov, s. r. o., zastoupená jednatelem 

společnosti (dárce), daruje městu Sedlčany (obdarovanému) pozemky parc. č. 299/4, parc. 

č. 299/11, parc. č. 299/13, parc. č. 305/5, parc. č. 311 a parc. č. 703/13, vše v k. ú. Oříkov, 

obec Sedlčany, o celkové výměře 7 404 [m
2
] v hodnotě 514.770,00 [Kč]; 

b) přijetí příspěvku na vybudování komunikace od Strojírny Oříkov, s. r. o., zastoupené 

jednatelem subjektu, jako přispívajícím a městem Sedlčany, jako stavebníkem, na základě 

které přispívající poskytuje stavebníkovi finanční příspěvek na vybudovanou místní 

komunikaci ve výši 285.000,00 [Kč] s tím, že příspěvek bude uhrazen stavebníkovi 

v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 15.833,00 [Kč], a to počínaje dnem 1. ledna 

2017, přičemž poslední splátka bude uhrazena nejpozději do 30. června 2018.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 153/2014-2018. 

  

10.6 Schválení návrhu Kupní smlouvy na prodej bytu velikostní kategorie 2+1 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany 

Pan místostarosta sdělil některé vybrané údaje, které jsou uvedeny v Důvodové zprávě k této 

problematice.  
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Nájemce bytu velikostní kategorie 2+1 (uživatel bytu číslo 20/VI. patro) na adrese Sedlčany, 

Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany, na základě usnesení Okresního soudu 

v Příbrami (sp. zn. 14C 106/2016-20) vyklidil a řádně předal Městské teplárenské Sedlčany, 

s. r. o. (správci MBF) dříve užívaný byt, a to z důvodu neplacení nájemného. Rada města 

Sedlčany na svém zasedání dne 12. října 2016 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr města 

Sedlčany realizovat, tj. prodat uvolněný byt obálkovou metodou za minimální cenu ve výši 

500.000,00 [Kč]. Oznámení o záměru města Sedlčany prodat uvolněný byt bylo zveřejněno 

v době od 14. října 2016 do 7. listopadu 2016. Ve stanoveném termínu obdrželo město 

Sedlčany celkem 13 nabídek, z nichž nejvyšší podal pan Ing. J. P., trvale bytem Praha, 

ve výši 963.500,00 [Kč]. V souladu s usnesením Rady města Sedlčany ze dne 9. listopadu 

2016 je Zastupitelstvu města Sedlčany předkládán návrh na uzavření Kupní smlouvy 

s fyzickou osobou, vizte návrh usnesení. 

Zastupitelé spolu s Pozvánkou k tomuto bodu jednání obdrželi Přílohu označenou 10.6, 

která obsahuje dokument s názvem „Hodnocení nabídek“. 

K problematice byla referujícím otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo z přítomné veřejnosti nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené 

problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal 

následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 2+1 na adrese 

Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany (č. bytu 20/VI. patro), a to do 

vlastnictví fyzické osoby, která podala nejvyšší nabídku, tj. 963.500,00 [Kč].“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 154/2014-2018. 

  

10.7 Schválení názvů nových ulic v městské zástavbě Sedlčany; k. ú. a obec Sedlčany 

Koncem měsíce září 2016 obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku Žádost Odboru 

výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany o přidělení čísla popisného 

pro nově zkolaudovaný rodinný dům na pozemku parc. č. 2960/4 v k. ú. a obci Sedlčany, 

který se nachází v lokalitě pod Cihelným vrchem (v sousedství zahrádkářské kolonie, kde 

v souladu s územním plánem vznikly nové stavební parcely). Přidělení čísla popisného je 

podmíněno zavedením do systému RUIAN, kde je nezbytné uvést příslušný název ulice. 

Z tohoto důvodu jsou Zastupitelstvu města Sedlčany předkládány níže uvedené návrhy, 

neboť obdobná situace nastane v okamžiku, kdy v průmyslové zóně v lokalitě Sedlčany, 

U Záduše, mezi silnicí I/18 a firmou DRUHAZ, spol. s r. o., budou kolaudovány nově 

vzniklé průmyslové objekty. 

Návrhy nových názvů ulic projednala Rada města Sedlčany dne 12. října 2016 a usnesením 

č. RM 46-706/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení tyto 

návrhy: 

a) „Ke Hvězdárně“, „Pod Hvězdárnou“ 

b) „U Sila“, „U Záduše“ a dle návrhu fyzické osoby, příp. „Hermovo pole“. 

Zastupitelé spolu s Důvodovou zprávou obdrželi Přílohy k tomuto bodu zasedání ZM, 

označenému v Zápise 10.7, a to snímky katastrální mapy a sdělení fyzické osoby. 
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K problematice byla otevřena rozprava zastupitelského sboru (průběh rozpravy): 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že s navrhovaným názvem nové ulice 

pod označením „Ke Hvězdárně“ souhlasí a nemá problém tento návrh podpořit svým 

hlasem, jinými slovy je výstižný, věcný a dostatečně určující pro orientaci občanů 

a návštěvníků města; z návrhů pro označení nové ulice v průmyslové zóně v lokalitě 

Sedlčany, U Záduše, mezi silnicí I/18 a firmou DRUHAZ, spol. s r. o. je nejvýstižnější, a to 

s přiřazením shora uvedených atributů pojmenování ulice „U sila“. 

Příspěvek nevyžaduje vypořádání.  

 

▪ Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník konstatoval, že název nové ulice, mimo jiné, konzultoval 

s panem profesorem Jiřím Pávem. Oba se vzájemně shodli, že navrhovaný název „U sila“ 

není vhodný zejména proto, že mohou nastat v životě města problémy s udržitelností objektu 

tohoto zařízení, obilná sila mohou zaniknout. V kontextu uvedeného vyslovený názor 

dokumentoval na skutečnosti, že obdobně byla pojmenována kdysi ulice „Pod Pilami“, 

přičemž pily na pořez kulatiny v hraněné řezivo se na dřívějším známém místě již 

nenacházejí. Osud sila na obilí a jiné sypké hmoty potravinářské může být podobný. Pan 

PaedDr. Jaroslav Nádvorník sdělil, že dále zvažoval pojmenování nové ulice „Augustýna 

Rebce“, a to po významném nožíři, místním průmyslníku, který za časů II. sv. války statečně 

jednal a hrdinně se choval, na jehož počest by se některá z ulic městské zástavby Sedlčany 

jmenovat měla. Ovšem k tomuto prostoru nově zastavované části na poli (roli), které dříve 

vlastnil sedlčanský statkář pan Herma, v jehož podélné ose vznikla nová obslužná 

komunikace a jiný spoluvlastník pole zde nebyl (vyjma dědiců), se aktivity jmenovaného 

hrdiny nevztahují. V tuto danou chvíli lze upřednostnit některý z navrhovaných názvů, tedy 

ulice „Hermovo pole“, případně „Hermova ulice“.  

Příspěvek nevyžaduje vypořádání.  

 

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., poukázal na to, že nenavrhujeme pojmenování širšího 

prostoru, avšak ulice a z tohoto důvodu je mu jeví navrhovaný název „Hermovo pole“ jako 

nevhodný. Slovo „pole“ může evokovat – vyvolávat představy ulici odlišné. 

Příspěvek nevyžaduje vypořádání.  

 

▪ Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník doporučil na pojmenování nové ulice využít jeden 

z návrhů – „Hermova ulice“.  

Příspěvek nevyžaduje vypořádání.  

 

▪ Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že navrhovaný název „U sila“ může být 

i zavádějící, neboť sil na sypké hmoty je ve městě Sedlčany poněkud více, sila jsou též 

v bývalém areálu Zemědělské společnosti Sedlčany, směrem k bývalé Cihelně Sedlčany.   

Příspěvek nevyžaduje vypořádání.  

 

Pan místostarosta přednesl následující návrh usnesení (posledně vyřčený návrh, a to 

v souladu s Jednacím řádem ZM), o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje nový název ulice na území města Sedlčany 

v lokalitě pod Cihelným vrchem, tj.  místní komunikace od hranic pozemků parc. č. 855 

a parc. č. 2950/2 v k. ú. a obci Sedlčany až k objektu „Hvězdárny“ na vrchol Cihelného 

vrchu, která bude nově označena jako ulice „Ke Hvězdárně“. 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 155/2014-2018. 
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Pan místostarosta přednesl následující návrh usnesení (posledně vyřčený návrh, a to 

v souladu s Jednacím řádem ZM), o kterém nechal hlasovat:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje nový název ulice na území města Sedlčany, která 

nově vznikla mezi silnicí označenou I/18 a firmou DRUHAZ, spol. s r. o., na pozemcích 

parc. č. 2442/1 a parc. č. 2442/14 v k. ú. a obci Sedlčany, která bude označena jako 

„Hermova ulice“.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 11. zasedání ZM bylo pro 14, proti 3; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0. (Poznámka: S ohledem na chybě provedený součet hlasujících 

zastupitelů pro shora uvedený návrh, bylo hlasování formálně opakováno se stejným 

výsledkem rozhodnutí.) 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 156/2014-2018. 

 

 

11. Diskuse 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předsedající veřejnému zasedání, otevřel nejprve diskusi 

zastupitelů a následně se obrátil na přítomné zástupce veřejnosti.  

 

11.1 Diskusní příspěvek č. 1 – Dokumentace pro nápravu majetkoprávních vztahů 

v areálu Skládky TKO Kosova Hora; diskusní příspěvek předložil pan Mgr. et 

Mgr. Rostislav Hefka   

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se vrátil k doposud neuzavřené problematice řešených 

majetkoprávních vztahů v areálu Skládky TKO Kosova Hora, a to k případu vlastníka 

pozemku parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. a obci Kosova Hora. 

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Sedlčany zamítlo návrhy vlastníka na vyklizení 

pozemků a výši finančního vyrovnání byl se zvláštní pečlivostí diskutujícím prozkoumán 

dřívější smluvní vztah založený za účelem práva k užívání předmětných pozemků (smluvní 

ujednání zasláno všem zastupitelům). 

Diskutující do doručení Nájemní smlouvy a jejím prostudování konstatoval, že oproti 

očekávání se jedná o velice jednoduché smluvní ujednání. Dále v diskusním příspěvku bylo 

objasněno doručení výpovědi z této Smlouvy, které bylo realizováno elektronicky na adresu 

uživatele. Rovněž zazněla stručná informace o jeho převzetí zástupcem subjektu. 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se dále dotázal, zda proběhla nějaká další jednání 

s právním zástupcem protistrany a zda došlo v případu k nějakému vývoji. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že nikoli, neboť město Sedlčany 

protistrana doposud nekontaktovala a městu Sedlčany není známo, že by se k zaslaným 

návrhům jiným způsobem vyjádřila, či podala žalobu na vyklizení apod. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

11.2 Diskusní příspěvek č. 2 – Náprava majetkoprávních vztahů v lokalitě Sedlčany, 

Na Potůčku (Sdělení č. j.: MST 23223/16 přijaté Městským úřadem Sedlčany dne 

25. listopadu 2016); diskusní příspěvek předložil pan Ing. Pavel Švagr, CSc.   
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., se dotázal, jak je nakládáno, (případně jak bude), s podnětem 

fyzické osoby, která se obrátila na všechny zastupitele města Sedlčany ve věci řešení 

majetkoprávních vztahů k nemovitostem v k. ú.  Sedlčany, pro které se považuje vlastníkem, 

zda bude tento podnět dnes projednáván. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města sdělil, že na dnešní program nebyl podnět předkládán. 

Město Sedlčany jej obdrželo po uzávěrce Pozvánky, a to dne 25. listopadu 2016. Nebylo 
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v silách se tímto podnětem řádně a odpovědně v tak krátkém čase zabývat, avšak za město 

Sedlčany případ řeší jeho právní zástupce. 

K případu vystoupil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který se vyjádřil především jako 

právník. Doporučil všem zastupitelům, aby rozhodnutí ve věci duplicitního vlastnictví 

k pozemkům v řešené lokalitě bylo ponecháno výhradně na rozhodnutí nestranného 

a nezávislého soudu, který se případem zabývá. Doplnil, že neshledává důvodným se 

v tomto okamžiku a v tomto stavu případu problematikou na veřejném zasedání ZM 

zabývat. Závěrem svého vystoupení sdělil, že se k případu po rozhodnutí soudu lze vrátit 

a na jednání ZM tematiku předložit. 

Diskusní příspěvek v současné době nevyžaduje písemné vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Do otevřené volné (tematicky neurčené) diskuse zastupitelského sboru se již nikdo 

nepřihlásil. 

  

11.3 Diskusní příspěvek č. 3 – Náprava majetkoprávních vztahů v lokalitě Sedlčany, 

Na Potůčku (Sdělení č. j.: MST 23223/16 přijaté Městským úřadem Sedlčany dne 

25. listopadu 2016); diskusní příspěvek podílového spoluvlastníka nemovitostí ve městě 

Sedlčany   
Diskutující osoba navázala na předchozí diskusní příspěvek označený 11.2, neboť je jeho 

iniciátorkou, která učinila podání dále adresované a zaslané zastupitelskému sboru, učiněné 

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

předpisů. 

Ve svém vystoupení apelovala na zastupitele města Sedlčany ve věci vlastnictví 

k pozemkům vyvlastněným její rodině v roce 1953. (Poznámka: Město Sedlčany nebylo 

vyvlastňovacím úřadem.) 

S ohledem na obsáhlost materiálu a skutečnost, že se věcí zabývá soud, nejsou v tomto 

Zápise podrobně popsány informace jmenovanou sdělené. (Jednalo by se o duplicitní 

informace uvedené v podání.)  

Písemný materiál k této věci je uložen na Městském úřadu Sedlčany (sekretariát) a je 

k dispozici na vyžádání. 

 

Administrativní poznámka zapisovatele: 

Diskusní příspěvek vyžaduje vypořádání v souladu se zákonem o obcích (bude předáno 

k posouzení a přípravě stanoviska PZ města Sedlčany).  

Problematika je předmětem soudního sporu, který je dlouhodobě veden ve věci určení 

vlastnictví k nemovitostem zapsaným v evidenci katastru nemovitostí duplicitně na město 

Sedlčany a další FO.  

 

Na základě vystoupení pana Ing. Pavla Švagra, CSc., zejména s ohledem na doposud 

neprostudované materiály, svěření věci do péče právnímu zástupci i dalším objektivním 

okolnostem se dále nejevilo racionální, vhodné ani užitečné v diskusi na toto téma 

pokračovat a jmenovaný předsedajícímu zasedání navrhl její ukončení. 

Pan starosta jmenovaného, a to za souhlasu ostatních zastupitelů, vyslyšel a diskusi na toto 

téma vlídně ukončil. 

   

Vzhledem k tomu, že žádný další zastupitel, a to ani po výzvě předsedajícího zasedání, se 

do diskuse nepřihlásil, ani nikdo z přítomných hostů jako i veřejnosti o slovo předsedajícího 

zasedání nepožádal, pan starosta diskusi na tomto zasedání ZM ukončil. 
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12. Usnesení 

Pan starosta vyzval návrhovou komisi, konkrétně pana Ing. Petra Stoupu, předsedu návrhové 

komise, k přednesení souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních). 

Slova se ujal předseda návrhové komise, který přednesl postupně jednotlivé výroky usnesení 

tak, jak byly v časovém sledu přijaty (vizte souhrnné usnesení, které je zařazeno na konci 

tohoto Zápisu). 

Nikdo z přítomných zastupitelů nepožadoval na předsedajícím zasedání vyjádření, další 

doplnění přijatých výroků usnesení ani přijatá usnesení nikterak veřejně nezpochybnil, jako 

ani celý průběh dnešního zasedání a jeho důstojnost. 

Pan starosta, předsedající zasedání ZM, jmenovanému poděkoval. 

 

 

13. Závěr 

Závěrem zasedání ZM pan starosta, a to jako obvykle, vyjádřil poděkování všem přítomným 

zastupitelům. Zvlášť poděkoval přítomným zástupcům veřejnosti za účast na dnešním 

zasedání a pozornost, kterou zasedání věnovali. Všem pak za veškeré pozitivní aktivity 

konané ve prospěch vylepšení kvality života ve městě Sedlčany. Zastupitelům poděkoval 

za přístup a dobrou připravenost na dnešní jednání i za předložené podnětné diskusní 

příspěvky a příspěvky do rozpravy k jednotlivým bodům programu. Zvláštní poděkování 

vyjádřil všem za klidný a důstojný průběh dnešního zasedání, provedený v pracovním 

duchu.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že se na dnešním zasedání ZM sešlo 

18 zastupitelů z 21 členného vrcholového orgánu obce. Vzhledem k tomu, že nepřítomní 

zastupitelé řádně omluvili překážky v neúčasti, pan starosta vyjádřil s účastí spokojenost. 

 

Příští zasedání ZM je předběžně naplánováno na měsíc únor 2017.  

Pan starosta doplnil, že všichni zastupitelé budou včas o připravovaném programu ZM 

informováni (návrh rozpočtu 2017 a další).  

 

Závěrem pan starosta popřál všem přítomným a jejich blízkým pokojné dny, klidné prožití 

svátků vánočních, pohodu do všech komunit a rodin. Do roku nadcházejícího (2017) pak 

všem stálé a pevné zdraví a mnoho úspěchů ve všech aktivitách, pracovních, osobních 

i jiných. 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, pronesl výrok: 

„Tímto 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 20:09 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Schválené znění RO č. 5/2016; dokument – „Výsledky hospodaření v [tis. 

Kč]; část Příjmy a část Výdaje“; (celkem 11 listů) 

3. Schválená OZV č. 1/2016; (2 listy) 

4. Schválený Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy; Kynologický klub Sedlčany; 

(1 list)  
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Některé použité zkratky:  

CZT 1; CZT 2 – centrální zdroje tepla Sedlčany 

FO – fyzické osoby 

GP – geometrický plán 

KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany  

MBF – městský bytový fond 

MŠMT ČR – Ministerstvo mládeže a tělovýchovy ČR 

RM – Rada města Sedlčany 

   RO – rozpočtové opatření (konkrétně i obecně) 

   OZV – obecně závazná vyhláška 

   RUIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SJM – společné jmění manželů 

SVJ – společenství vlastníků jednotek 

TKO – tuhý komunální odpad 

ÚP – územní plán (územně plánovací dokumentace) 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond  

 

    

    

Zápis pořízen dne: 6. prosince 2016  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany 


