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Anonymizovaný  

Z á p i s  č. ZM 10/2014-2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

29. srpna 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 17:08 hod. zahájil 10. 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 15; v průběhu jednání ZM se dostavil(a) v čase: 

- 17:18 hod. pan Ing. Pavel Švagr, CSc.; 

- 17:24 hod. pan MUDr. Karel Marek; 

- 18:23 hod. pan Ing. Jiří Barták. 

 

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 důležitých soukromých důvodů (omluva přijata, sdělena 

elektronickou formou dne 24. srpna 2016); 

- pan Ondřej Vodňanský, ze zdravotních důvodů (omluva přijata dne 29. srpna 2016) 

- pan Ivan Stolařík, tohoto času z pracovních důvodů mimo lokalitu města Sedlčany 

(omluva přijata dne 17. srpna 2016 na jednání RM). 

 

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

místostarosta; sekretariát Úřadu) pan MUDr. Karel Marek (omluva přijata dne 29. srpna 

2016) z důvodů plnění výkonu pracovních povinností; pan Ing. Pavel Švagr, CSc. (omluva 

přijata dne 29. srpna 2016) z důvodu překonání dojezdové vzdálenosti a plnění pracovních 

povinností (vizte výše časy příchodu na zasedání ZM) a pan Ing. Jiří Barták, (omluva přijata 

dne 29. srpna 2016) z důvodů plnění pracovních povinností. 

Neomluven (a): 0. 

 

Ověřovatelé zápisu: pan Mgr. Radovan Faktor; pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka. 

 

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. 

Jednání předsedajícím započato: 17:08 hod. 

Jednání předsedajícím ukončeno: 20:48 hod. 
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Původní program 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 

–  2018 (strukturovaně uveden v Pozvánce): 

 

1. Zahájení 

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

6. června 2016)  

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

Přílohy: 

4.1 Výsledky hospodaření města za období 1-7/2016 

4.2 Návrh rozpočtových úprav (komentář) 

4.3 Návrh usnesení 

5. Projednání návrhu Veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro MELA, o. p. s. na rok 2016 

Přílohy: 

5.1 Návrh Veřejnoprávní smlouvy s MELA, o. p. s. a Žádost o dotaci z rozpočtu města 

Sedlčany 

5.2 Návrh usnesení  

6. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

Přílohy: 

6.1 Důvodové zprávy k bodům programu 6.1 – 6.10 

6.2 Grafické přílohy k bodům programu 6.1 – 6.8 a 6.10 

6.3 Návrhy usnesení k bodům programu 6.1 – 6.10 

7. Různé 

7.1 Koncept a podmínky zveřejňování Zápisů z veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany  

Příloha: 

7.1.1 Stanovisko Rady města Sedlčany ze dne 22. června 2016 

7.2 Ústní informace k zákonu č. 204/2015 Sb., (změna zákona o přestupcích a některých 

dalších zákonů) – doba nočního klidu 

8. Diskuse 

9. Závěrečné znění usnesení 

10. Závěr 

 

Výše uvedený Program zasedání ZM je v podstatě přepisem Pozvánky z 19. srpna 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. 

   

Podrobnější identifikace Příloh, které zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na 10. 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 1-7/2016; 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 10 listů, z toho část 

„Příjmy“ 4 listy a část „Výdaje“ 6 listů); 

 

2. Návrh rozpočtových úprav (komentář); Příloha k Pozvánce označena 4.2; 

(k navrhovanému bodu programu 4.); (celkem 4 listy, z toho 1 list komentáře a 3 samostatné 
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listy tabulkových přehledů, označených původními čísly Příloh (č. 2, č. 6 a č. 11) SR spolu 

s návrhem změnových opatření); 

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

(1 list); 

 

4. Návrh Veřejnoprávní smlouvy s MELA, o. p. s. a Žádost o dotaci z rozpočtu města 

Sedlčany; Příloha k Pozvánce označena 5.1; (k navrhovanému bodu programu 5.); (celkem 4 

listy); 

 

5. Návrh usnesení; Příloha k Pozvánce označena 5.2; (k navrhovanému bodu programu 5.); 

(1 list); 

 

6. Důvodové zprávy k bodům programu 6.1 – 6.10; Příloha k Pozvánce označena 6.1; 

(k navrhovanému bodu programu 6.); (celkem 6 listů); 

 

7. Grafické přílohy k bodům programu 6.1 – 6.8 a 6.10; Příloha k Pozvánce označena 6.2 

představuje lokalizaci předmětu zájmu a rozhodování k vybrané problematice; 

(k navrhovanému bodu programu 6.); (celkem 16 listů); 

 

8. Návrhy usnesení k bodům programu 6.1 – 6.10; Příloha k Pozvánce označena 6.3; 

(k navrhovanému bodu programu 6.); (celkem 4 listy); 

 

9. Stanovisko Rady města Sedlčany ze dne 22. června 2016; Příloha v Pozvánce označena 

7.1.1; (k navrhovanému bodu programu označenému 7., respektive 7.1); (celkem 3 listy). 

 

Shora přednesený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně 

sestaven a projednán Radou města Sedlčany.  

 

Schválen byl přijatým usnesením, označeným RM 43-669/2014-2018, a to dne 17. srpna 

2016, které v úplném znění výroku zní:  

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany navržený program 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (ZM 10/2014-2018), které se bude konat dne 

29. srpna 2016 a schvaluje návrh textu Pozvánky spolu s pracovními přílohami, a to ve 

formátu ke zveřejnění způsobem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů a způsobem v místě obvyklým.“  

 

 

1. Zahájení 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 

2018 

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

v čase 17:08 hod., a to s pověřením Rady města Sedlčany, zahájil 10. veřejné zasedání 

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

a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti.   

Konstatoval, že dnešnímu jednání v čase jeho zahájení je přítomno 15 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 
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(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 10. zasedání ZM, jako obvykle 2 zastupitele, 

pro tentokráte pana Mgr. Radovana Faktora a pana Mgr. et Mgr. Rostislava Hefku. 

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. Radovana Faktora a pana 

Mgr. et Mgr. Rostislava Hefku.“ „Kdo z přítomných zastupitelů s tímto návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 12; proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 1. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Ověřovatelem Zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Mgr. Radovan 

Faktor a pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, 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“:  

Navržen pan Ing. František Hodys, předseda komise; paní Ing. Stanislava Jelenová, člen 

komise a pan Mgr. Pavel Pína, člen 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 15 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdrželi se 

1; nepřítomen hlasování 1. 

Předsedající vyřkl výrok usnesení: 

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

pan Ing. František Hodys, předseda komise; paní Ing. Stanislava Jelenová, člen komise a pan 

Mgr. Pavel Pína, člen komise.“ 

                 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2014 – 2018 

Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 10. 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, dále o problematiku poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 a několik témat v rámci 

standardizace a uspořádání majetkoprávních vztahů a poskytnut bude ze strany vedení města 

Sedlčany soubor informací ve věci plnění vybraného usnesení (záležitosti veřejného 
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pořádku, vzájemné snášenlivosti a tolerance) a původních návrhů Kontrolního výboru ZM 

(zveřejňování vybraných dokumentů – Zápisů ZM a Usnesení).  

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 bylo shledáno důvodným návrh Programu upravit, respektive 

doplnit programový celek a zařadit na program bod označený „7.3“ s heslem „Název nové 

ulice v městské zástavbě Sedlčany; lokalita Roudný“. Tato problematika žádoucí řešit je 

v kompetenci ZM, a to zejména proto, že na konečném rozhodnutí jsou závislí stavebníci 

a rozhodnutí správního orgánu (povinné evidenční údaje). Důvodovou zprávu ve věci 

připravil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, kterou zastupitelé dodatečně 

obdrželi elektronicky dne 24. srpna 2016, tedy v čase před zahájením dnešního zasedání.    

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města a předsedající zasedání ZM, další změnu a doplnění 

programu nenavrhl.  

Pan starosta se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů dále požaduje doplnění návrhu 

programu dnešního zasedání ZM. Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo 

neměl takovýto návrh, pan starosta vyřkl níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s výše uvedeným doplněním návrhu programu 

dnešního zasedání (návrh programu doplněn o tematiku s označením „Název nové ulice 

v městské zástavbě Sedlčany; lokalita Roudný“?)“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

 

Pan starosta dále nechal hlasovat o návrhu programu veřejného zasedání ZM jako celku.  

Jedná se o tento návrh programu (pro komplexnost informace uveden podrobně tematicky 

a věcně): 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 6. června 2016  

4. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany v mezidobí veřejných zasedání ZM 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

5. Projednání návrhu Veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro MELA, o. p. s. na rok 2016 

6. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů; výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany 

(případ vlastníka – fyzické osoby; lokalita „Areálu vodních sportů TJ Tatran Sedlčany“ 

6.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů; výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany 

(případ vlastníka – fyzické osoby; lokalita při „Areálu vodních sportů TJ Tatran Sedlčany“)  

6.3 Sjednocení vlastnictví pozemku s objekty a vypořádání majetkoprávních vztahů; 

výkup pozemku v k. ú. a obci Kosova Hora; případ vlastníka zatíženého pozemku; lokalita 

„Skládky TKO Kosova Hora“ 

6.4 Vypořádání majetkoprávních vztahů; výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany 

(případ vlastníků zatížených pozemků v lokalitě ulice Zberazské; místní komunikace)  

6.5 Vypořádání majetkoprávních vztahů; směna pozemků v k. ú. Třebnice mezi 

městem Sedlčany a fyzickou osobou  

6.6 Realizace nepotřebných nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany; prodej 

pozemků v k. ú. a obci Sedlčany společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 
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Děčín – Podmokly, PSČ 405 02 (pozemky pod trafostanicemi ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 

a. s.) v městské zástavbě Sedlčany 

6.7 Majetkoprávní vypořádání společných zařízení – Darovací smlouva na 

inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Sedlčany „U Záduše“ 

6.8 Dohoda o paušální náhradě škody vzniklé v důsledku vybudování vypouštěcích 

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

Sedlčany“ 

6.9 Zajištění a vypořádání majetkoprávních vztahů; uzavření Smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností inženýrských sítí s vlastníky pozemků dotčených liniovou 

stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“; třetí množina smluvních vztahů 

6.10 Informace Rady města Sedlčany o výsledku jednání s vlastníkem dvou pozemků 

pod „Skládkou TKO Kosova Hora“ 

7. Různé 

7.1 Koncept a podmínky zveřejňování Zápisů z veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany  

7.2 Informace k zákonu č. 204/2015 Sb., (změna zákona o přestupcích a některých 

dalších zákonů) – doba nočního klidu 

7.3 Název nové ulice v městské zástavbě Sedlčany; lokalita Roudný 

8. Diskuse 

9. Závěrečné znění usnesení (přednes souboru usnesení) 

10. Závěr 

 

Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení: 

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

zasedání ZM?“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Program 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v upraveném znění byl schválen hlasy 

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

v počtu 15.“ 

  

(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. 

 

 

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

6. června 2016 

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

místostarostu města, který nejprve zastupitele, přítomné hosty a veřejnost pozdravil 

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

z rozhodnutí (usnesení) z posledního veřejného zasedání ZM, které se konalo dne 6. června 

2016, a to v posloupnosti schválených usnesení. 
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Usnesením č. 103/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva, 

které se konalo dne 7. března 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. 104/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

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

období v intervalu dní 8. března 2016 až 6. června 2016, ve kterém se v termínech dne 

16. března 2016, dne 30. března 2016, dne 13. dubna 2016, dne 27. dubna 2016, dne 

11. května 2016 a dne 25. května 2016 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany. 

K přednesené zprávě k dané věci nebyly definovány další úkoly. 

  

Usnesením č. 105/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Zprávu nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2015. 

K přednesené zprávě k dané věci nebyly definovány další úkoly. 

 

Usnesením č. 106/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo účetní závěrku města 

Sedlčany za rok 2015, která je součástí Zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2015. 

K přednesené zprávě k dané věci nebyly definovány další úkoly. Běžné úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 107/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Odpisový plán města 

Sedlčany na rok 2016. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 

Odpisování dlouhodobého majetku a přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku 

a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ 

a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“. 

Informace předány. Související úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 108/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „podpory sportovní činnosti spolku TJ 

TATRAN SEDLČANY“ a to subjektu TJ TATRAN SEDLČANY, se sídlem Tyršova č. p. 

150, 264 01 Sedlčany, IČ 00663468 a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

podpisem Veřejnoprávní smlouvy.  

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 109/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „zajištění sportovní činnosti TJ Sokol 

Sedlčany“ a to pro subjekt TJ Sokol Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 

264 01 Sedlčany, IČ 61101052 a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem 

Veřejnoprávní smlouvy. 

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 110/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „činnost spolku, rozvoj a prezentace 

sportu v regionu, práce s mládeží“, a to pro subjekt Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se 

sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČ 61903779 a pověřilo pana 

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

Úkoly splněny. 
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Usnesením č. 111/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „činnost klubu v roce 2016, výjezdy 

reprezentantů na ME a MS“ pro subjekt Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní 

č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČ 02166437 a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

podpisem Veřejnoprávní smlouvy. 

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 112/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „celoroční činnost centra Ochrany 

fauny ČR Hrachov na Sedlčansku“ a to pro subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., se sídlem 

Hrachov č. p. 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČ 67778585 a pověřilo pana Ing. Jiřího 

Buriana, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy. 

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 113/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě v hodnotě 1.210,00 [Kč], včetně DPH, spočívající 

ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního vedení NN jako součást distribuční 

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

Hölzela, místostarostu města, uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě  IP-12-6008084/1 Sedlčany, NN pro p. č. 1815“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným 

z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene, týkající se 

zatížených pozemků parc. č. 1812/1 a parc. č. 1813, oba v k. ú. a obci Sedlčany.  

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 114/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě v hodnotě 1.210,00 [Kč], včetně DPH, spočívající 

ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního vedení NN jako součást distribuční 

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

Hölzela, místostarostu města, uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě  IP-12-6008093/1 Sedlčany, NN pro p. č. 2976/12“ mezi ČEZ Distribuce, 

a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným 

z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene, týkající se 

zatížených pozemků parc. č. 2981/65 a parc. č. 2978/1, oba v k. ú. a obci Sedlčany.  

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 115/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě v hodnotě 31.700,00 [Kč], spočívající ve zřízení, 

provozování, údržbě a opravách přípojky VN v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 

č. 4675-5/2016 ze dne 8. února 2016, který vyhotovila firma Geoservis Praha, s. r. o., 

Trhanovské náměstí 299/4, 102 00 Praha 10, v souvislosti s realizací stavby „Přivaděč pitné 

vody Benešov – Sedlčany“ a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Sedlčany, jako oprávněným z věcného 

břemene a fyzickou osobou, povinnou z věcného břemene, týkající se zatížených pozemků 

parc. č. 2422/1 a parc. č. 2422/4, oba v k. ú. Benešov u Prahy a obci Benešov. 

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 116/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup pozemků 

parc. č. 840/2 o výměře 813 [m
2
] a parc. č. 840/3 o výměře 382 [m

2
], oba druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití skládka v k. ú. a obci Kosova Hora, které se nacházejí pod 
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bývalou Skládkou TKO v Kosově Hoře, a to od fyzické osoby, za jednotkovou cenu 

100,00 [Kč/m
2
], tj. výměra 1195 [m

2
] za souhrnnou cenu ve výši 119.500,00 [Kč], a zároveň 

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

místostarostu města, uzavřením příslušné Kupní smlouvy. 

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 117/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej pozemků parc. 

č. 759/11 o výměře 43 [m
2
] a parc. č. 729/12 o výměře 9 [m

2
], v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán Ing. Michala Jarůška č. 2477 – 76/2016), a to fyzickým osobám 

(manželům do SJM), za jednotkovou cenu 150,00 [Kč/m
2
], tj. celkem výměra 52 [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, uzavřením příslušné Kupní 

smlouvy. 

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 118/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup 

spoluvlastnických podílů od více fyzických osob, vedených Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listech vlastnictví 349 a 3048 pro 

k. ú. a obec Sedlčany, a to za cenu 150,00 [Kč/m
2
], tj. parc. č. 9/14 o výměře 200 [m

2
] 

(id. ½)  za cenu 15.000,00 [Kč], parc. č. 9/18 o výměře 122 [m
2
] (id. ½) za cenu   

9.150,00 [Kč], parc. č. 9/16 o výměře 55 [m
2
] (id. 1/12) za cenu 688,00 [Kč], parc. č. 9/19 

o výměře 23 [m
2
] (id. 1/12) za cenu 288,00 [Kč], parc. č. 9/22 o výměře 25 [m

2
] (id. 1/12) za 

cenu 313,00 [Kč] a parc. č. 288/7 o výměře 140 [m
2
] (id. 1/12) za cenu 1.750,00 [Kč], 

celkem tudíž za souhrnnou cenu ve výši 27.189,00 [Kč], a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího 

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

příslušné Kupní smlouvy. 

Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 119/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo zřízení věcných 

břemen – služebností inženýrských sítí s vlastníky pozemků, kteří jsou dotčeni liniovou 

stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, a to dle seznamu zpracovaného 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, který tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení 

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

místostarostu města, uzavřením jednotlivých Smluv o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě. 

Úkoly v plnění. 

 

Usnesením č. 120/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany zamítlo žádost fyzické osoby 

o navýšení dříve sjednané ceny věcného břemene na částku 100,00 [Kč/m´] a v souladu 

s uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 8. února 2011, 

kterou uzavřel původní vlastník, trvá na ceně určené dohodou smluvních stran ve výši 

50,00 [Kč/m´], tj. na jednorázovém finančním vyrovnání za celkovou částku ve výši 

11.495,00 [Kč], a to v souladu s dřívějším usnesením Zastupitelstva města Sedlčany 

č. 95/2014-2018 ze dne 7. března 2016.  

Dřívější usnesení ZM naplněno. Úkoly splněny. 

 

Usnesením č. 121/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany, 

a to v termínu nejbližšího zasedání, předložit k projednání koncept a podmínky zveřejňování 

Zápisů z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany.  

Zařazeno na program dnešního zasedání ZM, a to za účelem konečného rozhodnutí. Úkol 

v tomto smyslu splněn.  
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Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:18 hod. dostavuje zastupitel pan 

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

na zasedání ZM celkem 16. 

 

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

na zasedání ZM dne 6. června 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.  

 

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

a do otevřené rozpravy se nepřihlásil (ani 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 6. června 2016, 

a to v plném rozsahu bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 1. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou ZM 122/2014-2018.  

 

 

4. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

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

6. června 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 29. srpna 2016 

a toho, konaného dne 6. června 2016, tedy v uzavřeném intervalu dní <7. června 2016 – 

29. srpna 2016> Rada města Sedlčany jednala celkem 4x; dne 8. června 2016, dne 

22. června 2016, dne 20. července 2016 a dne 17. srpna 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 8. června 2016, Rada města Sedlčany se v hlavním bodě 

programu zabývala tematikou „Bezpečnost města a regionu Sedlčany“. 

Rada města Sedlčany svým usnesením označeným RM 40-604/2014-2018 vzala na vědomí 

zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, obsahující vyhodnocení celkové 

bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2015 a dílčí 

zprávu za uplynulé období roku 2016, spolu se statistickým vyhodnocením a porovnáním 

hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, přednesenou 

z pozice zástupce vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany. 

Rada města Sedlčany svým usnesením označeným RM 40-605/2014-2018 vzala na vědomí 

zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, 

působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie Sedlčany, za období roku 2015 
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a zprávu o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku 2016, sestavenou 

a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany. 

Rada města Sedlčany svým usnesením označeným RM 40-606/2014-2018 vzala na vědomí 

zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlastních aktivitách, další činnosti a působnosti 

při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 

Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, kterou přednesl pan npor. Ing.  Petr Hron, 

velitel Stanice HZS Sedlčany. 

Rada města Sedlčany svým usnesením označeným RM 40-607/2014-2018 vzala na vědomí 

dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2015 a 2016, 

vypracovanou a přednesenou velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany, panem 

Milanem Šerákem a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů, 

majetku a dalších provedených ochranných, pomocných a preventivních činností ve 

prospěch občanů města a regionu Sedlčany a činností spočívajících v součinnosti 

s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice HZS 

Sedlčany. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 22. června 2016, se Rada města Sedlčany v hlavním 

bodě programu zabývala ústřední tematikou „Školství v prostředí města a regionu 

Sedlčany“. 

Rada města Sedlčany na tomto svém zasedání, mimo jiné, vzala na vědomí Zprávu z oblasti 

„Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“, předloženou a vypracovanou Městským 

úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové péče, kterou s údaji školního roku 

2015/2016 sestavila a jejímž garantem je paní Hana Hájková, vedoucí Odboru školství 

a památkové péče. 

Dále byly projednány provozní a další organizační záležitosti Mateřské školy Sedlčany, se 

sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; úplata provozních výdajů 

na školní vzdělávání a další tematické celky z oblasti regionálního školství.  

 

Na jednání RM, které se konalo dne 20. července 2016, Rada města Sedlčany v hlavním 

bodě programu 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. – VI. / 2016) s tím, že rozpočtové příjmy byly ke dni účetní 

závěrky 30. června 2016 ve výši 86.030,42 tis. [Kč], což představovalo 54,85 [%] plnění 

schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) byly ke dni 30. června 2016 ve výši 

63.643,64 tis. [Kč], což představovalo 40,62 [%] schváleného předpokladu rozpočtu, a to 

včetně zápočtu předchozích rozpočtových opatření.  

 

Na jednání RM, které se konalo dne 17. srpna 2016, byl přijat soubor doporučujících 

usnesení majetkových, která jsou předkládána ke konečnému rozhodnutí ZM na dnešním 

veřejném zasedání. 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání rovněž doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany 

schválit navrhované Rozpočtové opatření č. 3/2016, a to v plném rozsahu všech 

navrhovaných rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu 

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

města Sedlčany na rok 2016 o částku ve výši 1.277,00 tis. [Kč]. Po provedené úpravě budou 

příjmy činit celkem 157.957,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit celkem 157.957,00 tis. [Kč]. 

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

rok 2016 včetně zápočtů dřívějších rozpočtových opatření (RO č. 1/2016 a RO č. 2/2016) 

bude vyrovnaný. 

 



 12 

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.  

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 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.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 16, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou ZM 123/2014-2018. 

  

 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:24 hod. dostavuje zastupitel pan 

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

ZM celkem 17. 

 

Pan starosta po úvodním slovu do problematiky navrhovaného RO č. 3/2016 na zasedání 

ZM přivítal paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, které předal slovo 

k přednesení projednávané problematiky (Zpráva k předmětu jednání – „Návrh 

Rozpočtového opatření č. 3/2016“).  

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.  

 

Jmenovaná referující přednesla Zprávu s patřičným komentářem, který byl zaměřen 

na odůvodnění práce s rozpočtem v žádaném směru, kterou vyžadují zejména realizované 

akce, případně stav majetku, o který je třeba kontinuálně pečovat. K tomu jsou použity 

nástroje, které nám legislativní prostředí nabízí (úpravy rozpočtu). 

 

Níže je uvedena přednesená základní struktura navrhovaného Rozpočtového opatření 

č. 3/2016. 

Příjmy jsou navrhovány navýšit o částku rovnou + 1.110,00 tis. [Kč]. 

Příjmy jsou tímto návrhem navyšovány v rozpočtové kapitole označené ve skladbě 

schváleného rozpočtu na rok 2016 číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“, a to 

v celé navyšované částce + 1.110,00 tis. [Kč]. Částka představuje dotaci MŽP ČR na projekt 

„Intenzifikace bioodpadů“ – nově vytvořená kapacita systému separace odpadů.   

 

Výdaje  jsou navrhovány navýšit o částku rovnou + 1.277,00 tis. [Kč]. 

Výdaje jsou tímto návrhem upravovány (navyšovány, případně snižovány) v několika níže 

uvedených rozpočtových kapitolách, respektive subkapitolách. V kapitole označené 

ve skladbě schváleného rozpočtu na rok 2016 číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní 
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odvětví hospodářství“ je navrhováno, a to po zápočtu všech navrhovaných úprav, snížení 

rozpočtované položky o částku ve výši – 520,00 tis. [Kč].  

V subkapitole označené „2.1“ s názvem „Doprava“ je navrhováno navýšení o částku 

+ 1.460,00 tis. [Kč] – údržba a opravy MK – vizte upravenou tabulku označenou jako 

„Příloha č. 2“, původně vypracovanou ke schválenému rozpočtu; navýšení o návrh RO č. 

3/2016 vyjadřuje věcný rozpis dle jednotlivých akcí, který je v tomto Zápisu spolu 

s položkami původního znění Přílohy č. 2 uveden zde: 

 

Příloha č. 2 

Opravy místních komunikací (v tis. [Kč]) – SR 

Rekonstrukce parkoviště I. panel. – Sev. sídliště 500,00 

Parkoviště v ul. Pod Hřbitovem 480,00 

Rekonstrukce prostředního chodníku na hřbitově 300,00 

Parkoviště a úprava komunikace u č. p. 548 – 9 600,00 

Rekonstrukce chodníků a plochy u p. č. 521– 3 520,00 

Rekonstrukce chodníku u č. p. 524 – 6 370,00 

Rekonstrukce komunikace Komenského náměstí 870,00 

Činnost STS, s. r. o. - údržba komunikací a chodníků 1.800,00 

CELKEM 5.440,00 

 

 

RO č. 3/2016 – návrh 

Parkoviště a komunikace u č. p. 548 – 9 II. etapa 250,00 

Rekonstrukce chodníku za I. panelákem 300,00 

Rekonstrukce chodníku před IV. panelákem 700,00 

Vícepráce Komenského náměstí 150,00 

Odvodnění – Luční ulice 60,00 

Celkem 1.460,00 

 

V subkapitole označené „2.2“ s názvem „Vodní hospodářství“ je navrhováno navýšení 

o částku + 20,00 tis. [Kč] – navýšení položky údržby, výměna čerpadla.  

V subkapitole označené 2.3 s názvem „Vodohospodářské zařízení“ je navrhováno snížení 

o částku – 2.000,00 tis. [Kč] – snížení položky „Vodovod a kanalizace U Háječku“; do 

konce roku 2016 s největší pravděpodobností nedojde k realizaci této stavby.    

Ve výdajové kapitole označené ve skladbě schváleného rozpočtu na rok 2016 číslem „3.“ 

s názvem „Služby obyvatelstvu“ je navrhováno po zápočtu všech navrhovaných změn 

v dílčích subkapitolách, respektive rozpočtovaných položkách, zvýšení o částku 

+ 1.710,00 tis. [Kč]. Navrhované zvýšení celým svým rozsahem spadá do subkapitoly 

označené „3.4“ s názvem „Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba“.  

Pro případ rozpočtového řádku s heslem „Správa budov a zařízení města“ je navrhováno 

navýšení o částku + 191,00 tis. [Kč] – rekonstrukce průjezdu radnice – vizte níže uvedenou 

úpravu Přílohy č. 11 k původně schválenému rozpočtu, a při ní definované navýšení o návrh 

RO č. 3/2016: 

 

Příloha č. 11 

Úpravy sídlišť (v tis. [Kč]) – SR 

Čištění nádrže Na Potůčku  100,00 

Úpravy „Pískovny“ + herní prvky u 2. ZŠ 150,00 

Úpravy a mobiliář – park Cihelný vrch 50,00 

Údržba a opravy dětských hřišť 100,00 
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CELKEM 400,00 

 

 

RO č. 3/2016 – návrh 

Textový panel nám. T. G. Masaryka 75,00 

Údržba a opravy dětských hřišť 25,00 

Celkem 100,00 

 

Pro případ rozpočtového řádku označeného heslem „Nádoby na bioodpad“ je navrhována 

částka + 1.306,00 tis. [Kč]; pořízení nádob z dotace MŽP ČR a částečné zapojení vlastních 

prostředků rozpočtu.  

Rozpočtovaný řádek s heslem „Úpravy sídlišť“ je navrhován navýšit o částku 

+ 100,00 tis. [Kč]; vizte shora uvedenou a upravenou Přílohu č. 11 k dříve schválenému 

rozpočtu; navýšení o návrh RO č. 3/2016 – textový panel na nám. T. G. Masaryka 

představuje částku navýšení rozpočtu o + 75,00 tis. [Kč]; položka s heslem „Údržba 

a opravy dětských hřišť“ představuje částku navýšení + 25,00 tis. [Kč], jak je z uvedené 

tabulky zřejmé. 

Investice a další akce charakteru oprav, stavebních úprav, údržby majetku města představují 

souhrnně navýšení výdajů o částku + 113,00 tis. [Kč]. 

Výměna vodovodu 1. MŠ + 13,00 tis. [Kč] – navýšení o vícepráce. 

Garáž pro rolbu „Zimní stadion Sedlčany“ navýšení o částku + 100,00 tis. [Kč].  

V kapitole označené ve skladbě schváleného rozpočtu na rok 2016 číslem „6.“ s názvem 

„Všeobecná veřejná správa“ je navrhováno navýšení o částku + 87,00 tis. [Kč].  

Správa Městského úřadu Sedlčany navrhováno navýšení + 100 tis. [Kč] – vybavení 

nábytkem nově zřízených kancelářských prostor v administrativní budově č. p. 34 

(vyřizování a agenda přestupků). 

V položce „Návštěva prezidenta republiky“ je navrhováno snížení rozpočtované položky 

o částku ve výši – 13,00 tis. [Kč]; na této položce již žádné výdaje nevzniknou. 

 

Závěr (rekapitulace): 

Příjmy  RO č. 3/2016 + 1.110,00 tis. [Kč]; včetně zápočtu RO č. 1-3/2016 představuje 

rozpočet nyní navrhovanou částku 157.957,00 tis. [Kč]. 

Výdaje  RO č. 3/2016 + 1.277,00 tis. [Kč]; včetně RO č. 1-3/2016 představuje rozpočet nyní 

navrhovanou částku 157.957,00 tis. [Kč]. 

Návrhem a případným schválením uvedené skladby RO č. 3/2016 budou příjmy a výdaje 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 vyrovnány.  

 

Pro komplexnost informace je zde v Zápise dále uvedena tzv. změna původní Přílohy č. 6 

ke schválenému rozpočtu.  

 

Příloha č. 6 

Správa budov a zařízení města Sedlčany (v tis. [Kč]) – SR 

SBZM Rozpočet 

oblast výdajů 2016 

Platy + odvody 1510,00 

  

Opravy a údržba  

č. p. 34 120,00 

č. p. 32 370,00 
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č. p. 336 210,00 

č. p. 482 55,00 

č. p. 159 – 160 100,00 

Ostatní nebytové prostory 405,00 

  

Energie, topení  

č. p. 159 – 160 700,00 

č. p. 482 700,00 

  

Ostatní služby nemateriální 

povahy 

 

č. p. 482 160,00 

č. p. 34 280,00 

veř. WC 90,00 

Ostatní nebytové prostory 150,00 

  

CELKEM 4850,00 

 

RO č. 3/2016 – návrh 

Rekonstrukce průjezdu radnice 191,00 

Celkem 191,00 

 

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 některé vybrané položky. 

 

K problematice navrhovaného a projednávaného RO č. 3/2016 byla otevřena rozprava, 

nejprve zastupitelů a následně s účastí veřejnosti. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, se dotázal, zda realizace stavební akce za účelem zjištění 

nejnižší ceny na výstavbu garáže pro odstávku rolby (zajištění životnosti), která bude 

vyhotovena při objektu stávajícího Zimního stadionu Sedlčany, byla soutěžena jako veřejná 

zakázka (navrhovaná úprava odpovídá vícenákladům) a co představuje případné navyšování 

výdajů této rozpočtové položky. 

Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který odvětil, že výběrové 

řízení nebylo nutno provádět, zákon tak s ohledem na nízkou cenu veřejné zakázky neukládá 

(město disponuje pro tyto případy vnitřním předpisem, který určuje postup při zadání 

takovéto zakázky). Podstatný objem prací provedou zaměstnanci Sportovních areálů 

Sedlčany, příspěvkové organizace (pracovníci střediska Zimního stadionu Sedlčany). 

Odborné práce budou poptány u stavebních firem. Objem víceprací nad původní finanční 

limit (předpoklad pořízení) zapracovaný do rozpočtu města Sedlčany na rok 2016, je 

způsoben především požadavky HZS Středočeského kraje (pracoviště Příbram) na ochranu 

budov (zajištěné vyjádření subjektu, jako dotčeného orgánu k předložené PD) a spočívá 

v nárocích na oddělení požárních prostorů zejména v místě přístavby k tělesu objektu 

Zimního stadionu Sedlčany (průčelí, respektive štít objektu Zimního stadionu Sedlčany). 

Požadavky uvedeného subjektu nebyly při sestavování návrhu rozpočtu známy. 

Příspěvek vypořádán. 
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Do rozpravy se dále přihlásil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který vznesl formální požadavek 

na upřesnění výroku návrhu usnesení, který zastupitelé obdrželi spolu s materiály k jednání 

na dnešní zasedání ZM.  

Původní navrhovaný výrok usnesení zněl: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016, a to v plném 

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

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 budou činit 157.957,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit 157.957,00 tis. 

[Kč]. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2016, včetně již provedených rozpočtových změn bude vyrovnaný.“ 

Jmenovaný navrhl (doporučil) z navrhovaného výroku usnesení vypustit slovo „aktuální“ 

bez náhrady a dále vypustit sousloví „Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů…“ 

a nahradit jej souslovím „Příjmy se navyšují…“. Níže uvedeno v přepisu nového návrhu 

výroku usnesení, který zní: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016, a to v plném 

rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Rozpočtovým opatřením č. 3/2016 příjmy 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 se navyšují o částku ve výši 1.110,00 tis. [Kč] 

a výdaje rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 o částku 1.277,00 tis. [Kč]. Příjmy po 

provedené úpravě budou činit 157.957,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit 157.957,00 tis. [Kč]. 

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

rok 2016, včetně již provedených rozpočtových změn bude vyrovnaný.“ 

Na tento podnět probíhající rozpravy reagoval pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který 

po zopakování druhé věty návrhu výroku usnesení sdělil, že se obsah usnesení navrhovanou 

úpravou v podstatě nemění; návrh je tedy akceptovatelný a usnesení může být takto 

předneseno ke schválení. 

Příspěvek vypořádán. 

 

Do rozpravy zastupitelů se dále přihlásil pan Jaroslav Repetný, jenž se dotázal, které věci 

(respektive jaké nádoby na bioodpad) se na intenzifikaci sběru bioodpadu budou za 

uvedenou částku pořizovat, zda se jedná pouze o sběrné nádoby tzv. „domovní“, případně 

zda se jedná i o nákup velkoobjemových sběrných nádob (kontejnerů). 

Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který jinými slovy (stručněji) 

sdělil, že se jedná o plnění sestaveného a žádoucího projektu pod názvem „Intenzifikace 

sběru a svozu bioodpadů Sedlčany“, kterému napomohla loňská (2015) terénní zjišťovací 

řízení a penzum zkušeností Sedlčanských technických služeb, s. r. o. se shromažďováním, 

ukládáním, sběrem a zpracováním bioodpadu z města Sedlčany i regionu. Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. v podstatě prostřednictvím města Sedlčany požádaly o dotaci 

v rámci vypsaného dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí MŽP ČR. 

Žádost v soutěži ostatních projektů byla vyhodnocena pozitivně – úspěšně a podpořena 

přidělením finančních prostředků ze zdrojů výše uvedeného fondu. Při přidělování 

podpořených projektů je zachován základní model podpory, tj., dotace z EU je ve výši 85 % 

z uznatelných nákladů projektu, dotace ze státních zdrojů ČR je 5 % a spoluúčast města 

Sedlčany na realizaci projektu je 15 %. Prozatím nezpůsobilé výdaje činí 25.045,00 [Kč] 

(hradí rovněž město Sedlčany). 

Pan starosta dále objasnil finanční rozvrh čerpání dotačních prostředků spolu se spoluúčastí 

města Sedlčany (Poznámka: V Zápisu je uveden pro potřeby tazatele přesný předmět 

podpory): 

▪ nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů v počtu 160 kusů; 

▪ nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů (uzamykatelné) v počtu 63 kusů; 

▪ kontejner na bioodpad s horním výsypem o objemu 1100 litrů v počtu 6 kusů 
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▪ kontejner na bioodpad s horním výsypem o objemu 1100 litrů (uzamykatelný) v počtu 

10 kusů;  

▪ polepy nádob „samolepkami“ (samolepka velká s nápisem „bioodpad atd.“ v počtu 

90 kusů; 

vše výše uvedené za cenu 357.400,00 [Kč] bez DPH. 

Dále je do projektu zahrnuto zboží: 

▪ hákový kontejner o objemu 10 [m
3
] v počtu 2 kusů; 

▪ řetězový kontejner o objemu 10 [m
3
] v počtu 2 kusů; 

▪ hákový kontejner (dvoukřídlá vrata) o objemu 8,5 [m
3
] v počtu 1 kus; 

▪ hákový kontejner (sklopné bočnice) o objemu 15 [m
3
] v počtu 2 kusů; 

▪ hákový kontejner (vana) o objemu 5 [m
3
] v počtu 2 kusů; 

▪ hákový kontejner o objemu 9 [m
3
] v počtu 2 kusů; 

▪ hákový kontejner (vana) o objemu 3 [m
3
] v počtu 2 kusů; 

vše za cenu 642.000,00 [Kč] bez DPH.  

Shora uvedené údaje jsou původem z výzvy na zajištění nejvhodnějšího uchazeče. 

Pan Jaroslav Repetný za sdělenou odpověď poděkoval. 

Příspěvek vypořádán. 

Rozprava zastupitelů byla tímto ukončena. Do rozpravy se již nikdo z přítomných 

zastupitelů nepřihlásil.  

Všechny příspěvky, které v rozpravě zazněly, nevyžadují další vypořádání. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy pro veřejnost se nikdo z přítomných občanů města Sedlčany 

nepřihlásil. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující návrh výroku usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016, a to v plném 

rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Rozpočtovým opatřením č. 3/2016 se příjmy 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 navyšují o částku ve výši 1.110,00 tis. [Kč] a výdaje 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 o částku 1.277,00 tis. [Kč]. Příjmy po provedené 

úpravě budou činit 157.957,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit 157.957,00 tis. [Kč]. Rozpočet 

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

včetně již provedených rozpočtových změn, bude vyrovnaný.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 124/2014-2018. 

(Poznámka: Schválené RO č. 3/2016 je pod názvem „Výsledky hospodaření v [tis. Kč]; část 

Příjmy a část Výdaje“ Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu; celkem 10 listů.) 

 

 

5. Projednání návrhu Veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro MELA, o. p. s. na rok 2016 

Referenčními záležitostmi k této problematice byl předsedajícím zasedání ZM pověřen pan 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města.  

Žádost o dotaci uvedeného subjektu byla podána v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se 

mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

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

předpisů a některé další zákony. 

Podaná Žádost splnila všechny náležitosti vytvořeného vzoru (sjednocení požadovaných 

údajů Žádostí; soulad s legislativou), potřebné pro její přijetí a rozhodnutí. 
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Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle 

ustanovení § 34 odst. 1 uvedeného zákona lze poskytnout pouze na základě Žádosti 

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy, popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu. 

Jednotná Žádost o dotaci (zveřejněna) obsahuje následující povinné údaje:  

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou 

finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, 

také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, 

název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) požadovanou částku, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení 

poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 

e) odůvodnění žádosti, 

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: 

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 

2. osob s podílem v této právnické osobě, 

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

g) seznam případných příloh žádosti, 

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení 

na základě plné moci i plnou moc. 

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti 

nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci obsahuje 

rovněž zákonem vymezené údaje. 

 

Zastupitelům byl spolu s Pozvánkou na dnešní jednání poskytnut návrh Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace (mezi městem Sedlčany, jako poskytovatel finanční podpory 

a MELA, o. p. s., jako příjemce dotace). Dále byla poskytnuta Žádost se všemi potřebnými 

údaji.  

 

Jedná se o projednání a případné schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši finanční podpory v částce nad 20.000,00 [Kč], tedy v kompetenci Zastupitelstva 

města Sedlčany.  

Předmětem projednávané Smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 100.000,00 

[Kč], a to pro účely podpory (vizte Čl. 1 odstavec 1.1 předmětné Smlouvy).  

 

Návrh standardizovaného smluvního ujednání obsahuje:  

V Čl. 1 „Předmět smlouvy“ odstavci 1.2 výrok, že součástí dotace nejsou peněžní 

prostředky kryté ze státního rozpočtu a v odstavci 1.3 je uvedena podmínka, že finanční 

prostředky budou poskytnuty na účet příjemce do deseti dnů od podepsání (rozumí se 

uzavření) Smlouvy. 

V Čl. 2 „Doba“, který obsahuje pouze odstavec označený 2.1, je uveden výrok, že účel 

pro poskytnutí dotace musí být dosažen nejpozději do dne 31. prosince 2015.  

V Čl. 3 „Podmínky“, který obsahuje pouze odstavec označený 3.1, je uvedeno, že 

podmínkou pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu 

uvedenému ve Smlouvě. 

V obsáhlejším Čl. 4 „Finanční vypořádání“ je v odstavci označeném 4.1 uvedeno, že 

příjemce finančních prostředků je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování 

dotace nejpozději do dne 31. ledna 2017. V odstavci označeném 4.2 pak to, že náklady, do 

výše 10.000,00 [Kč] včetně, z celkové výše poskytnuté dotace podle Čl. 1 (odstavec 1.1) 
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nemusejí být prokazovány za podmínky, že o jejich čerpání vede příjemce písemnou 

evidenci, kterou v případě pochybností poskytovatele o účelu čerpání, je povinen předložit 

poskytovateli ke kontrole.  

V odstavci označeném 4.3 je uvedeno, že nepoužité finanční prostředky je příjemce povinen 

vrátit na účet poskytovatele dotace, a to v termínu do 15 dnů po předložení vyúčtování. 

V Čl. 5 „Změna příjemce – právnická osoba“ je v odstavci označeném 5.1 uvedeno, 

že příjemce dotace je povinen základní dokumenty upravit tak, aby v případě likvidace byla 

poskytovateli vrácena celá dotace a v odstavci, který je označen 5.2, že v případě přeměny 

příjemce dotace je příjemce povinen převést všechna svoje práva a povinnosti z uzavřeného 

smluvního ujednání na nový subjekt. 

V Čl. 6 „Rozhodování sporů“ je v odstavci, který je označen 6.1, uvedeno, že spory 

z právních poměrů z této Smlouvy budou rozhodovány podle ustanovení § 10b, 

zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. 

Návrh smluvního ujednání v Čl. 7 „Schválení dotace“ odstavci 7.1 uvádí, že: „Poskytnutí 

dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Sedlčany dne … (pro řešený případ 

pravděpodobně dnes, dne 29. srpna 2016), usnesením číslo … (bude doplněna 

administrativní značka v případě schválení usnesení). Dále pak v odstavci 7.2 je uveden 

výrok: „Tato Veřejnoprávní smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na úřední desce 

v souladu s ustanovením § 10d, zákona č. 24/2015 Sb. 

 

Identifikace žadatele: Mela, o. p. s., Nová č. p. 106, 28 125 Konárovice; právní forma: 

obecně prospěšná společnost; IČ 28376196; společnost zastupuje statutární zástupce, ředitel. 

Subjekt požaduje částku 150.000,00 [Kč]. 

Název celého projektu: „Plošina pro bezbariérový pohyb v budově Mela, o. p. s.“ 

Dotace bude použita na stavební úpravy objektu. Realizací tohoto projektu bude zajištění 

bezbariérového vstupu do jednotlivých podlaží objektu a zajištěn pohyb po budově pro 

klienty denního stacionáře, terapeutické dílny a poradny. 

Doba dosažení účelu: Zahájení III. Q 2016, ukončení IV. Q 2016. 

V denním stacionáři a v sociálně terapeutické dílně se pohybují osoby se sníženou 

mobilitou, jejichž zdravotní stav vyžaduje pohyb na invalidním vozíku. Dosud toto řeší 

personál přenášením těchto osob a překonáváním schodů za pomoci 3 – 4 asistentů. 

K dispozici je dále projekt stavebních úprav pro plošinu (ten nás ponejvíce zajímá; jeho 

realizace je předmětem podpory) jako i popis a náklady na výrobu vlastní plošiny.  

 

Pan starosta referujícímu poděkoval a otevřel k problematice rozpravu, nejprve zastupitelů 

a následně veřejnosti. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že neobdržel odpověď na své dotazy vznesené na 

minulém zasedání ZM dne 6. června 2016, které se týkaly problematiky uzavírání 

veřejnoprávních smluv. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, problematiku objasnil s tím, že sdruženou 

odpověď na všechny nevypořádané příspěvky v rozpravě obdrželi všichni členové 

zastupitelstva ve lhůtě stanovené Jednacím řádem, tedy i jmenovaný (forma doručení: 

adresováno panu Mgr. et Mgr. Rostislavu Hefkovi, neboť tento zastupitel měl nejvíce dotazů 

hodných vypořádání; kopie doručena všem zastupitelům dne 30. června 2016). 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, rozvedl princip a smysl zaslání odpovědi všem 

zastupitelům (otevřenost jednání, komunikativnost a předávání informací bez pasivní 

diskriminace, apod.). 
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Na vyžádání pan místostarosta přečetl žádanou část textu dříve zaslaného sdělení (odpovědi 

k dotazům zastupitelů z veřejného jednání ZM dne 6. června 2016). 

Text zní (opis předmětné části dokumentu): 

Stručný právní rozbor čl. 5 Veřejnoprávní smlouvy 

Město Sedlčany v čl. 5, odst. 5.1 požaduje, aby v případě poskytnutí dotace byl proces 

uvedení stanov do souladu s novým občanským zákoníkem uspíšen oproti limitu 

stanovenému tímto zákonem (1. ledna 2017). Zapsaným účelem spolku je zajištěno čerpání 

dotace k účelu uvedenému ve smlouvě. V případě likvidace spolku je ex lege postupováno 

podle občanského zákoníku. Účelově poskytnuté prostředky se podle smlouvy pro případ 

likvidace subjektu požadují vrátit, aby v rámci likvidace nebyly použity k jinému účelu, než 

na který byly poskytnuty. Sankce vrácení celé dotace v případě likvidace spolku je 

motivačním ustanovením pro příjemce dotace k dodržení podmínek čl. 4 smlouvy, tedy k 

vyčerpání a řádnému vyúčtování dotace do stanoveného data před případnou likvidací 

spolku. Tento smluvní prvek vyjadřuje záměr autora návrhu smlouvy smluvně zajistit, že 

dojde k naplnění zamýšleného účelu veřejné podpory, respektive k naplnění veřejného 

zájmu, za jehož účelem byla dotace poskytnuta. 

Město Sedlčany finanční dotace poskytuje dlouhodobě zavedeným, všem zastupitelům 

dobře známým místním subjektům, kterých činnost je dostatečně transparentní, realizována 

jako služba tvorby občanské společnosti a služba veřejného zájmu, cíleně prováděná pro 

místní občany, případně pro občany regionu Sedlčany. S ohledem na realitu prostředí 

v kontextu korektnosti vztahů, dlouhodobé kvalitní spolupráce i s ohledem na znalosti 

místních podmínek, prostředí a osob, poskytovatel dotace nepovažuje za vhodné 

diskutované události předjímat v duchu položeného dotazu. 

(konec opisu části dokumentu) 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

 

▪ Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka požádal, zda je známa bližší identifikace plošiny 

(rozumí se např. výrobní, případně obchodní označení plošiny; typologie; šarže materiálu a 

podobně, a to s ohledem na porovnání cenových relací. 

Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, který nejprve sdělil, 

že předmětem finanční podpory není zdvižná plošina, avšak stavební práce v objektu, které 

jsou potřebné provést pro umístění (instalaci) zdvižné plošiny a následně načetl z dostupné 

dokumentace konkrétní údaje o zdvižné plošině. 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka poděkoval. 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo nepřihlásil. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy se z veřejnosti nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Závěr k příspěvkům do rozpravy a jejich vypořádání: 

Všechny příspěvky rozpravy jsou vypořádány. 

Vzhledem k tomu, že se ani po opakované výzvě učiněné předsedajícím zasedání do 

rozpravy nikdo nepřihlásil, předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení 

níže uvedeného návrhu usnesení, o kterém bylo hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem 

příslušné Veřejnoprávní smlouvy.“ 
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Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 15, proti 0; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 125/2014-2018. 

 

 

6. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

 

6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů; výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany 

(případ fyzické osoby; lokalita „Areálu vodních sportů TJ Tatran Sedlčany“) 
V tzv. Důvodové zprávě, kterou zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní jednání je 

uvedeno, že jedna fyzická osoba je vlastníkem souboru pozemků v k. ú. a obci Sedlčany, 

mimo jiné pozemků, které se nacházejí pod softbalovou hrací plochou v lokalitě ulice Luční 

(Sedlčany; o těch město Sedlčany dnes nejedná; pouze pro informaci o činnosti Odboru 

majetku), dále pozemků, na kterých se z části nachází „Areál vodních sportů TJ Tatran 

Sedlčany“ a dva, velikostí plochy, méně významné pozemky o celkové výměře 113 [m
2
], 

které se nacházejí pod tělesem místní komunikace a jejím sousedství (lokalita Sedlčany, 

ulice Vítěžská). Vedení města dříve s vlastníkem jednalo o výkupu všech výše uvedených 

pozemků. Nebylo však dosaženo dohody, neboť vlastník požadoval jednotkovou cenu ve 

výši 200,00 [Kč/m
2
], která není jako průměrná cena pro všechny pro město Sedlčany 

potřebné pozemky, přijatelná. Zejména vzhledem k tomu, že se z větší části jedná 

o pozemky v aktivní záplavové zóně (pozemky v ulici Luční – hřiště na softbal), považuje 

město Sedlčany tuto cenu za neúměrně vysokou. Pokud by město Sedlčany přistoupilo na 

aktuální návrh vlastníka, výkup pozemků např. pod hřištěm na softbal (výměra 7 489 [m
2
]) 

by představoval částku cca 1,5 mil. [Kč]. Jelikož pro rok 2016 je v rozpočtu města Sedlčany 

schválena pro účely výkupu částka ve výši 500.000,00 [Kč]; neboť bylo předběžně 

uvažováno s výkupem za jednotkovou cenu v částce 50,00 [Kč/m
2
], za kterou byly 

vykupovány v dané lokalitě obdobné pozemky (vizte LV 3812 pro k. ú. Sedlčany), bylo na 

jednání Rady města Sedlčany dohodnuto, že bude přistoupeno k postupnému majetkovému 

vypořádání konečného vlastnictví vybraných nemovitostí. Pro rok 2016 byl dohodnut výkup 

zastavěného pozemku pod stavbou tzv. „staré loděnice“, tj. pozemek parc. č. 2683/6 

o výměře 119 [m
2
] a dále část pozemku parc. č. 2683/17, která bezprostředně sousedí se 

zmíněným objektem (vizte Přílohu k tomuto bodu – snímek katastrální mapy; zastupitelé 

obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání ZM). Na základě výsledků dohadovacího 

řízení nechalo město Sedlčany na své náklady zpracovat geometrický plán, kterým byla 

oddělena požadovaná a potřebná část pozemku, tj. nově vytvořený pozemek parc. č. 2683/26 

o výměře 367 [m
2
] (vizte další Přílohu k tomuto bodu – kopie geometrického plánu č. 2487-

40/2016).  

Záměr města Sedlčany vykoupit dotčené pozemky byl projednán na zasedání RM dne 

20. července 2016 a přijatým usnesením č. RM 42-651/2014-2018 bylo doporučeno 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výkup za dohodnutou jednotkovou cenu 

200,00 [Kč/m
2
], tj. celkem výměra 486 [m

2
] za souhrnnou cenu v konečné výši 

97.200,00 [Kč]. 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

K problematice návrhu na vypořádání majetkoprávních vztahů byla otevřena rozprava 

zastupitelského sboru.  

Mgr. et Mgr. Hefka se dotázal: 

▪ zda jsou pozemky ve vlastnictví fyzické osoby, které jsou navrhovány k výkupu, pro město 

potřebné. 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, odpověděl: 
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▪ nemovitosti dnes předkládané k výkupu jsou potřebné; jedná se o zastavěnou plochu 

objektem tzv. „staré loděnice“ a nezbytně nutnou manipulační plochu s přístupem k vodní 

nádrži; nemovitosti jsou takto užívány. 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, šířeji objasnil původní záměr o výkupu 

potřebných nemovitostí a jeho redukci v čase.  

Příspěvek je považován za vypořádaný; nevyžaduje další sdělení. 

 

Mgr. et Mgr. Hefka se dotázal: 

▪ zda je na pozemky uzavřen uživatelský vztah.  

Pan Ing. Martin Havel odpověděl: 

Uživatel, tj. TJ Tatran Sedlčany v minulosti uzavřel Nájemní smlouvu; řádně platí nájemné, 

cca 10.000,00 [Kč/rok]. Subjektu se díky jeho aktivitám podařilo získat tzv. Tesko – barák 

zcela zdarma; již v minulosti proběhla jednání za účelem konečného majetkoprávního 

vypořádání užívaných pozemků, s původním vlastníkem proběhla série opakovaných 

jednání; výsledkem byl odmítavý postoj k prodeji a vyslovení souhlasu s užíváním pozemků 

na základě Nájemní smlouvy. 

Příspěvek je považován za vypořádaný; nevyžaduje další sdělení. 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. dotazoval: 

▪ zda se jedná o cenu smluvní nebo jinak zjištěnou. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil: 

▪ jedná se o cenu smluvní; 

▪ město Sedlčany má povědomí o cenové lokalitě. 

Příspěvek je považován za vypořádaný; nevyžaduje další sdělení. 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. navrhl: 

▪ ocenění nemovitostí znaleckým posudkem. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, k věci konstatoval: 

▪ Pozemky jsou vykupovány za cenu odpovídající významu, poloze, využívání a záměrům 

města Sedlčany. Zopakoval, že navržená cena je smluvní a vychází z cenové reality 

stavebních pozemků a pozemků jako potřebného manipulačního prostoru, které jsou důležité 

a potřebné pro vlastní užívání nemovitosti – loděnice. Město stavební pozemky prodává za 

cenu vyšší. 

Příspěvek je považován za vypořádaný; nevyžaduje další sdělení. 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník konstatoval: 

▪ pozemky slouží široké veřejnosti (transport v oddychové zóně); 

▪ pozemky umožňují již řadu let (dlouhodobě) aktivní výchovu a vývoj sportující mládeže; 

plní úlohy volnočasových aktivit, které nelze převést na hodnotu finanční. 

Příspěvek nevyžaduje vypořádání. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.  

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

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel. 

 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 
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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 pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu 

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

smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 14, proti 1; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 126/2014-2018. 

 

6.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů; výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany 

(případ vlastníka – fyzické osoby; lokalita při „Areálu vodních sportů TJ Tatran 

Sedlčany“)  
Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že při řešení majetkových poměrů v okolí „Areálu vodních sportů TJ Tatran 

Sedlčany“ bylo v souvislosti s pozemky uvedenými v bodě 6.1 tohoto Zápisu, zjištěno, že 

další fyzická osoba vlastní pozemky parc. č. 2679/2 a parc. č. 2682/4 o celkové výměře 

78 [m
2
], oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda v k. ú. a obci 

Sedlčany, které ve skutečnosti tvoří břeh mezi objektem původní loděnice ve vlastnictví TJ 

Tatran Sedlčany a vodní plochou tzv. retenční nádrže, kde má TJ Tatran Sedlčany, z. s. 

instalována „mola“ sloužící především sportovcům kanoistickému oddílu k nástupu do lodí 

(vizte Příloha k tomuto bodu – snímek katastrální mapy, kterou zastupitelé obdrželi).  

Aby zmíněné sportovní zařízení mohlo být bezproblémově využíváno, RM na svém 

zasedání dne 22. června 2016 přijala usnesení č.: RM 41-631/2014-2018, kterým doporučuje 

ZM schválit výkup uvedených pozemků z vlastnictví fyzické osoby, a to za dohodnutou 

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

2
] za souhrnnou cenu v konečné 

výši 7.800,00 [Kč]. 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval.  

Referující k tomuto bodu zasedání, pan místostarosta, otevřel rozpravu zastupitelů 

a následně přítomné veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel. 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 pověřuje pana Ing. Jiřího 

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

příslušné Kupní smlouvy.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 16, proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 127/2014-2018. 

 

6.3 Sjednocení vlastnictví pozemku s objekty a vypořádání majetkoprávních vztahů; 

výkup pozemku v k. ú. a obci Kosova Hora (případ vlastníka zatíženého pozemku; 

lokalita „Skládky TKO Kosova Hora“) 
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Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že se jedná o vlastníka pozemku parc. č. 743, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití skládka o výměře 246 [m
2
] v k. ú. a obci Kosova Hora (vizte LV 

1033 pro k. ú. Kosova Hora), který se nachází v areálu bývalé aktivní „Skládky TKO 

Kosova Hora“, což bylo konstatováno již na minulém zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany dne 6. června 2016 (Poznámka: vizte tzv. Důvodovou zprávu Odboru majetku 

k bodu 4 – výkup pozemku).  

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, se vlastníka podařilo dohledat a kontaktovat. 

Projednán byl výkup pozemku za stejnou cenu jako v případě ostatních vlastníků pozemků 

zatížených „Skládkou TKO Kosova Hora“, tj. za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], což při 

výše uvedené výměře pozemku 246 [m
2
] představuje částku 24.600,00 [Kč]. Rada města 

Sedlčany na svém zasedání dne 22. června 2016 přijala usnesení č. RM 41-634/2014-2018, 

kterým v souladu se schváleným rozpočtem města Sedlčany na rok 2016 doporučuje ZM 

navrhovaný výkup zatíženého pozemku schválit (vizte Přílohu k tomuto bodu – snímek 

katastrální mapy, kterou zastupitelé obdrželi).  

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

Referující k tomuto bodu zasedání, pan místostarosta, otevřel rozpravu zastupitelů 

a následně přítomné veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 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 pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

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

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 128/2014-2018. 

 

6.4 Vypořádání majetkoprávních vztahů; výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany 

(případ vlastníků zatížených pozemků; lokalita ulice Zberazské; místní komunikace)  
Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že vlastník podílu id. ¾ předmětných nemovitostí a vlastník podílu id. ¼ 

předmětných nemovitostí vlastní pozemky v lokalitě ulice Zberazské v Sedlčanech, a to 

v sousedství nově rekonstruovaného hřiště s umělým povrchem a rovněž v přilehlé místní 

komunikaci. S uvedenými vlastníky bylo v loňském roce (2015) jednáno o možnosti prodeje 

pozemků, a to právě v souvislosti s výstavbou hřiště s umělým travnatým povrchem, což by 

umožnilo jeho rozšíření. Jmenovaní vlastníci nepřistoupili na nabídky řešení města Sedlčany 

a s prodejem nebo případnou navrhovanou směnou pozemků nesouhlasili. Naopak vlastníci 

vznesli požadavek, aby pozemky které vlastní v místní komunikaci město Sedlčany 

vykoupilo. Toto bylo ze strany vedení města Sedlčany přislíbeno a potřebná částka byla 

zahrnuta do rozpočtu na rok 2016. Z uvedeného důvodu je v souladu s usnesením Rady 

města Sedlčany č. RM 42-650/2014-2018 ze dne 20. července 2016 předkládán návrh na 

výkup dotčených pozemků, tj. parc. č. 1929/4 a parc. č. 1929/6 o celkové výměře 

1 252 [m
2
], za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m

2
], tj. za souhrnnou cenu ve výši 
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125.200,00 [Kč] (vizte Přílohu k tomuto bodu jednání – snímek katastrální mapy; zastupitelé 

obdrželi). 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

Referující k tomuto bodu zasedání, pan místostarosta, otevřel rozpravu zastupitelů 

a následně přítomné veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 vlastnictví fyzických osob (spoluvlastnický podíl id. ¾ 

a spoluvlastnický podíl id. ¼), za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], tj. celkem 1 252 [m

2
] 

za souhrnnou cenu 125.200,00 [Kč] a zároveň pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu 

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

smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 129/2014-2018. 

 

6.5 Vypořádání majetkoprávních vztahů; směna pozemků v k. ú. Třebnice mezi 

městem Sedlčany a fyzickou osobou  

Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že fyzická osoba se již v roce 2014 obrátila na Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku, a to s Žádostí o narovnání vlastnických vztahů, neboť v osadě Třebnice vlastní 

mimo jiné pozemek parc. č. st. 66, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem 

využití zbořeniště. Ve skutečnosti společně se svým pozemkem parc. č. 66 užívá část místní 

komunikace ve vlastnictví města Sedlčany, tj. pozemek parc. č. 745/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, přičemž část pozemku fyzické osoby 

naopak zasahuje do této místní komunikace a je místní komunikací zastavěna. Po vzájemné 

dohodě si fyzická osoba nechala zpracovat geometrický plán, kterým byly odděleny 

požadované části, a to tak, že z pozemku parc. č. st. 66 díl označený „b“ o výměře 40 [m
2
] je 

navrhován převést do vlastnictví města Sedlčany a z pozemku parc. č. 745/1 byl oddělen díl 

označený „c“ o výměře 15 [m
2
], který je navrhován převést do vlastnictví fyzické osoby. 

Zároveň bylo dohodnuto, že uvedená směna pozemků bude realizována bez finančního 

vyrovnání s tím, že město Sedlčany uhradí správní poplatek za provedení vkladu do 

evidence katastru nemovitostí. Návrh směny projednala Rada města Sedlčany dne 22. června 

2016 a usnesením č. RM 41-630/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany 

schválit uvedenou směnu pozemků (vizte Přílohu k tomuto bodu – snímek katastrální mapy, 

včetně kopie geometrického plánu; zastupitelé obdrželi).  

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

Referující k tomuto bodu zasedání, pan místostarosta, otevřel rozpravu zastupitelů 

a následně přítomné veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 

(fyzická osoba uhradila náklady za vyhotovení GP) a zároveň pověřuje pana Ing. Jiřího 

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

příslušné Smlouvy o směně pozemků.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 130/2014-2018. 

 

6.6 Realizace nepotřebných nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany; prodej pozemků 

v k. ú. a obci Sedlčany společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín – Podmokly, PSČ 405 02 (pozemky pod trafostanicemi ve vlastnictví ČEZ 

Distribuce, a. s.) v městské zástavbě Sedlčany 

Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že dne 2. června 2015 obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, 

Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o odkup částí pozemků, které se nacházejí 

pod trafostanicemi ve vlastnictví této společnosti.  

Jedná se o trafostanice na pozemcích města Sedlčany parc. č. 2940/8 v ulici Západní, 

parc. č. 1346 na Novoměstském náměstí, parc. č. 965 v ulici Petra Bezruče – před obytným 

domem Sedlčany č. p. 112 a parc. č. 1643/11 v ulici Pod Potoky – u jezu na potoce Mastník 

v oploceném areálu fotbalového stadionu (vizte Přílohy k tomuto bodu zasedání ZM – 

snímky katastrální mapy, na kterých jsou trafostanice lokalizovány; zastupitelé obdrželi).  

Žádost o prodej uvedených pozemků projednala Rada města Sedlčany dne 3. června 2015 

a svým usnesením č. RM 15-247/2014-2018 předběžně schválila (doporučila) prodej 

dotčených částí pozemků pod trafostanicemi, přičemž uložila Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, aby tento záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany. Od června roku 2015 Městský úřad Sedlčany vyčkával na zhotovení 

nezbytných geometrických plánů, jejichž zpracování a následné předání městu Sedlčany 

přislíbila pořídit společnost ČEZ Distribuce, a. s., v jejíž zájmu je majetkoprávní vypořádání 

realizovat. Stalo se tak až koncem června 2016, kdy na základě zaslaných geometrických 

plánů zveřejnil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, zmíněný záměr prodeje pozemků, 

a to v době od 1. července do 18. července 2016. Následně Rada města Sedlčany dne 

20. července 2016 projednala prodej nově oddělených pozemků dle geometrických plánů 

a usnesením č. RM 42-652/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

prodej zatížených pozemků za cenu stanovenou ZM, tj. jako pozemky určené ke komerčním 

účelům za jednotkovou cenu ve výši 500,00 [Kč/m
2
] (uvedeno rovněž v návrhu usnesení). 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

Referující k tomuto bodu zasedání, pan místostarosta, otevřel rozpravu zastupitelů 

a následně přítomné veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 

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 pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

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

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 131/2014-2018. 

 

6.7 Majetkoprávní vypořádání společných zařízení – Darovací smlouva na inženýrské 

sítě v rozvojové lokalitě Sedlčany „U Záduše“  

Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že je dárce vlastníkem pozemků, původní parc. č. 2454/2, parc. č. 2442/1, 

parc. č. 2442/2 a parc. č. 2442/4 v lokalitě zvané „U Záduše“, tj. mezi silnicí I/18 a Farmou 

DRUHAZ, s. r. o. (lidově tzv. „Krůťárnou“). Z hlediska územně plánovací dokumentace 

sídelního útvaru města Sedlčany se jedná o plochy učené k výrobě a skladování – lehká 

výroba, kde v souladu s územním rozhodnutím vzniklo 12 samostatných pozemků (parcel) – 

vizte Přílohu k tomuto bodu, tj. snímek katastrální mapy; zastupitelé obdrželi. V rámci 

budování této „komerční zóny“ v tomto prostoru vlastník vybudoval na vlastní náklady 

potřebné inženýrské sítě a v současné době již tyto pozemky (stavební parcely) k uvedeným 

účelům prodává. 

Obdobně jako v jiných lokalitách (např. naposledy v lokalitě Na Morávce – Darovací 

smlouva s jinou fyzickou osobou; vizte usnesení zastupitelstva č. 83/2014-2018 ze dne 

30. listopadu 2015), jsou vybudované inženýrské sítě nyní bezplatně převáděny do 

vlastnictví města Sedlčany, a to z důvodu jejich řádného provozování. V tomto případě se 

jedná o vodovodní řad se všemi součástmi a příslušenstvím v hodnotě 1.043.899,00 [Kč] 

a veřejné osvětlení v hodnotě 314.872,00 [Kč]. Součástí Darovací smlouvy je i bezúplatný 

převod pozemků parc. č. 2442/14 o výměře 1 248 [m
2
], parc. č. 2442/1 o výměře 1 559 [m

2
] 

a parc. č. 2442/22 o výměře 69 [m
2
], vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha o celkové výměře 2 876 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany, ve kterých jsou uloženy 

uvedené inženýrské sítě a do budoucna budou tvořit obslužnou komunikaci, která bude po 

dokončení a její kolaudaci rovněž předmětem bezúplatného převodu na město Sedlčany, 

resp. Darovací smlouvy (vizte Přílohu k tomuto bodu jednání – kopie geometrického plánu; 

zastupitelé obdrželi). Rada města Sedlčany projednala návrh Darovací smlouvy dne 

20. července 2016 a usnesením č. RM 42-653/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města 

Sedlčany výše uvedený bezúplatný převod pozemků a inženýrských sítí schválit. 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

Referující k tomuto bodu zasedání, pan místostarosta, otevřel rozpravu zastupitelů 

a následně přítomné veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. 
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Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 pověřuje pana Ing. Jiřího 

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

příslušné Darovací smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 132/2014-2018. 

 

6.8 Dohoda o paušální náhradě škody vzniklé v důsledku vybudování vypouštěcích 

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

Sedlčany“ 

Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že v souvislosti s výstavbou „Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany“ byly 

na trase vodovodního potrubí vybudovány objekty pro vypouštění potrubí do vodotečí. Tyto 

objekty nebyly předmětem uzavřených Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného 

břemene, neboť toto technologické zařízení nebylo řešeno v projektové dokumentaci 

pro územní řízení (v době uzavírání odpovídajících smluvních vztahů). K upřesnění došlo až 

v prováděcí dokumentaci, v souladu s kterou bylo vybudováno celkem 9 objektů, které jsou 

blíže identifikovány v Příloze – vizte Přílohu k tomuto bodu jednání). Vstupy do 

armaturních šachet, včetně vypouštěcích objektů a odtokových koryt (viz. přiložená kopie 

projektové dokumentace „Armaturní šachty“) jsou umístěny na povrchu služebného 

pozemku, čímž se ztížilo užívání pozemků dotčených stavbou, zejména ve smyslu jejich 

údržby a čerpání užitků a výnosů nad rámec kompenzace v podobě dohodnuté ceny za 

zřízení věcného břemene. Z tohoto důvodu město Sedlčany, jako oprávněný projednalo 

s jednotlivými vlastníky, tj. povinnými z věcného břemene, že škodu vzniklou výše 

uvedeným omezením výkonu vlastnického práva nahradí jednorázovou paušální částkou, 

která vychází z jednotkové ceny 250,00 [Kč/m
2
]. Rada města Sedlčany projednala tento 

způsob finančního vyrovnání dne 17. srpna 2016 a doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany 

schválit uzavření navržených „Dohod o náhradě paušálních škod“ dle přiloženého seznamu 

s vypořádáním náhrady za jednotkovou cenu ve výši 250,00 [Kč/m
2
], resp. dle předloženého 

návrhu usnesení. 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

 

Pro přehlednost a komfort informace na jednom místě je zde dále uveden tabulkový přehled, 

který byl součástí Pozvánky na dnešní zasedání ZM, který Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku, a to za účelem řádného projednání této problematiky, vypracoval: 

 

k. ú. Božkovice 

1. parc. č. 130   2.875,00 [Kč] 
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parc. č. 137   2.875,00 [Kč] 

      Celkem 23 [m²] 5.750,00 [Kč] 

    

k. ú. Jírovice 

2. parc. č. 

1139/78 

parc. č. 

1133/5 

Konopiště resort, s. r. 

o.  

Václavské náměstí č. p. 

1058, Praha 

3.000,00 [Kč] 

      Celkem 12 [m²] 3.000,00 [Kč] 

 

 

k. ú. Drachkov 

3. parc. č. 

192/34 

parc. č. 

943/9 

  4.000,00 [Kč] 

      Celkem 12 [m²] 4.000,00 [Kč] 

 

 

k. ú. Nesvačily u Bystřice 

 

4. 

 

parc. č. 

897/11 

  2.375,00 [Kč] 

  2.375,00 [Kč] 

       Celkem 19 [m²]  4.750,00 [Kč] 

 

k. ú. Vrchotovy Janovice 

5. parc. č. 23/1    4.000,00 [Kč] 

       Celkem 16 [m²] 4.000,00 [Kč] 

 

6. parc. č. 

593/3 

  3.500,00 [Kč] 

       Celkem 14 [m²] 3.500,00 [Kč] 

 

7. 

 

parc. č. 5   4.000,00 [Kč] 

parc. č. 8    

       Celkem 16 [m²] 4.000,00 [Kč] 

 

k. ú. Kosova Hora 

8. parc. č. 758   6.250,00 [Kč] 

       Celkem 25 [m²] 6.250,00 [Kč] 

 

k .ú. Janov u Kosovy Hory 

 

9. 

parc. č. 

860/4 

parc. č. 

856/3 

parc. č. 

870/1 

  2.375,00 [Kč] 

   

2.375,00 [Kč] 

       Celkem 19 [m²] 4.750,00 [Kč]  

Celkem za všechny vypouštění šachty                                                          40.000,00 [Kč] 
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Referující k tomuto bodu zasedání, pan místostarosta, otevřel rozpravu zastupitelů 

a následně přítomné veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy 

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení výroku návrhu usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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; vlastníci pozemků 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]; 

 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 pozemku – 

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

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

bytem Sedlčany, Vítěžská č. p. 1138, Sedlčany, PSČ 264 01; 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 pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana Ing. Miroslava 

Hölzela, místostarostu města, podpisem jednotlivých Dohod.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 16., proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 133/2014-2018. 

 

6.9 Zajištění a vypořádání majetkoprávních vztahů; uzavření Smluv o zřízení věcných 

břemen – služebností inženýrských sítí s vlastníky pozemků dotčených liniovou 

stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“; „třetí množina“ smluvních vztahů 

Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že v souladu s usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 95/2014-2018 

ze dne 7. března 2016 byl zaslán jedné z fyzických osob návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě, která se týká pozemků parc. č. 1589/3 a parc. č. 

1593/2 v k. ú. a obci Vrchotovy Janovice. Fyzická osoba následně sdělila Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, že na základě uzavřené Kupní smlouvy byly uvedené pozemky 

převedeny do SJM dvou fyzických osob, a to s právními účinky zápisu do evidence katastru 

nemovitostí ke dni 5. května 2016. 
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Z výše uvedených důvodů je nyní předkládán Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení 

návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

s novými vlastníky uvedených pozemků dotčených stavbou „Přivaděče pitné vody Benešov 

– Sedlčany“.  

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

 

K problematice byla otevřena rozprava, nejprve zastupitelů a následně veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé a přítomná veřejnost) již nikdo 

do rozpravy nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. 

 

Předsedající zasedání ZM vyzval pana místostarostu k přednesení návrhu výroku usnesení, 

o kterém bylo následně hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 vlastníků vyplacena jednorázová náhrada ve výši 825,00 [Kč]. Zastupitelstvo 

města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

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

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 16., proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 134/2014-2018. 

 

6.10 Informace Rady města Sedlčany o výsledku jednání s vlastníkem pozemků 

pod „Skládkou TKO Kosova Hora“ 
 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 18:23 hod. dostavuje zastupitel pan 

Ing. Jiří Barták. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání ZM 

celkem 18. Počet členů ZM se až do ukončení veřejného zasedání ZM nezměnil. 

 

Zastupitelé ve prospěch řádného projednání této tematiky obdrželi spolu s Pozvánkou 

na dnešní zasedání ZM k řešené problematice podkladové materiály, ve kterých je v textové 

části uvedeno, že na konečném vypořádání majetkoprávních vztahů vlastnictví k pozemkům 

parc. č. 747/35 o výměře 1476 [m
2
] a parc. č. 747/37 o výměře 1145 [m

2
], oba druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití skládka v k. ú. a obci Kosova Hora, které jsou 

součástí zaploceného areálu bývalé „Skládky TKO Kosova Hora“ je shledán veřejný 

(obecný) zájem. 

Dlouhodobě vedená jednání o užívání pozemků a jejich odkupu do vlastnictví města 

Sedlčany nevedla k vypracování návrhu kupní smlouvy za obvyklých a přijatelných 

podmínek. 

Nabídka města Sedlčany na směnu pozemků, učiněná ve třech variantách, byla vlastníkem 

odmítnuta. Předmětem nabídky byl ovocný sad v nezastavěném území parc. č. 2876 v k. ú. 

a obci Sedlčany; pozemek parc. č. 69/2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany a stavební pozemek 

v lokalitě městské zástavby Sedlčany, Strojírenská ulice, pozemek parc. č. 2487/13 

a územně srostlý pozemek parc. č. 2488/8 v k. ú. a obci Sedlčany.  

Vlastníkem byly definovány dvě varianty řešení: 

a) Vyklizení předmětných pozemků a navrácení pozemků vlastníkovi v původním 

stavu; 
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b) Prodej pozemků za jednotkovou cenu 300,00 [Kč/m
2
] (786.000,00 [Kč] 

za celkovou výměru 2 621 [m
2
]). 

Variantu označenou “b)“ lze aplikovat v následných subvariantách: 

▪ přímý prodej s parametry výše uvedenými; 

▪ uzavření nového uživatelského vztahu (nájemní smlouva) nejdéle na dobu tří let 

a do uplynutí této doby pozemky vykoupit; základní parametry nájemného: 

24.000,00 [Kč/měsíc] v době trvání tří let; současně s Nájemní smlouvou by byla uzavřena 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní; celková částka by představovala 864.000,00 [Kč/tři 

roky]; po uplynutí doby nájmu by bylo vlastnictví pozemků převedeno bezúplatně;  

▪ kombinace obou předchozích subvariant, a to dle dohody smluvních stran; v této 

subvariantě je rovněž požadována částka ve výši cca 864.000,00 [Kč]; (prodej za znalecký 

posudek, doplacení na nájemném). 

 

Pozemky tvoří spolu s dalšími nemovitostmi jeden funkční celek odpadového hospodářství 

a jsou nezbytnou součástí pro dopravní obsluhu a manipulaci hmot pro případ dalších 

realizovaných projektů v areálu, a to projektu „Rekultivace skládky“ (zejména dopravní 

obsluha výluhové jímky a další), „Překládací stanice“ (celková obsluha a provoz) 

a „Kompostárny“ (dopravní dostupnost).  

Předmětné pozemky jsou zatíženy dalšími stavebními objekty, některými ve vlastnictví 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o., a to: 

▪ nezbytnými terénními úpravami (niveleta; odvod a svody balastních vod) a zpevněný 

sendvič plochy; 

▪ přípojkou elektro s rozvodnou skříňkou, hlavním rozvaděčem a podzemním kabelovým 

rozvodem;  

▪ vstupní branou do areálu s oplocením;   

▪ zpevněnými povrchy komunikací (sjezd do areálu; vnitro areálové komunikace; 

manipulační plochy s kontejnery; odstavné plochy);   

▪ silniční váha s vážním domkem, technologií elektronické evidence odpadu a hygienickým 

zařízením pro obsluhu a zaměstnance dalších technologických uzlů a údržby; 

▪ podzemní nádrž na užitkovou vodu pro hygienické zařízení a jímka na splaškové vody; 

▪ původním obslužným domkem správce skládky.  

Podstatným problémem je samotná poloha pozemků, na kterých jsou zpevněné povrchy 

komunikací, jako je vlastní sjezd do areálu, který je vybudován s ohledem na napojení 

na veřejnou komunikaci v nejbezpečnějším místě, a to s ohledem na výhledové poměry 

i niveletu terénu (podstatné výškové nerovnosti) a možnost bezpečné odstávky vozidla před 

vlastním vjezdem a vstupem do areálu; dále vnitro areálové komunikace spolu s nezbytnou 

manipulační a odstavnou plochou pro kontejnery a nákladní vozidla, jejich skládku 

a nakládku, respektive kompletní obsluhu technologického uzlu Překládací stanice 

a evidence odpadu (vážní systém). Bez využití předmětných pozemků by nebyl současně 

prováděný provoz Překládací stanice možný (posouzení provedl stavební expert). 

Projektová, administrativní, technická, finanční a další náročnost realizace náhradního 

projektového řešení pro obsluhu Překládací stanice, vlastní likvidace staveb s náhradou 

a uvedení pozemků do původního stavu jsou odhadovány v řádech milionů.    

Problematika konečného majetkoprávního vypořádání byla projednávána RM opakovaně, 

a to již dne 25. května 2016 (bod jednání a Zápisu RM označený 3.1.6) a dne 8. června 2016 

(bod jednání a Zápisu RM označený 3.1.3) a na jednání RM dne 17. srpna 2016. 

 

K dispozici je vyjádření právního zástupce města Sedlčany. 
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Z dosavadního průběhu jednání lze učinit závěr, že vůle obou stran k vyřešení otázky 

pozemků pod Skládkou TKO Kosova Hora prodejem předmětných pozemků městu 

Sedlčany je zřejmá, sporná je však otázka kupní ceny.  

V souladu s názory právního zástupce města Sedlčany RM doporučuje: 

▪ vzít uvedené informace na vědomí;  

▪ neakceptovat možnost vyklizení pozemků a jejich uvedení do původního stavu; 

▪ navrhované finanční vypořádání odmítnout jako nepřijatelné, a to s ohledem na doposud 

sjednávanou výši kupní ceny, cenu v místě a čase obvyklou a hospodárnost; 

▪ učinit návrh na uzavření Budoucí kupní smlouvy nebo Kupní smlouvy na pozemky parc. 

č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. Kosova Hora s tím, že kupní cenu určí soud; 

▪ ve prospěch přijatelného rozsahu konečného řešení schválit usnesení o podání návrhu 

soudu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 747/35 

a parc. č. 747/37 v k. ú. Kosova Hora, spočívajícím v právu příjezdu a přístupu k dalším 

nemovitostem areálu; 

▪ podání návrhu soudu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene k pozemkům 

parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. a obci Kosova Hora, spočívajícím v právu příjezdu 

a přístupu ke stavbám automobilové váhy, provozně-sociálního objektu, žumpy splaškových 

vod, akumulační nádrže na užitkovou vodu, přípojky el. energie k provozně sociálnímu 

objektu v dosud užívaném rozsahu a v právu umístění stavby automobilové váhy 

na pozemcích parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. Kosova Hora. 

Návrhy na zřízení věcných břemen jsou navrhovány jako opatření pro případ, že nebude 

ze strany vlastníka akceptován definovaný návrh postupu při určení kupní ceny, a bude z 

jeho strany přistoupeno k podání žaloby o vyklizení předmětných pozemků. 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval. 

 

Zastupitelé obdrželi návrh výroků následujících usnesení: 

1. „Zastupitelstvo města Sedlčany bere 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, které jsou 

zatíženy areálem „Skládky TKO Kosova Hora“. Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, 

aby s ohledem na požadovanou finanční náhradu ze strany vlastníka předmětných pozemků, 

která byla vyhodnocena jako neúměrně vysoká a pro město neakceptovatelná, bylo dále 

postupováno soudní cestou, a to podle návrhu právního zástupce města Sedlčany, který je 

variantním postupem  k žádoucímu konečnému vypořádání majetkoprávních vztahů 

k pozemkům parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. a obci Kosova Hora.“ 

 

2. „Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrh na uzavření Budoucí kupní smlouvy nebo 

Kupní smlouvy, jejichž 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, s ujednáním, 

že kupní cenu určí soud na návrh města Sedlčany.“ 

 

3. „Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje podání návrhu soudu na zahájení řízení 

o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. a obci 

Kosova Hora, spočívajícím v právu příjezdu a přístupu k tělesu Skládky TKO Kosova Hora, 

Kompostárně Kosova Hora a Překládací stanici Kosova Hora na pozemcích parc. č. 747/46, 

parc. č. 747/40, parc. č. 829/4, parc. č. 1360/154, parc. č. 1360/6, parc. č. 747/41, parc. č. 

747/47, parc. č. st. 562, parc. č. 747/42, parc. č. 747/44, parc. č. 829/5, parc. č. 1360/10, 

parc. č. 828, parc. č. 747/45, parc. č. 747/43, parc. č. 829/2, parc. č. 829/3, parc. č. 1360/11, 

parc. č. 1360/12, parc. č. 833, parc. č. 834, parc. č. 1360/13, parc. č. 836, parc. č. 838, parc. 

č. 837/1, parc. č. 829/6, parc. č. 840/2, parc. č. 840/3, parc. č. 837/3, parc. č. 840/4, parc. č. 



 34 

840/5, parc. č. 837/4, parc. č. 1360/5, parc. č. 829/9, parc. č. 829/1, parc. č. 829/7, parc. č. 

829/8, parc. č. 837/5 a parc. č. 743, vše v k. ú. a obci Kosova Hora.“ 

(Poznámka: Pozemky parc. č. 747/41, parc. č. 747/47, parc. č. st. 562, parc. č. 747/42 

a parc. č. 747/44 v k. ú. a obci Kosova Hora jsou v podílovém spoluvlastnictví města 

Sedlčany a obce Kosova Hora.) 

 

4. „Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje jako jediný vlastník společnosti Sedlčanské 

technické služby s. r. o., IČ 27167127, se sídlem Sedlčany, Karla Hynka Máchy č. p. 651, 

264 01 Sedlčany, podání návrhu soudu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene 

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

v právu příjezdu a přístupu ke stavbám automobilové váhy, provozně-sociálního objektu, 

žumpy splaškových vod, akumulační nádrže na užitkovou vodu, přípojky el. energie 

k provozně sociálnímu objektu v dosud užívaném rozsahu a v právu umístění stavby 

automobilové váhy na pozemcích parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. Kosova Hora.“ 

 

Rozprava zastupitelů 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. dotazoval: 

▪ kdy vznikl tento problém a požádal o kopii Nájemní smlouvy. 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka konstatoval: 

▪ nedisponuji potřebnými podklady pro rozhodování (Nájemní smlouva) a jako právník se 

zodpovědně nemohu vyjádřit k dané problematice; 

a požadoval: 

▪ kopii Nájemní smlouvy; 

▪ zajistit některé vybrané parametry užívání (výši nájemného; dobu užívání; právní určitost). 

Ing. Jiří Burian, starosta města, na shora uvedené (pro případ obou tazatelů) reagoval: 

▪ problém vznikl oznámením advokáta o ukončení užívání pozemků; bylo učiněno v prosinci 

roku 2015 a přijato uživatelem (vlastníku nelze nutit uživatelský vztah); 

▪ režim časové neurčitosti užívání podle občanského zákoníku prodlužován vždy o jeden 

rok, a to od roku 2009, do kdy byla uzavřena původní Nájemní smlouva; 

▪ Nájemní smlouva na dřívější užívání nemovitostí bude jmenovaným zaslána, případně 

všem zastupitelům; tento dřívější smluvní akt byl ukončen (oznámení právního zástupce 

vlastníka pozemků); právní důvod užívání pozemků byl založen Nájemní smlouvou 

uzavřenou mezi vlastníkem a uživatelem (Sedlčanské technické služby, s. r. o.); 

▪ jednání ve věci lze odložit i na následné nejbližší zasedání ZM, jestliže zastupitelé 

potřebují nastudovat materiály potřebné pro rozhodnutí, avšak byl učiněn příslib o případné 

(ne)akceptaci návrhů vlastníka na konečné řešení majetkoprávních vztahů. 

Shora uvedené dotazy jsou považovány za vypořádané, vyjma příslibu zaslání kopie 

Nájemní smlouvy, která bude zaslána. 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. konstatoval: 

▪ vhodnost řešení právního důvodu užívání pozemků alespoň sjednáním věcných břemen; 

Konstatace nevyžaduje vypořádání. 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se dotázal: 

▪ na výši nájemného; 

a případně doporučil: 

▪ aplikaci institutu vyvlastnění. 

Pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku, sdělil, že bylo aplikováno nájemné ve výši 

2.621,00 [Kč/rok], tedy 1,00 [Kč/m
2
/rok]. 

(Institut vyvlastnění byl městem Sedlčany a právním zástupcem zvažován; v současné době 

není reálný.) 
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Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, promluvil: 

▪ o dalších souvislostech a zájmech vlastníka nemovitostí; 

▪ o historii vztahů vlastníka a obce Kosova Hora; 

▪ o obdobném vzorci jednání pro řešený příklad jako v minulosti v Kosově Hoře; 

dlouhodobost jednání; 

▪ o aktivitách a činnosti naší sjednané advokátky; lze přizvat na jednání ZM. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel promluvil: 

▪ o dalších příkladech ocenění obdobných nemovitostí v širším regionu (Votice); region 

Votice pro potřeby monitorování výluhů v místě pod skládkou TKO Votice výkup za cenu 

21,00 – 22,00 [Kč/m
2
]; jednání o výkupu pozemků na rozšíření skládky za cenu 

50,00 [Kč/m
2
]; 

▪ cenu zjištěnou znaleckým posudkem, respektive cenu v místě a čase obvyklou bychom 

jako cenu smluvní (za výkup nemovitostí) akceptovali.  

Příspěvek je informativního charakteru (bez vypořádání). 

 

Pan Jiří Dundr doporučuje: 

▪ jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o doplatku požadované ceny, respektive 

o doplatku rozdílu mezi cenou, kterou jsme schopni a ochotni zaplatit a cenou požadovanou 

vlastníkem. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že uvedené doporučení není pro tento případ 

aplikovatelné (reálné). 

Příspěvek je považován za vypořádaný. 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dotázal: 

▪ zda byl nabídnut výkup pozemků za cenu v místě a čase obvyklou. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, odpověděl, že při posledním jednání s ohledem na 

vyřčené cenové představy vlastníka nikoliv (Poznámka: v minulosti ano); avšak při jednání 

s protistranou byla právnímu zástupci vlastníka sdělena povinnost obce jednat s ohledem 

na hospodárnost, a to i ve věci převodu nemovitostí.   

Příspěvek je považován za vypořádaný, a to v kontextu přijatého usnesení. 

 

Do rozpravy o konečném majetkoprávním vypořádání se spolu s výše uvedeným závěrem 

zapojilo více zastupitelů. Jejím předmětem byla vhodnost projednání a vyjádření se 

k návrhům vlastníka, který ke svým návrhům očekává elementární výstup, a to s ohledem 

na příslib města Sedlčany, že tato problematika bude s případnými závěry projednána 

na dnešním ZM. 

Zastupitelé po déle trvající rozpravě o návrhu právního zástupce města Sedlčany, nalezli 

základní shodu na úpravě výroků navrhovaných usnesení.  

Vzájemně se dohodli, že bude vhodné přijmouti následující soubor výroků usnesení, které 

společně formulovali aktivní aktéři rozpravy s tím, že nebude hlasováno o návrzích usnesení 

týkajících se věcných břemen.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta, později přednesl domluvené návrhy usnesení (vizte 

usnesení č. 135/2014-2018 a č. 136/2014-2018). 

 

Do následně otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo nepřihlásil. 

 

Předsedající zasedání ZM vyzval pana místostarostu k přednesení návrhu výroků usnesení, 

o kterých bylo následně hlasováno (samostatně): 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí přednesenou informaci o průběhu 

a výsledku jednání s fyzickou osobou, a to 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 

zamítá návrhy vlastníka na vyklizení pozemků a výši finančního vyrovnání uvedené 

v Důvodové zprávě.“  

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 135/2014-2018.  

 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá 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, s ujednáním, že kupní cena bude určena znaleckým posudkem jako cena 

v místě a čase obvyklá nebo bude určena soudem.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 136/2014-2018. 

 

 

7. Různé 

 

7.1 Koncept a podmínky zveřejňování Zápisů z veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany  

Referujícím k řešené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

Zastupitelé ve věci obdrželi základní materiál, který stručně shrnuje dosavadní praxi 

a na základě platné legislativy doporučuje provést určité úpravy. 

Dosavadní praxe zveřejňování plných znění usnesení zastupitelstva v elektronické podobě 

na webových stránkách města Sedlčany a v tištěné podobě ve zpravodaji města Radnice má 

tyto klady:  

▪ transparentní a konkrétní informování všech občanů, 

ovšem i tyto zápory: 

▪ porušování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; tudíž je protizákonné a postižitelné.  

 

Kompletní Zápis ze zasedání ZM je k nahlédnutí v písemné i elektronické podobě 

na Městském úřadu Sedlčany (vizte ustanovení § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

Závěr: 

Rada města Sedlčany dne 22. června 2016 rozhodla usnesení z jednání RM zveřejňovat 

v upravené podobě tak, aby byla informace maximálně transparentní a přitom nedocházelo 

k porušování uvedeného zákona č. 101/2000 Sb. a zároveň informace o výroku přijatého 

usnesení neměnila podstatu předmětu rozhodnutí. 

Z pohledu RM je to jediná možnost, jak transparentně občany informovat. Zveřejňování 

plného znění je postižitelné a tzv. „začerňovat“ osobní údaje v textu je neuctivé vůči čtenáři. 

 

Rada města doporučuje ZM stejný postup i o informování ze zasedání ZM! 
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Požadavek na dálkový, elektronický, automatizovaný přístup k plnému znění zápisu 

a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva RM nedoporučuje. 

Důvod: 

Zbytečně složitý a drahý software, který by musel komunikovat se všemi registry a sám by 

vytvářel nepovolený registr případných lustrovaných zájemců, v čemž RM spatřuje 

porušování zákona (vizte níže uvedené blokové schéma procesů automatizované přístupnosti 

Zápisů či Usnesení ZM – rozumí se dokumentů). 

Proč tvořit něco složitého, komplikovaného a rizikového, když po tom ani není žádná vážná 

poptávka? 

Stávající praxe odpovídá legislativě a splňuje požadavky kladené na poskytování informací 

(viz. blokové schéma procesů ruční přístupnosti Zápisů či přijatých Usnesení ZM). 
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Pan místostarosta, referující k řešené problematice, výše uvedené okomentoval. 

 

Rozprava zastupitelů: 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka přednesl: 

▪ návrh o možnosti zřízení dálkového přístupu pro občany města Sedlčany Zápisů a usnesení 

ze ZM spolu s nezbytnými aspekty a identifikací osob (obdržení občanem na časový limit 

přístupových údajů). 

Návrh v podstatě vypořádán výše (panem místostarostou byla podrobněji rozvedena 

Důvodová zpráva, a to v aspektech protizákonného jednání; město nemůže vytvářet jinou 

evidenci osob, než tu, která je daná zákonem). 

Příspěvek, respektive návrh lze považovat za vypořádaný, a to i s ohledem na přijaté 

usnesení (uvedeno níže).  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. podpořil a přednesl: 

▪ zveřejňování Zápisů ve formátu „pdf.“ na www stránkách města Sedlčany; 
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▪ návrh usnesení zahrnující problematiku zveřejňování dokumentů (zápisů a Usnesení ZM) 

do třech definovaných okruhů (zajištění anonymizace; využití www stránek města; časové 

limity zveřejňování dokumentů), a to ve prospěch zdárného zajištění zveřejňování 

dokumentů s anonymizovanými údaji pro všechny občany. 

(Poznámka: návrh nebyl předán; není zde přesně uveden) 

Příspěvek je v podstatě vypořádán níže uvedeným přijatým usnesením v projednávané věci. 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka vyslovil názor: 

▪ zveřejňování dokumentů pro množinu lidí, kteří nejsou občany města, je nadbytečné; jedná 

se o záležitosti našeho města a našich občanů (ve formátu „pdf.“ by byl Zápis dostupný 

komukoliv, nikoliv pouze občanům města). 

Příspěvek nevyžaduje specifické vypořádání. 

 

Paní Ing. Stanislava Jelenová konstatovala a doporučila: 

▪ lze vycházet ze zkušeností jiných obcí, které anonymizované Zápisy ze zasedání ZM 

zveřejňují a postupovat obdobně. 

Příspěvek nevyžaduje specifické vypořádání. 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. požaduje o předneseném návrhu hlasovat. 

Požadavek, respektive jeho vypořádání, je patrné z průběhu hlasování o protinávrhu. 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka doporučil: 

▪ zveřejnit anketu pro občany ve věci zjištění jejich zájmu na dostupnosti Zápisů a Usnesení 

ZM; případně způsobu zveřejňování Zápisů ze ZM; 

▪ krajní limity aktualizace registrovaných osobních dat a doba trvání oprávněnosti zřízeného 

přístupu. 

S ohledem na později přijaté usnesení ve věci, lze příspěvek jako celek považovat 

za vypořádaný; respektive příspěvek nevyžaduje písemnou odpověď. 

 

Paní Ing. Stanislava Jelenová ocitovala: 

▪ záměr MV ČR ve věci připravované novely zákona o obcích (pořizování zvukových 

záznamů; zveřejňování plných textů a další). 

Příspěvek je informativní, nevyžaduje další vypořádání. 

 

Pan Ing. František Hodys jinými slovy konstatoval: 

▪ problematika aktualizace dat o oprávněných osobách (pozbytí práv ze zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů); případy změny 

trvalého pobytu, dosažení věkového limitu, nabytí a pozbytí nemovitosti a další faktory 

svědčí o složitosti systému při snaze města Sedlčany činit práci odpovědně (právní 

důsledky). 

Příspěvek je informativní, nevyžaduje další vypořádání. 

 

Ing. Jiří Burian, starosta města, reagoval na některé názory z výše uvedené rozpravy: 

▪ zasedání ZM je vždy veřejné; realizovat lze pracovní setkání ZM, na kterém nelze přijímat 

žádná usnesení; 

▪ iniciace novely zákona (zveřejňování usnesení ZM se všemi údaji); 

▪ přirovnal situaci k dřívějšímu režimu zákona o obcích ohledně zasílání gratulací 

k významným životním výročím občanů města (starostové nesměli posílat gratulace; vítat 

narozené občánky bez souhlasu rodičů; v případě, že starosta obce chtěl známému občanovi 

města k příležitosti např. významného jubilea poblahopřát, musel se jej nejdříve dotázat 

dopisem, zda mu gratulovat může…); 



 40 

▪ vybrané závěry z jednání s Kontrolním výborem Zastupitelstva města Sedlčany (jinými 

slovy: když občan projeví skutečný zájem o řešení některé problematiky ve prospěch občanů 

města, jistě rád na radnici přijde, bude přijat a veškerý servis ve spojení s informacemi mu 

bude poskytnut); 

▪ přijatá usnesení jsou transparentní a právně určitá (nikdo se nemusí za své jméno, 

respektive zveřejnění tohoto osobního údaje, stydět); 

▪ podpora úplného zveřejňování dokumentů (nemá ovšem podporu legislativní; iniciace 

změny zákona).  

 

Rozprava veřejnosti: 

Pan Ing. Josef Soukup, občan města Sedlčany, požádal: 

▪ o zveřejnění kdy na Městském úřadu Sedlčany lze do plného znění Zápisů nahlédnout 

a na kterém místě, a to na www stránkách města Sedlčany (identifikační a evidenční místo); 

Pan Ing. Josef Soukup promluvil: 

▪ o konfliktu zákona na ochranu osobních údajů a zákona o obcích. 

Příspěvek nevyžaduje vypořádání písemnou odpovědí, je doporučením. 

 

Do delší rozpravy o obsahu sousloví „přepis osobních údajů“ a „anonymizace osobních 

údajů“ se před vlastním aktem hlasování účastnilo více zastupitelů, přičemž byla nalezena 

shoda (doloženo níže hlasováním). Došlo ke sblížení obou návrhů přednesených usnesení 

(níže uvedeno). 

 

Rozprava veřejnosti a občanů byla ukončena; všechny příspěvky přednesené v rozpravě jsou 

považovány za vypořádané.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, vyřkl výrok protinávrhu usnesení, o kterém 

nechal předsedající zasedání v souladu s Jednacím řádem ZM hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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.“       

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 137/2014-2018. 

 

7.2 Informace k zákonu č. 204/2015 Sb., (změna zákona o přestupcích a některých 

dalších zákonů) – doba nočního klidu 

Ústní informace k zákonu č. 204/2015 Sb., (změna zákona o přestupcích a některých dalších 

zákonů), který se mimo jiné týká problematiky – doby nočního klidu, poskytl, a to na výzvu 

předsedajícího zasedání ZM, pan místostarosta.  

Zákon je změnou určitých ustanovení zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., konkrétně § 47, 

který definuje „Přestupky proti veřejnému pořádku“. V ustanovení je mimo jiné uvedeno, že 

přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid. 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou 

vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo 

rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 
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Ze zákona bylo vypuštěno slůvko „nebo rozhodnutím na základě OZV“, čímž obcím byla 

zrušena možnost akce povolit rozhodnutím; nyní nemá obec pravomoc akci jinak povolit, 

kromě výčtu akcí uvedených v OZV. 

Problematikou tedy jsou některé akce konané na tzv. předzahrádkách, oslavy narozenin, 

další rodinné akce, zahradní slavnosti a další. 

Je zřejmé, že některé akce nelze přesně na den stanovit (termínovat). Zákon umožňuje 

určitou výjimku v přesnosti času (výjimka z nestanovení přesného data). 

Je žádoucí si uvědomit, že problematika se týká všech doposud realizovaných akcí, jako jsou 

Městské slavnosti ROSA; Sedlčanská pouť; pouťové zábavy v místních částech obce – 

Libíň, Solopysky; festivaly, Zahradní slavnost 2. ZŠ; možná tzv. Pivoňková slavnost; 

Silvestr a další (potenciálně se týká i některých akcí v KDJS; Čarodějnice – stavění májky, 

a to i v osadách; Masopustní ples; Spolková činnost a aktivity jako je noční hasičské cvičení; 

Svatomartinské slavnosti; Mikulášská zábava). 

Referující k problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že 

v termínu do příštího řádného zasedání ZM bude připraven návrh OZV.  

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných (zastupitelé; veřejnost) nepřihlásil. 

Zastupitelstvo města Sedlčany, a to bez přijetí specifického usnesení, vzalo přednesené 

informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

7.3 Pojmenování nové ulice v městské zástavbě Sedlčany v lokalitě Roudný; rozhodnutí 

o názvu nové ulice 

Pan místostarosta k jednání ZM dodatečně připravil další materiál, který byl na program 

veřejného zasedání zařazen v rámci procedurálního schvalování dnes, za což v úvodním 

slovu, kterého se po vyzvání předsedajícího zasedání ujal, poděkoval, neboť se jedná o věc 

naléhavou (rozhodnutí o užívání stavby; přidělení čísla popisného).   

Návrh na rozhodnutí je zařazen v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Ve věci bude 

postupováno podle ustanovení § 28 zákona o obcích.  

Lokalizace místa: 

Při výjezdu ze stavebně srostlé zástavby Sedlčany po silnici označené II/105 směrem na část 

obce Zberaz (místní část obce Sedlčany) s místním názvem Roudný, od silnice směrem 

vlevo je vytyčeno celkem šest stavebních parcel, určených pro stavbu rodinných domů 

(individuální bytová výstavba). Parcely jsou dopravně obslužné ze společného zařízení – 

místní obslužné komunikace (slepá příjezdová komunikace), která jedním koncem ústí do 

silnice II/105 (sjezd do lokality – nové ulice). Tato obslužná komunikace tvoří novou ulici 

v k. ú. a obci Sedlčany. 

Tato stavební rozvojová zóna je součástí městské zástavby Sedlčany (část Sedlčany 

v k. ú. Sedlčany), a tudíž pro přidělení čísla popisného nové stavbě je nezbytné označení 

názvu nové ulice.  

Pan místostarosta dříve zaslanou, tzv. Důvodovou zprávou k této problematice požádal 

zastupitele o návrhy na důstojné pojmenování nové ulice, o kterém musí rozhodnout 

Zastupitelstvo města Sedlčany. Pro komplexnost informace lze konstatovat, že přístupová 

komunikace k třem parcelám na protější straně silnice II/105 je v katastru osady Zberaz, 

místní název Roudný a zde budou čísla popisná přidělována pro část obce Zberaz bez 

pojmenování ulice.   

 

Doplňující informace: 
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Podle zákona o obcích, ustanovení § 28 odst. 1, obci přísluší rozhodovat o názvech částí 

obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Podle odst. 2 pak obec oznamuje Ministerstvu 

vnitra ČR názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik částí obce.  

Dále je v zákoně o obcích uvedeno, že ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce 

a  k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství 

dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

Rozhodování o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství přísluší obci, je 

součástí její samostatné působnosti. V těchto věcech rozhoduje zastupitelstvo obce [§ 84 

odst. 2 písm. r)].  

Účinnost vzniku, změny nebo zániku části obce a pojmenování, přejmenování nebo zániku 

ulice nebo jiného veřejného prostranství je tedy spojena se zápisem do základního registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

užívá pro tento základní registr legislativní zkratku "registr územní identifikace"). Údaje 

o části obce zapisuje do registru ČÚZK na základě sdělení obce, údaje o názvech ulic 

a jiných veřejných prostranství zapisuje obec.  

Zastupitelstvu města Sedlčany je tedy na základě ustanovení § 84 písmena r), a to 

v samostatné působnosti obce, uloženo rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech 

ulic a dalších veřejných prostranství. 

Zastupitelé k problematice obdrželi přesnou lokalizaci místa (překrytí KN mapy 

ortofotomapou). 

Popis lokalizace (identifikace místa, nové ulice) je uveden výše. 

 

Pan místostarosta shora uvedené okomentoval a přednesl obdržené návrhy na pojmenování 

ulice:  

▪ „Polní“; 

▪ „Větrná“; 

▪ „Osečanská“; 

▪ „U Roudného“. 

Podle dřívějšího místního názvu, nalezeného na PK mapových podkladech, pan 

místostarosta doporučil hlasovat a schválit název nové ulice „U Roudného“, který navrhl 

zastupitel, pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka. 

K problematice byla otevřena rozprava zastupitelů a veřejnosti, do které se nikdo nepřihlásil. 

 

Předsedající zasedání vyzval pana místostarostu k přednesení návrhu výroku usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany, a to na základě kompetencí založených zákonem 

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

nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany „U Roudného“, jejíž 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 obec Sedlčany (lokalizace místa: při místní části Sedlčany, osada 

Zberaz s názvem Roudný).“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 10. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 138/2014-2018. 

 

 

8. Diskuse 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předsedající veřejnému zasedání, otevřel nejprve diskusi 

zastupitelů a následně se obrátil na přítomné zástupce veřejnosti.  
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8.1 Diskusní příspěvek č. 1 – Seznámení zastupitelů s vyřízením podnětu pana 

Mgr. et Mgr. Rostislava Hefky; příspěvek předložila paní Ing. Stanislava Jelenová, 

zastupitelka a předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany   
▪ přednesla informace o jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany se 

závěry: 

- stížnost zastupitele oprávněná (pořádkové lhůty pro odesílání odpovědí je třeba 

dodržovat, a to v souladu s Jednacím řádem ZM); 

- kromě podnětu zastupitele Kontrolní výbor Zastupitelstva města Sedlčany aktivně 

apeloval na dodržování termínu vyhotovování Zápisů ze zasedání ZM, včetně 

připojení podpisů ověřovatelů. 

K závěrům se stručně vyjádřil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který konstatoval, že 

pořádkové lhůty je třeba dodržovat. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

8.2 Diskusní příspěvek č. 2 – Žádost o sdělení (odpověď) ke stanovisku ve věci 

odmítnutí zřízení tzv. služební – veřejné elektronické adresy pro zastupitele; příspěvek 

předložil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., zastupitel; připojil se pan Mgr. Radovan Faktor, 

zastupitel   

(Poznámka k vysvětlení smyslu výkonu: Na základě dřívějších dílčích požadavků a zavedené 

praxi na mnoha obcích i s ohledem na nezávislý výkon veřejné funkce zastupitele, byly všem 

zastupitelům zřízeny veřejné e-mailové adresy, a to ve prospěch bezbariérové komunikace 

veřejnosti; rozumí se především voliče a zvoleného zástupce; adresy zveřejněny na www 

stránkách města; adresy využívány pro komunikaci s Městským úřadem Sedlčany; určité 

„vakuum“ pro členy výborů a komisí; veřejná adresa by zaručovala právo na ochranu 

soukromí, dostupnost pro každého bez omezení výběrem a případně odlišovala výkon 

civilního zaměstnání, adresu soukromou a jinak osobní od výkonu veřejně prospěšné funkce 

zastupitele města Sedlčany. Pro komfort pohledu načtení zpráv z jednoho místa si lze 

schránku přesměrovat na svoji adresu, což je v kompetenci zastupitele – uživatele.) 

▪ opakovaně sdělil, že zřízení takovéto adresy odmítá a vyžaduje komunikaci výhradně 

na dříve uvedenou adresu; k tomuto zamítavému stanovisku, které sdělil již dříve, neobdržel 

odpověď; 

▪ obdobnou připomínku vyslovil pan Mgr. Radovan Faktor. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, na základě odmítavého postoje uvedených 

zastupitelů se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů problém se zveřejněním 

osobních, případně pracovních e-mailů; všichni zastupitelé vyjádřili souhlas se zveřejněním 

svých elektronických adres pro potřebu veřejnosti a komunikace s městem Sedlčany 

(Městským úřadem Sedlčany);  

▪ zřízené služební adresy budou do příštího zasedání ZM zrušeny a nahrazeny adresami 

„osobními“, které budou zveřejněny.  

Usnesení: nebylo navrhováno.  

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje další písemné vypořádání. 

 

8.3 Diskusní příspěvek č. 3 – Problematika vztahů mezi členy SDH II Sedlčany 

a JPO III Sedlčany; příspěvek předložil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., zastupitel   
▪ na minulém zasedání ZM byla uvedené problematice věnována pozornost; 

▪ nedisponuje informací, zda jsou problémy vyřešeny; 

▪ očekává pozvání ze strany pana starosty na přislíbené pracovní setkání v této věci. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že problematika obou subjektů a vzájemná 

spolupráce se dostává pomalu do standardního vzorce a žádoucího vzorce chování, kterého 
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by měly být obě strany schopny. V současné době lze mluvit o určité stabilitě, závislé na 

dobré vůli obou stran. 

Zásahová jednotka byla doplněna členem SDH II Sedlčany a zároveň bylo dohodnuto 

užívání prostor Hasičské zbrojnice Sedlčany; (dohoda respektována); 

▪ požadavek na osobní setkání bude realizován. 

Usnesení: nebylo navrhováno.  

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

8.4 Diskusní příspěvek č. 4 – Upozornění na dopravní závady a nedodržování 

dopravních předpisů účastníky silničního provozu; příspěvek předložil pan Jiří Dundr, 

zastupitel   
▪ bezpečnost dopravy se na křižovatce ulic Zahradní a Švermova nezlepšuje; 

▪ není dlouhodobě řešena neukázněnost řidičů; 

▪ na novém parkovišti u hřbitova v Sedlčanech je odstaveno auto (možná se jedná 

o autovrak). 

 

Problematiku a její řešení podrobněji vysvětlil pan Ing. Jiří Burian, starosta města: 

▪ spolupracují hlídky Městské policie Sedlčany a Policie České republiky; 

▪ pracovní setkání Komise dopravní; projednání návrhu dopravního značení (žlutá plná 

čára), které by mohlo být aplikováno jako účinné. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. Je podnětem pro zajištění bezpečnosti 

dopravního uzlu. 

 

8.5 Diskusní příspěvek č. 5 – Financování umělé hrací plochy Zberazská ulice; 

příspěvek předložil pan Jiří Dundr, zastupitel   
▪ jmenovaný se dotázal, jak je možné, že v celé hodnotě hradí tuto stavební akci město 

Sedlčany. 

V odpovědi pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil chronologii zásadních událostí. 

Zhotovení akce bylo městem Sedlčany vybráno jako prioritní investiční akce roku 2016; 

rozpočet schválen v plné výši investičního záměru (vlastní zdroje zajištěny); následně město 

Sedlčany využilo možnosti podání Žádosti o finanční podporu projektu z dostupných zdrojů 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nebylo vyhověno. Na realizaci akce 

tato skutečnost nebude mít žádný vliv. Samozřejmě by bylo pro město Sedlčany ideální, 

projekt realizovat s finanční podporou jiných zdrojů. 

Usnesení: nebylo navrhováno.  

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

8.6 Diskusní příspěvek č. 6 – Problematika integrování autobusových linek do 

Pražského integrovaného systému hromadné přepravy osob; příspěvek předložil pan 

Ing. Pavel Švagr, CSc., zastupitel 

▪ připraveno je tzv. „zaintegrování“ vybraných autobusových linek na území Středočeského 

kraje do Pražského integrovaného systému hromadné přepravy osob. 

Jestliže bude návrh schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje, dostane se do rukou 

občanů k využívání zajímavý nástroj pro přepravu osob (na jednu jízdenku ve vybraných 

linkách lze cestovat na území obou zřízení; určité zlevnění a komfortu přepravy). 

Přítomní zastupitelé vzali informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 
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Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání; jedná se o informaci pro naše občany. 

 

8.7 Diskusní příspěvek č. 7 – Žádost o opravu povrchu chodníku v ulici Etropolská; 

příspěvek předložil pan Mgr. Libor Novotný, zastupitel 

▪ upozornění na havarijní stav povrchu chodníku v ulici Etropolská; chodník je třeba zařadit 

do plánu oprav. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že stav chodníku prověří správce místních 

komunikací, Sedlčanské technické služby, s. r. o. a následně bude navržen způsob odstranění 

závad spolu s předpokladem financování. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. Je podnětem pro další činnost. Podnět 

bude předložen správci komunikace, který ovšem stav chodníků a komunikací kontinuálně 

„pasportizuje“. 

 

8.8 Diskusní příspěvek č. 8 – Povrchy chodníků v městské zástavbě Sedlčany; 

příspěvek předložila paní Ing. Stanislava Jelenová, zastupitelka 

▪ rekonstrukce chodníků realizovat do tzv. zámkové dlažby. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že v historické části města Sedlčany je třeba 

zachovat původní ráz, jako i přírodní materiál ze zdejších zdrojů (diorit a granodiorit), který 

spoluvytváří charakter města; přírodní kámen je trvanlivější a odolnější vůči nepříznivým 

vlivům prostředí (soli aj.); lze při oprávkách bez poškození rozebrat a znovu použít; veřejná 

prostranství – chodníky v dřívější městské zástavbě Sedlčany je vhodné tímto způsobem 

realizovat (veřejné prostranství Na Potůčku; Komenského náměstí apod.). 

Usnesení: nebylo navrhováno.  

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

8.9 Diskusní příspěvek č. 9 – Chybějící zpevněné povrchy chodníků; příspěvek 

předložil pan Mgr. Radovan Faktor, zastupitel  
▪ upozornění na skutečnost, že v některých místech nejsou vyhotoveny chodníky; 

konkrétním příkladem je chybějící chodník mezi ulicí K. H. Máchy a Strojírenskou, tedy 

v ulici Votické (při silnici I/18). 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, reagoval: 

▪ v této části budoucí zpevněné plochy (pochozí plochy) chodníku bylo uloženo při realizaci 

stavby Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany vodovodní potrubí; zkušenosti svědčí tomu, 

že je nanejvýš vhodné vyčkat určitého časového úseku na usednutí podkladových 

zhutněných vrstev (účinná prevence proti budoucímu zborcení chodníku; prodloužení doby 

životnosti povrchu a jeho stability).  

Pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, sdělil: 

▪ město Sedlčany (investor) disponuje na tuto akci vydaným stavebním povolením (právní 

účinky ke dni 10. května 2016); konkrétně část chybějícího chodníku podél komunikace I/18 

směrem na Votice; úsek počínaje ústím sjezdu do údolní nivy – „areálu Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o.“ a konče patou lávky (přemostěním) přes vodoteč Sedlecký 

potok. Akci lze tedy realizovat, předpokládá se v roce 2017 (třeba zapracovat do návrhu 

rozpočtu na rok 2017; realizovat lze po schválení rozpočtu a případné soutěži 

nejvhodnějšího zhotovitele).  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
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Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

 

8.10 Diskusní příspěvek č. 10 – Formy komunikace zastupitele s veřejností (detaily 

aktivního e-mailu); Koupaliště Sedlčany; příspěvky předložila paní Ing. Blanka 

Vilasová, zastupitelka 

▪ doporučila postup aktivace elektronického spojení na zastupitele s ohledem na počty kliků 

a aktivní místo (Poznámka: požadavek (tato záležitost) bude se zastupitelkou konzultována 

prostřednictvím správce sítě IT na Městském úřadu Sedlčany); 

▪ opakovaný návrh na vybudování koupaliště ve městě Sedlčany (zájem veřejnosti). 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, reagoval: 

▪ město Sedlčany zpracovává a vyhodnocuje finanční, prostorové a další možnosti ve 

prospěch vyhotovení žádaného produktu (optimální řešení koupaliště vhodné pro město 

a jeho velikost), jako i udržitelnost služby; 

▪ zopakoval (obdobné dotazy již na předchozích veřejných zasedáních ZM zazněly) 

výsledky některých dílčích jednání a genezi ohledně zajištění koupací plochy; 

▪ priority investičních akcí města Sedlčany.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. Příprava návrhu oprav chodníků 

probíhá kontinuálně. 

 

8.11 Diskusní příspěvek č. 11 – Termín realizace chodníku v ulici Votická (Sedlčany); 

předložila paní Jindřiška Votrubová, občan města Sedlčany 

Paní Jindřiška Votrubová, se z pozice redaktorky lokálních novin pozeptala na upřesnění 

termínu realizace shora identifikovaného chodníku; na základě dřívější informace bylo 

údajně v novinách, pro které pracuje, zveřejněno vybudování předmětného chodníku 

do konce tohoto roku. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, jinými slovy sdělil, že v tuto chvíli přesný termín 

v podstatě nelze sdělit (akce roku 2017), neboť je mnoho proměnných, které jej mohou 

ovlivnit. Jeví se jako nejbližší možný termín dokončení díla jaro 2017. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

Diskusní příspěvek považován za vypořádaný. 

 

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. 

 

 

9. Usnesení  

Pan starosta vyzval návrhovou komisi, konkrétně pana Ing. Františka Hodyse, 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 anonymizované 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. 
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10. 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 všem za veškeré pozitivní aktivity konané ve prospěch vylepšení kvality života 

ve městě Sedlčany. Zastupitelům poděkoval za přístup a dobrou připravenost na dnešní 

jednání a za předložené podnětné diskusní příspěvky i příspěvky do rozpravy k jednotlivým 

bodům programu.  

 

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, a to z vážných důvodů, pan starosta vyjádřil 

s účastí spokojenost. 

Příští zasedání ZM je předběžně naplánováno na měsíc listopad 2016.  

Pan starosta doplnil, že všichni zastupitelé budou včas o připravovaném programu ZM 

informováni.  

 

Závěrem pan starosta popřál všem přítomným a jejich blízkým pokojné dny. 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, pronesl výrok: 

„Tímto 10. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 20:48 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Schválené znění RO č. 3/2016; dokument – „Výsledky hospodaření 

v [tis. Kč]; část Příjmy a část Výdaje“; (celkem 10 listů) 

3. Schválená Veřejnoprávní smlouva; MELA, o. p. s.; (dle textu; 2 listy)  

 

 

 

Některé použité zkratky:  

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

   RM – Rada města Sedlčany 

   RO – Rozpočtové opatření 

   MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí ČR 

   MK – místní komunikace 

   SR – schválený rozpočet města Sedlčany 

   SBZM – Správa budov a zařízení města Sedlčany, organizační složka 

(rozpočtová položka; subkapitola) 

   HZS – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

   PD – projektová dokumentace 

   EU – Evropská unie 

   MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

   OZV – obecně závazná vyhláška 

   KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

   ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální 

   KN – mapa katastru nemovitostí (KN – mapa) 

   PK – Pozemková kniha; soubor listin; pozemková mapa 
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Zápis pořízen dne: 5. září 2016  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany 

 

 

9. Závěrečné znění usnesení (anonymizované) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 17 samostatných usnesení, resp. 

specifických rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

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 

(usnesení ZM 122/2014-2018); 

 

▪ 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 (usnesení ZM 123/2014-2018); 

 

▪ přednesenou informaci o průběhu a výsledku jednání s vlastníkem pozemků 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“ (v souboru výroků usnesení ZM 135/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zamítlo:  
▪ návrhy vlastníka na vyklizení 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“ a výši finančního 

vyrovnání uvedené v Důvodové zprávě, které vlastník požaduje (v souboru výroků 

usnesení ZM 135/2014-2018).   

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 
▪ Rozpočtové opatření č. 3/2016, a to v plném rozsahu všech navržených rozpočtových 

změn. Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 se navyšují o částku ve výši 

1.110,00 tis. [Kč] a výdaje rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 o částku 1.277,00 tis. [Kč]. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit 157.957,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit 

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

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

(usnesení ZM 124/2014-2018). 

 

▪ 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 

(v souboru výroků usnesení ZM 125/2014-2018); 

 

▪ 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 
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cenu 200,00 [Kč/m
2
], tj. celkem 486 [m

2
] za souhrnnou cenu 97.200,00 [Kč] (v souboru 

výroků usnesení ZM 126/2014-2018); 

 

 

▪ 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] (v souboru výroků usnesení ZM 127/2014-2018); 

  

▪ 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 fyzické osoby, za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], 

tj. výměra 246 [m
2
] za souhrnnou cenu ve výši 24.600,00 [Kč] (v souboru výroků usnesení 

ZM 128/2014-2018); 

 

▪ 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 Zberazské), a to z podílového 

spoluvlastnictví dvou fyzických osob (spoluvlastnický podíl id. ¾ a podíl id. ¼), 

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

2
] za souhrnnou cenu 

125.200,00 [Kč] (v souboru výroků usnesení ZM 129/2014-2018); 

 

▪ směnu pozemků v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to dle geometrického plánu 

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; fyzická osoba uhradila náklady za vyhotovení GP 

(v souboru výroků usnesení ZM 130/2014-2018); 

 

▪ 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] (v souboru výroků 

usnesení ZM 131/2014-2018); 

 

▪ Darovací smlouvu uzavíranou mezi vlastníkem darovaných věcí (fyzická osoba) – 

„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], 
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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 (v souboru výroků usnesení ZM 132/2014-

2018); 

 

▪ 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; (vlastníky pozemku jsou 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; 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 je 

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

 d) k. ú. Nesvačily u Bystřice, pozemek parc. č. 897/11, (vlastníky pozemku jsou 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 je fyzická 

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

 f) k. ú. Vrchotovy Janovice, pozemek parc. č. 593/3; (vlastník pozemku je 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, (vlastníkem pozemku 

jsou dvě fyzické osoby); celkem výměra 16 [m
2
] za cenu 4.000,00 [Kč]; 

 h) k. ú. Kosova Hora, pozemek parc. č. 758, (vlastník pozemku je 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; (podílové spoluvlastnictví dvou fyzických osob); celkem 19 [m
2
] za cenu 4.750,00 

[Kč] (v souboru výroků usnesení ZM 133/2014-2018); 

 

▪ uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s dvěma 

vlastníky (SJM) pozemků dotčených liniovou stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany“, 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 vlastníkům vyplacena jednorázová 

náhrada ve výši 825,00 [Kč] (usnesení ZM 134/2014-2018); 

 

▪ 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. (usnesení ZM 137/2014-2018);      

 

▪ název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany „U Roudného“, jejíž 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 obec Sedlčany (lokalizace místa: při místní části 

Sedlčany, osada Zberaz s názvem Roudný); Zastupitelstvo města Sedlčany v tomto případě 

jedná na základě kompetencí založených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (usnesení ZM 138/2014-2018). 
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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, s ujednáním, že kupní cena bude 

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

(usnesení ZM 136/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo: 
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, případně pana Ing. Miroslava Hölzela, 

místostarostu města, podpisem všech schválených smluvních ujednání ve věcech 

majetkoprávních vztahů a poskytnutí finanční dotace (v souboru výroků usnesení 

ZM 125/2014-2018; ZM 126/2014-2018; ZM 127/2014-2018; ZM 128/2014-

2018; ZM 129/2014-2018; ZM 130/2014-2018; ZM 131/2014-2018; ZM 132/2014-2018; 

ZM 133/2014-2018; ZM 134/2014-2018). 

 


