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Z á p i s  č. ZM 15/2014-2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

18. září 2017 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
Slova se ujal předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, 

který s pověřením Rady města Sedlčany a pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany, 

v čase 17:08 hod. zahájil 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební 

období 2014 – 2018; přivítal přítomné zastupitele, přizvané 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 nejvyššího orgánu 

města.  

 

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: 

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

- 18:03 hod. pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka; 

- 18:23 hod. pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník. 

 

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

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

- 17:31 hod. pan Ing. Martin Severa; 

- dále nikdo z přítomných zastupitelů. 

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

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

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

Omluven(a):  

Na celé jednání (z nepřítomnosti) omluven: 

- pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vedoucí člen delegace města Sedlčany na návštěvě 

ve Francii (Taverny); omluva přijata dne 6. září 2017 na jednání RM; 

- pan Mgr. Pavel Pína, člen delegace města Sedlčany a vedoucí činitel „Asociace přátel“ 

na návštěvě partnerského města ve Francii (Taverny); omluva přijata dne 6. září 2017 

na jednání RM; 

- pan Ing. Pavel Švagr, CSc., pracovní důvody; omluva přijata dne 9. září 2017; zaslána 

elektronicky. 

 

Na část jednání (počátek) omluveni tři členové Zastupitelstva města Sedlčany; omluvy 

od nepřítomných [pana MUDr. Karla Marka; pana Mgr. et Mgr. Rostislava Hefky a pana 

PaedDr. Jaroslava Nádvorníka] přijal pan starosta; případně pan místostarosta; sekretariát 

Úřadu. (Vizte výše časy příchodu na zasedání ZM poznamenané i dále v Zápisu.) 

 

Na část jednání omluveni (rekapitulace): 

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

pracovních povinností, (omluva přijata dne 18. září 2017); 

▪ pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, z důvodu plnění souběžných pracovních povinností 

a překonání dojezdové vzdálenosti, (omluva přijata dne 18. září 2017); 

▪ pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, z důvodů plnění výkonu školitele (pracovní povinnosti), 

(omluva přijata dne 18. září 2017); 
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▪ pan Ing. Martin Severa, z pracovních důvodů (povinnosti při výkonu ředitele KDJS; 

organizace kulturního vystoupení – koncertu a přijetí umělců). 

 

Na konec jednání ZM se řádně před zahájením zasedání omluvil výše uvedený zastupitel; dále 

v jeho průběhu se již nikdo z přítomných zastupitelů neomlouval. 

  

Neomluven (a): 0. 

 

Ověřovatelé zápisu: pan Ondřej Vodňanský; pan Ing. Jiří Barták. 

 

Přizvaní hosté:  

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

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

- pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic; 

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

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:08 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 18:43 hod. 

 

 

Veřejně oznámený Program 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

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

 

1. Zahájení 
 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 19. června 2017 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

 

4. Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019 

Přílohy: 4.1 Návrh rozpočtového výhledu 

4.2 Návrh rozpočtového výhledu – komentář 

4.3 Návrh usnesení 

 

5. Návrh finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní 

odbor Příbram 

Přílohy: 5.1 Návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice HZS 

Sedlčany 

5.2 Návrh Darovací smlouvy mezi městem Sedlčany a Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje 

5.3 Návrh usnesení 

 

6. Majetkové záležitosti 

 Přílohy: 6.1  Důvodové zprávy k bodům 1 – 4 

  6.2  Přílohy k bodům 1 – 4 

  6.3  Návrh usnesení  

    

7. Informace k plnění usnesení č. 186/2014 – 2017 a č. 187/2014 – 2017 ze zasedání 

ZM dne 19. června 2017 
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 Přílohy: 7.1  Výzva ke zjednání nápravy hrubého porušování Smlouvy o nájmu, 

správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 

3. prosince 2001, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2. 

  7.2  Zpráva Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany  

 

8. Projektový záměr rekonstrukce LAS TAVERNY 

 Přílohy: 8.1  Záměr investiční akce 

8.2 Technická zpráva 

8.3  Návrh řešení 

 

9. Diskuse 

 

10. Závěrečné znění usnesení 

 

11. Závěr 

 

Výše uvedený Program 15. zasedání ZM je v podstatě přepisem Pozvánky ze dne 8. září 2017 

(dokument v systému spisové služby evidován pod č. j.: SEK/16919/2017); kromě vlastního 

návrhu Programu jsou zde uvedeny i Přílohy (soubory dokumentů) k projednávaným 

tematickým celkům. 

Formou Oznámení byla Pozvánka na veřejné zasedání ZM zveřejněna na www stránkách 

města Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována a zveřejněna byla 

rovněž ve všech osadách města Sedlčany, aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli 

tuto informaci v místě svého bydliště zajištěnu. 

   

Podrobnější identifikace Příloh, které zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na 15. zasedání 

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

Úřadu a dle jejich (na rozdíl od Pozvánky, kde jsou někde označeny stručně pouze prostým 

počtem dokumentů jako bezejmenné, případně názvem zobecněny v souboru dokumentů) 

„skutečných“ názvů na dokumentech uvedených, jestliže jednoznačný název dokumenty 

obsahují. 

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

 

1. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Rozpočtový výhled r. 2018-2019 

(v tis. Kč); Návrh“ (tabulková část „Příjmy“); 

Příloha k Pozvánce označena 4.1 pod názvem „Návrh rozpočtového výhledu“; (materiál 

původem z Odboru ekonomického; vypracoval Odbor ekonomický pod vedením paní Jitky 

Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, a to v součinnosti s RM); (k navrhovanému bodu 

programu, který je označen „4.“ s názvem „Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019“); 

(celkem 1 list); 

 

2. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Rozpočtový výhled r. 2018-2019 

(v tis. Kč); Návrh“ (tabulková část „Výdaje“); 

Příloha k Pozvánce označena 4.1 pod názvem „Návrh rozpočtového výhledu“; (materiál 

původem z Odboru ekonomického; vypracoval Odbor ekonomický pod vedením paní Jitky 

Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, a to v součinnosti s RM); (k navrhovanému bodu 

programu, který je označen „4.“ s názvem „Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019“); 

(celkem 1 list); 

 

3. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Rozpočtový výhled 2018-2019“ 

(textová část); 
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Příloha k Pozvánce označena 4.2 pod názvem „Návrh rozpočtového výhledu – komentář“; 

(materiál původem z Odboru ekonomického; vypracoval Odbor ekonomický pod vedením 

paní Jitky Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, a to v součinnosti s RM); 

(k navrhovanému bodu programu, který je označen „4.“ s názvem „Rozpočtový výhled 

na roky 2018 – 2019“); (celkem 1 list); 

 

4. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení – Rozpočtový výhled 

r. 2018-2019“ (textová část); 

Příloha k Pozvánce označena 4.3 pod názvem „Návrh usnesení“; (materiál původem z Odboru 

ekonomického; vypracoval Odbor ekonomický pod vedením paní Jitky Kadlecové, vedoucí 

Odboru ekonomického, a to v součinnosti s RM); (k navrhovanému bodu programu, který je 

označen „4.“ s názvem „Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019“); (celkem 1 list); 

 

5. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh investičního záměru zvýšení 

akceschopnosti stanice HZS Sedlčany pro rok 2016“ s podtitulem „Vícezdrojové financování 

projektů HZS Středočeského kraje – Územního odboru Příbram“; 

Příloha k Pozvánce označena 5.1 pod názvem „Návrh investičního záměru zvýšení 

akceschopnosti stanice HZS Sedlčany“; (jedná se o dokument, jehož předkladatelem je pan 

plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D., ředitel HZS ÚO Příbram); (k navrhovanému bodu programu, 

který je označen „5.“ s názvem „Návrh finančního daru pro Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, Územní odbor Příbram“); (celkem 3 listy); 

 

6. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Darovací smlouva“; 

Příloha k Pozvánce označena 5.2 pod názvem „Návrh Darovací smlouvy mezi městem 

Sedlčany a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje“; (jedná 

se o dokument, jehož předkladatelem je pan plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D., ředitel HZS ÚO 

Příbram); (k navrhovanému bodu programu, který je označen „5.“ s názvem „Návrh 

finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Příbram“); 

(celkem 2 listy); 

 

7. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení“; 

Příloha k Pozvánce označena 5.3 pod názvem „Návrh usnesení“; (jedná se o text 

navrhovaného rozhodnutí vrcholového orgánu města Sedlčany, který je doporučením 

z jednání RM); (k navrhovanému bodu programu, který je označen „5.“ s názvem „Návrh 

finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Příbram“); 

(celkem 1 list);  

  

8. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Důvodová zpráva pro jednání 

Zastupitelstva města Sedlčany dne 18. září 2017“; Příloha k Pozvánce zahrnuta 

pod označením 6.1; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Důvodové 

zprávy k bodům 1 – 4“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku; 

vypracoval pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku); (k navrhovanému bodu programu, 

který je označen „6.“ s názvem „Majetkové záležitosti“); (celkem 2 listy); 

 

9. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): (Poznámka: Jedná se o soubor 

grafických příloh jednotlivých majetkových případů; jednotné názvy s osobními daty zde 

neuváděny a dále se jedná o dokument s názvem „Hodnocení nabídek“ s podtextem „Koupě 

bytu v č. p. 1059“.); Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 6.2; (jedná se o dokument 

v Pozvánce označený názvem Přílohy „Přílohy k bodům 1 – 4“); (dokument původem 

z Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku; vypracoval pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru 
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majetku); (k navrhovanému bodu programu, který je označen „6.“ s názvem „Majetkové 

záležitosti“); (celkem 3 listy); 

 

10. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 18. září 2017 (majetkové záležitosti)“; Příloha k Pozvánce zahrnuta 

pod označením 6.3; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh 

usnesení“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku; vypracoval 

pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku); (k navrhovanému bodu programu, který je 

označen „6.“ s názvem „Majetkové záležitosti“); (celkem 1 list); 

 

11. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Výzva ke zjednání nápravy hrubého 

porušování Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož 

i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 2001, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2“;  

Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 7.1; (jedná se o dokument v Pozvánce označený 

názvem Přílohy „Výzva ke zjednání nápravy hrubého porušování Smlouvy o nájmu, správě 

a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 

2001, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2“; (dokument vypracovaný právní zástupkyní města 

Sedlčany, jednající jménem a v zájmu města Sedlčany); (k navrhovanému bodu programu, 

který je označen „7.“ s názvem „Informace k plnění usnesení č. 186 a 187/2014 – 2018 ze ZM 

19. 6. 2017“); (celkem 3 listy); 

 

12. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Informační zpráva – Nemocnice 

Sedlčany“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 7.2; (jedná se o dokument 

v Pozvánce označený názvem Přílohy „Zpráva starosty města Ing. Jiřího Buriana“); (interní 

dokument vypracovaný panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města); (k navrhovanému bodu 

programu, který je označen „7.“ s názvem „Informace k plnění usnesení č. 186 a 187/2014 – 

2018 ze ZM 19. 6. 2017“); (celkem 1 list); 

 

13. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Záměr rekonstrukce LAS Taverny“ 

s podtitulem „Informace o průběhu investiční akce“; Příloha k Pozvánce zahrnuta 

pod označením 8.1 pod názvem „Záměr investiční akce“; (interní dokument původem 

z Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, schválený RM); (k navrhovanému bodu 

programu, který je označen „8.“ s názvem „Projektový záměr rekonstrukce LAS Taverny“); 

(celkem 1 list); 

 

14. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Taverna – Technická zpráva“; 

Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 8.2 pod názvem „Technická zpráva“; (dokument 

původem z rozpracovaného stavu PD od jejího zpracovatele; doporučený vložit do souboru 

příloh k jednání ZM, a to na základě rozhodnutí RM); (k navrhovanému bodu programu, který 

je označen „8.“ s názvem „Projektový záměr rekonstrukce LAS Taverny“); (celkem 1 list); 

 

15. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): (název není na dokumentu uveden; 

jedná se o dva výkresy návrhu řešení dispozic sportovních ploch);  

Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 8.3 pod názvem „Návrh řešení“; (dokument 

původem z rozpracovaného stavu PD od jejích zpracovatele, doporučený vložit do souboru 

příloh k jednání ZM, a to na základě rozhodnutí RM); (k navrhovanému bodu programu, který 

je označen „8.“ s názvem „Projektový záměr rekonstrukce LAS Taverny“); (celkem 2 listy 

grafických příloh). 

 

Shora přednesený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně 

sestaven a projednán Radou města Sedlčany.  
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Schválen k úpravám byl přijatým usnesením, označeným RM 67-1114/2014-2018, a to dne 

23. srpna 2017, které v úplném znění výroku zní:  

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí Zprávu o přípravě a návrhu programu veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které je plánováno svolat na dne 18. září 2017 v čase 

od 17:00 hod. a uložila Městskému úřadu Sedlčany zajistit vypracování příloh k vybraným 

tematickým okruhům.“ 

 

 

1. Zahájení 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

Slova se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, který, 

jak již uvedeno výše, v čase 17:08 hod., a to s pověřením Rady města Sedlčany a pana starosty, 

zahájil 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018. 

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

veřejnosti.   

Po kontrole přítomnosti 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 (zákonem 

o obcích) a Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany a obvyklými zvyklostmi ve městě 

Sedlčany.“ Veřejnost byla o jeho svolání jako i programu řádně a včas informována. 

 

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

komise  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 15. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte pana Ondřeje Vodňanského a pana Ing. Jiřího Bartáka. Předsedající zasedání 

nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé 

souhlasili. 

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

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

Předsedající vyzval zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan místostarosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji pana Ondřeje Vodňanského a pana Ing. Jiřího 

Bartáka.“ 

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

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdrželi se 

2 navrhovaní; nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Ověřovatelem Zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Ondřej Vodňanský 

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

  

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

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

▪ pan Ing. František Hodys, předseda návrhové komise;  

▪ paní Ing. Blanka Vilasová, členka návrhové komise; 

▪ pan MUDr. Ivan Stolařík, člen návrhové komise. 
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Navržení zastupitelé vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální složení návrhové 

komise. 

  

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

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil ani nepředložil, předsedající dále 

pokračoval ve výkonu řízení veřejného zasedání ZM.  

Předsedající přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

pana Ing. Františka Hodyse, pro paní Ing. Blanku Vilasovou a pro pana MUDr. Ivana 

Stolaříka?“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 

1 z navrhovaných; nepřítomen hlasování 0.  

Předsedající vyřkl výrok usnesení: 

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

pan Ing. František Hodys, předseda návrhové komise; paní Ing. Blanka Vilasová, členka 

návrhové komise a pan MUDr. Ivan Stolařík, člen návrhové komise.“ 

                 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2014 – 2018 

Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 15. zasedání ZM byl navržen Radou města 

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

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

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

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

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

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

ZM. 

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

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

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

veřejného zasedání nebylo shledáno důvodným návrh Programu nějak měnit, doplňovat 

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

k projednání a rozhodnutí další témata. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města a předsedající zasedání ZM, se dotázal, zda 

někdo z přítomných zastupitelů požaduje doplnění návrhu programu dnešního zasedání ZM. 

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

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

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

Jednací řád ZM, založených zákonem o obcích, do řízené rozpravy v čase jejího průběhu, a to 

před přijetím rozhodnutí ve věci projednávání řešené problematiky tak, aby práva uvedených 

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

projednávané tematiky schváleného programu, může shora uvedená množina občanů svůj 

podíl na správě věcí veřejných veřejně vyjádřit samostatným diskusním příspěvkem 

na jakékoli téma, neboť „Diskuse“ je pravidelně a vždy do programu zasedání ZM standardně 

zahrnuta. Takto je tomu i dnes. Možné jsou řízené interpelace na jednotlivé zastupitele v bloku 

„Diskuse“ a na jejich činnost a aktivity konané v zájmu a prospěchu města.  
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Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, vyřkl 

následně níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

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

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Program 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v navrhovaném 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 níže uveden ve formálně 

upravené verzi.) 

 

 

Schválený Program 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 

– 2018 (strukturovaně věcně upravená verze): 

 

1. Zahájení 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 19. června 

2017  

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

 

4. Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019 

 

5. Návrh finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor 

Příbram, stanice Sedlčany 

 

6. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

6.1 Výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany v souvislosti s připravovanou stavbou „Krčínova 

cyklostezka“, jejímž investorem je Sdružení obcí Sedlčanska (případ vlastníka Stros-Pega Lift 

– F, s. r. o.) 

6.2 Výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany v souvislosti s připravovanou stavbou „Krčínova 

cyklostezka“, jejímž investorem je Sdružení obcí Sedlčanska (případ vlastníka STROS – 

Sedlčanské strojírny, a. s.) 

6.3 Schválení Kupní smlouvy na prodej bytu MBF obálkovou metodou; č. bytu 6/II. patro 

bytového domu na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1059, 264 01 Sedlčany (velikostní 

kategorie 1+1) 

6.4 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6020239/1 

Sedlčany, Sadová (B1153) kNN pro p. č. 558/2 v k. ú. a obci Sedlčany    

 

7. Informace k plnění usnesení Zastupitelstva města Sedlčany označené ZM č. 186/2014-2017 

a ZM č. 187/2014-2017 ze zasedání ZM dne 19. června 2017 

 

8. Projektový záměr na rekonstrukci LAS Taverny 

 

9. Diskuse 
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10. Závěrečné znění usnesení 

 

11. Závěr 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

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

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených tematických celcích. 

 

 

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

19. června 2017 

Předsedající dnešnímu veřejnému zasedání ZM pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 

města, zastupitelům přednesl podrobnější zprávu o stavu plnění úkolů, vyplývajících 

z rozhodnutí (usnesení) z posledního veřejného zasedání ZM, které se konalo dne 19. června 

2017, a to v posloupnosti schválených usnesení. 

 

Usnesením č. 184/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva, 

které se konalo dne 20. března 2017, a to v plném rozsahu bez připomínek. 

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

úkoly. 

 

Usnesením č. 185/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

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

období v intervalu dní 21. března 2017 až 19. června 2017, ve kterém se v termínech dne 

29. března 2017, 12. dubna 2017, 26. dubna 2017, 10. května 2017, 24. května 2017 a dne 

7. června 2017 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany. 

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

úkoly. 

 

Usnesením č. 186/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany 

za účasti právní zástupkyně města Sedlčany upozornit provozovatele Městské nemocnice 

Sedlčany, Mediterra-Sedlčany, s. r. o., na hrubé porušení Smlouvy o nájmu, správě a řízení 

Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice uzavřené dne 3. prosince 2001, 

a to ve smyslu ustanovení čl. III. písm. b) uvedené Smlouvy a stanovit provozovateli 

přiměřenou lhůtu v délce tří měsíců k nápravě stavu. 

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 187/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany, 

a to v součinnosti s právní zástupkyní města Sedlčany, připravit k projednání návrh Dodatku 

č. 3 ke Smlouvě o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu 

nemocnice, uzavřené dne 3. prosince 2001, který bude reflektovat potřebu úprav předmětného 

smluvního vztahu. 

Úkol v plnění. Dnes je k této problematice předkládána Zpráva starosty města Sedlčany.   

 

Usnesením č. 188/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo a schválilo dokument 

„Závěrečný účet – výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1 – 6 za rok 

2016“, a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 31. prosince 

2016 jsou ve výši 164.006,12 tis. Kč (což představuje 103,21 % schváleného předpokladu 
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RO  č. 6/2016) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2016 jsou ve výši 147.722,22 tis. Kč 

(což představuje 93,63 % schváleného předpokladu RO č. 6/2016).“ 

Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 189/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo „Zprávu nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2016“.  

K přednesené Zprávě nebyly přijaty žádné další úkoly. 

 

Usnesením č. 190/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany chválilo účetní závěrku města 

Sedlčany za rok 2016, která je součástí „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Sedlčany za rok 2016“. 

K přednesené Zprávě nebyly přijaty žádné další úkoly. 

 

Usnesením č. 191/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Odpisový plán města 

Sedlčany na rok 2017. 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“.  

Úkoly související splněny. 

 

Usnesením č. 192/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Rozpočtové opatření 

č. 2/2017, a to v plném rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Příjmy rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2017 se tímto opatřením zvýšily o částku 1.985,00 tis. Kč a výdaje rozpočtu 

města Sedlčany se na rok 2017 nemění. Příjmy po provedené úpravě tehdy činily 

173.085,00 tis. Kč; výdaje činily 171.046,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření 

do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, včetně již provedených 

rozpočtových změn byl přebytkový částkou + 2.039,00 tis. Kč. 

Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 193/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Dohody o vytvoření 

společných školských obvodů základních škol – 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 

68, okres Příbram a 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram 

a Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, uzavíraných mezi městem 

Sedlčany a obcí Příčovy, Štětkovice, Kňovice, Nechvalice, Prosenická Lhota a Svatý Jan, a to 

dle dalších ustanovení v Dohodách uvedených.  

Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 194/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo a vydalo obecně 

závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Sedlčany a část školského obvodu základních škol a mateřské školy 

zřízené městem Sedlčany a zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2005, 

o stanovení školských obvodů základních škol ve městě Sedlčany ze dne 11. července 2005.  

Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 195/2014-2018 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, z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 

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

podpisem Veřejnoprávní smlouvy.  

Dotace poskytnuta. Úkoly související splněny.       
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Usnesením č. 196/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

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

Sedlčany“, a to pro subjekt Tělocvičná jednota 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. 

Dotace poskytnuta. Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 197/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „činnosti spolku, rozvoje a prezentace 

sportu v regionu a 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. 

Dotace poskytnuta. Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 198/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „rozšíření celostátního projektu „Děti 

na startu“ do sedlčanských mateřských škol 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. 

Dotace poskytnuta. Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 199/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „podpory celoroční činnosti Centra 

Ochrany fauny ČR“, 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 zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy. 

Dotace poskytnuta. Úkoly související splněny.       

 

Usnesením č. 200/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany v rámci majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod místní komunikací (lokalita ul. K Cihelně) schválilo výkup 

pozemku parc. č. 2762/12, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace o výměře 193 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to z vlastnictví fyzické osoby 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou cenu ve výši 19.300,00 Kč. 

Kupní smlouva s fyzickou osobou byla řádně uzavřena dne 23. června 2017, následně byla 

zaslána na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, k provedení 

vkladu, který byl proveden dne 20. července 2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 201/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej pozemku parc. 

č. 387/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 101 m2 

v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to fyzickým osobám (každé podílem id. ½ pozemku) 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 10.100,00 Kč. 

Kupní smlouva s fyzickými osobami byla uzavřena a podepsána dne 28. června 2017; byla 

rovněž zaslána na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, 

k provedení vkladu, který byl proveden dne 20. července 2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 202/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo v souladu 

s geometrickým plánem č. 197-17/2017 ze dne 11. května 2017 (ověřený Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 18. května 2017 pod č. PGP-

754/2017-211) směnu pozemků mezi městem Sedlčany a fyzickou osobou, trvale bytem 

Praha, Praha 4 – Chodov, 149 00 Praha, s tím, že z vlastnictví města Sedlčany bude převeden 

do vlastnictví této osoby nově vytvořený pozemek parc. č. 387/6, druhem pozemku ostatní 
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plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 480 m2, oddělený z původního pozemku 

parc. č. 387/1 a fyzická osoba převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek 

parc. č. 379/2, druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 480 m2, oddělený z původního 

pozemku parc. č. 379, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Výše uvedená směna pozemků se 

schvaluje bez finančního vyrovnání. 

Smlouva o směně pozemků s fyzickou osobou byla uzavřena, podepsána dne 4. července 

2017. Následně byla zaslána společně s geometrickým plánem ke vkladu na Katastrální úřad 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. Vklad byl proveden ke dni 10. srpna 

2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 203/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo v souladu 

s geometrickým plánem č. 197-17/2017 ze dne 11. května 2017 (ověřený Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 18. května 2017 pod č. PGP-

754/2017-211) prodej nově vytvořeného pozemku parc. č. 387/7, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 284 m2, který byl oddělen z původního 

pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to fyzické osobě, trvale bytem 

Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za částku 28.400,00 Kč. 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněný geometrický plán související se směnou pozemků 

s fyzickou osobou se rovněž týkal dělení pozemku, který od města Sedlčany koupila další 

fyzická osoba, byla následně po zápisu geometrického plánu (10. srpna 2017) do evidence 

Katastru nemovitostí uzavřena Kupní smlouva s fyzickou osobou, a to dne 16. srpna 2017. 

Smlouva byla zaslána na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Příbram; vklad byl proveden ke dni 7. září 2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 204/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej pozemků parc. 

č. 349/23 o výměře 2 632 m2, parc. č. 349/24 o výměře 1 047 m2, parc. č. 349/25 o výměře 

10 027 m2, parc. č. 349/27 o výměře 1 393 m2, parc. č. 349/28 o výměře 527 m2, parc. č. 

349/29 o výměře 6 827 m2, parc. č. 349/30 o výměře 4 828 m2 a parc. č. 349/31 o výměře 

632 m2, vše druhem pozemku orná půda v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to 

manželům, trvale bytem Votice, kteří podali nejvyšší nabídku, tj. 30,00 Kč/m2, což při celkové 

výměře plochy pozemků 27 913 m2 představuje kupní cenu ve výši 837.390,00 Kč. 

Kupní smlouva s manželi byla uzavřena a podepsána dne 2. srpna 2017 a následně zaslána na 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. Vklad byl proveden ke 

dni 31. srpna 2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 205/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej bytu velikostní 

kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany (č. bytu 1/suterén 

o výměře 39,0 m2), a to do vlastnictví fyzické osobě, trvale bytem Praha, která jako účastník 

výběrového řízení podala nejvyšší nabídku, tj. 613.500,00 Kč. 

Kupní smlouva s fyzickou osobou, týkající se prodeje bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese 

Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany byla uzavřena a podepsána dne 7. srpna 2017. 

Zaslána byla na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. Vklad 

proveden ke dni 30. srpna 2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 206/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej bytu velikostní 

kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany (č. bytu 

7/II. patro o výměře 32,1 m2), a to fyzické osobě, trvale bytem Praha, která jako účastník řízení 

podala nejvyšší nabídku, tj. 727.500,00 Kč. 

Obdobně jako v předcházejícím případě byla s fyzickou osobou uzavřena Kupní smlouva, a to 

dne 7. srpna 2017. Vklad do evidence Katastru nemovitostí byl proveden ke dni 31. srpna 

2017. Úkol splněn. 
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Usnesením č. 207/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření „Smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“ mezi ČR – Státním pozemkovým 

úřadem, jako povinným a městem Sedlčany, jako oprávněným, tj. právo zřídit věcné břemeno 

– služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 250/1 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, jejímž 

předmětem je přípojka kabelového elektrického vedení (vodojem Voračice) s tím, že rozsah 

břemene je dán geometrickým plánem č. 254-10/2016. Cena věcného břemene byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 9677-157-2017 (na základě objednávky ČR – Státního pozemkového 

úřadu) ve výši 2.310,00 Kč. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi ČR – Státním 

pozemkovým úřadem, jako povinným a městem Sedlčany, jako oprávněným, týkající se 

elektro přípojky k vodojemu Voračice, byla podepsána dne 21. června 2017 a následně 

předána SPÚ k provedení vkladu do evidence Katastru nemovitostí, což bylo provedeno 

ke dni 11. srpna 2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 208/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření „Smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6301715/06 Sedlčany, kNN č. k. 

841/1“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, zastoupené firmou Insat, spol. s r. o., se sídlem Praha, Hellichova 11a, PSČ 110 

00 Praha 1, jako oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným 

z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 

sítě na pozemcích parc. č. 2940/68 a parc. č. 2940/100 v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou 

ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového vedení NN jako součást 

distribuční soustavy (lokalita Sedlčany, Jižní svah) s tím, že hodnota věcného břemene činí 

1.210,00 Kč včetně DPH. 

Zmíněná Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti byla řádně podepsána a za účelem 

provedení vkladu do evidence Katastru nemovitostí byla zaslána společnosti Insat, spol. s r. o. 

Kontrolou bylo zjištěno, že věcné břemeno bylo vloženo do evidence Katastru nemovitostí 

dne 20. července 2017. Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 209/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo „Stanovy společenství 

vlastníků v domě Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872 a č. p. 871“.  

Z tohoto usnesení nevyplynul žádný přímý a konkrétní úkol. Přesto pan místostarosta sdělil, 

že pokládá za vhodné uvést, že ve spolupráci s právní zástupkyní města Sedlčany připravil 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, první tři Kupní smlouvy, které byly zaslány 

na Katastrální úřad pro Středočeský kraj k provedení vkladu, a to za účelem založení 

společenství vlastníků bytových jednotek. Vklad poslední Smlouvy byl proveden ke dni 

8. září 2017. Dne 14. září 2017 byly za účasti notářky, schváleny Stanovy, zvolen výbor SVJ 

a vše bylo zasláno na Městský soud v Praze k zápisu Společenství vlastníků jednotek pro dům 

čp. 872, 871 v Sedlčanech do rejstříku. Tím byly splněny nezbytné formality a v současné 

době byla zahájena privatizace bytů, tzn., že budou postupně uzavírány Kupní smlouvy 

s jednotlivými nájemníky. Je předpoklad, že do konce tohoto roku (2017) tak bude většina 

bytů v tomto domě privatizována. 

 

Usnesením č. 210/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo výkup pozemku parc. 

č. 2940/34, druhem pozemku orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

z vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Chyňava, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. 

celkem za cenu 5.850,00 Kč.  

Kupní smlouva s fyzickou osobou byla uzavřena a podepsána dne 3. července 2017; poté 

zaslána na Katastrální úřad pro Středočeský kraj; vklad byl proveden ke dni 1. srpna 2017. 

Úkol splněn. 
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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 16. 

 

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

na zasedání ZM dne 19. června 2017 se pan místostarosta přítomných zastupitelů dotázal, zda 

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

(případně zprávu) doplnit.  

 

Rozprava (průběh): 

▪ bez příspěvku zastupitelů; 

▪ bez příspěvku veřejnosti. 

Závěrečný výrok k rozpravě (obsažen níže v konstatování). 

 

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

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

přednesl následující výrok 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 19. června 2017, 

a to v plném rozsahu bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 15. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 211/2014-2018.  

 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

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

19. června 2017, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata, 

přednesl pan místostarosta. 

   

Referující uvedl, že v mezidobí zasedání zastupitelstva (dnešního – dne 18. září 2017 a toho, 

konaného dne 19. června 2017, tedy v uzavřeném intervalu dní <20. června 2017 – 18. září 

2017> Rada města Sedlčany jednala celkem 4x (termínech dne 21. června 2017, 26. července 

2017, 23. srpna 2017 a 6. září 2017) na svých řádných periodických a plánovaných zasedáních 

(zásadní výstupy z neveřejných jednání – přepisy přijatých usnesení zveřejněny; upravené 

Zápisy zveřejněny). 

 

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

     

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

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

 

Na jednání RM, které se konalo dne 21. června 2017, byla hlavním bodem programu 

problematika „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“.  

V této souvislosti Rada města Sedlčany projednala a usnesením 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 2016/2017 sestavila, přednesla a jejímž garantem byla paní Hana Hájková, vedoucí 

Odboru školství a památkové péče. 



 15 

Referující sdělil, že na tomto jednání RM pan starosta spolu s jednajícími radními poděkoval 

za dlouhodobě kvalitně vykonávanou práci a výbornou spolupráci paní Haně Hájkové, 

vedoucí Odboru školství a památkové péče, která s koncem školního roku odešla 

do starobního důchodu.  

 

Na jednání RM, které se konalo dne 26. července 2017, Rada města Sedlčany mimo jiné, vzala 

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

rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku 

(I. – VI. / 2017) s tím, že rozpočtové příjmy byly ke dni účetní závěrky 30. června 2017 ve výši 

97.329,48 tis. Kč, což představovalo 56,23 % plnění schváleného rozpočtu včetně zápočtu 

dřívějších schválených rozpočtových opatření a rozpočtové výdaje (čerpání) byly ke dni 

30. června 2017 ve výši 69.843,86 tis. Kč, což představovalo 40,61 % schváleného 

předpokladu rozpočtu včetně zápočtu dřívějších schválených rozpočtových opatření. 

V souvislosti s výše uvedeným RM na tomto jednání schválila navrhované Rozpočtové 

opatření č. 4/2017, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. 

Předmětem tohoto opatření bylo navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 

o částku ve výši 476,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 

o částku ve výši 1.212,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě tehdy činily celkem 

173.561,00 tis. Kč; výdaje činily celkem 173.193,00 Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených 

rozpočtových změn byl přebytkový částkou 368,00 tis. Kč. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 23. srpna 2017, bylo tímto orgánem města Sedlčany 

schváleno další navrhované Rozpočtové opatření č. 5/2017, a to v plném rozsahu všech 

aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření bylo tehdejší 

navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 196,00 tis. Kč 

a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 542,00 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě činily celkem 173.757,00 tis. Kč; výdaje činily celkem 

173.735,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených rozpočtových změn byl přebytkový 

částkou 22,00 tis. Kč. Referující konstatoval, že dnešní situace je již v jiných dimenzích.  

RM dále na tomto jednání v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o., (pozice správce Městského bytového fondu Sedlčany), stanovila závazné 

administrativní postupy a rovněž schválila kompetence tohoto subjektu, a to dle dokumentace 

navržené Městským úřadem Sedlčany, Odborem ekonomickým, v oblasti výměny datových 

souborů a provádění účetních operací ve vztahu k rozpočtové skladbě, s aplikací a účinností 

dnem 1. ledna 2018, kterým veškeré účetní operace týkající se kompletní správy Městského 

bytového fondu Sedlčany bude provádět v rámci své obchodní činnosti Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o. 

Na tomto jednání RM přizvaní hosté, zástupci obecně prospěšné společnosti TOULAVA, a to 

paní Štěpánka Barešová, ředitelka a pan Jaroslav Krejčí přednesli zprávu a aktivitách tohoto 

subjektu, který se především podílí na rozvoji turistického ruchu ve stejnojmenné turistické 

oblasti.  

Dále na tomto jednání RM byl kladen akcent na vybrané majetkoprávní vztahy. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 6. září 2017, vzala Rada města Sedlčany na vědomí 

zprávu přednesenou panem Ing. Tomášem Langerem, vedoucím Odboru investic 

na Městském úřadu Sedlčany ve věci územního a stavebního rozvoje města Sedlčany se 

zaměřením na stav finančního plnění dle schváleného rozpočtu a věcného plnění dle 

smluvních ujednání akcí investiční a stavební povahy pro rok 2017, která byla sestavena 

z iniciativy pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany, a to v obvyklém formátu 
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pro  jednání Rady města Sedlčany. Na jednání RM bylo konstatováno, že všechny plánované 

a ke dni 6. září 2017 rozpracované investiční akce a akce stavební povahy, které byly 

soutěženy, případně zadány, by měly být podle harmonogramu prací v tomto roce dokončeny. 

RM se na tomto jednání dále zabývala blokem majetkoprávních vztahů a další problematikou 

související s kybernetickou bezpečností na Městském úřadu Sedlčany a v organizacích 

městem založených nebo zřízených. 

 

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

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

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

 

Po přednesení zprávy z činnosti RM pan místostarosta otevřel k tomuto tématu rozpravu, 

nejprve zastupitelů a následně se dotázal přítomné veřejnosti.  

 

Rozprava (průběh): 

▪ bez příspěvku zastupitelů; 

▪ bez příspěvku veřejnosti. 

Závěrečný výrok k rozpravě: 

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

do rozpravy k řešené tematice nikdo nepřihlásil.“  

 

Pan místostarosta 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 20. června 2017 

až 18. září 2017, ve kterém se v termínech dne 21. června 2017, 26. července 2017, 23. srpna 

2017 a 6. září 2017 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 212/2014-2018. 

  

 

4. Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019  

Zastupitelé k této problematice obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání shora uvedené 

dokumenty.  

Pan místostarosta sdělil, že k této problematice zastupitelé již na minulém zasedání obdrželi 

dokument pod názvem „Rozpočtový výhled r. 2018 – 2019“, který obsahuje část „Příjmy“ 

a část „Výdaje“, a to v členění do základních kapitol rozpočtové skladby (vizte níže v tomto 

Zápisu uveden opis dokumentu). 

Zastupitelé rovněž obdrželi komentář a návrh usnesení. 

 

Rozpočtový výhled r. 2018 – 2019 (v tis. Kč); návrh předložený zastupitelům 
 

PŘÍJMY RV RV 

   

 2018 2019 

   

 v tis. Kč v tis. Kč 

   

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 101.500,00 105.500,00 

   

      1.1 Výnosy daní 90.000,00 94.000,00 

   

      1.2 Místní a správní poplatky 11.500,00 11.500,00 



 17 

   

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18.000,00 18.000,00 

    Příjmy z vlastní činnosti   

     

    Nájmy NP aj. nemovitého majetku města 14.500,00 14.500,00 

   

    Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3.500,00 3.500,00 

   

   

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5.500,00 5.500,00 

   

   

4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY 27.500,00 27.500,00 

   

PŘÍJMY CELKEM 152.500,00 156.500,00 

 

Rozpočtový výhled r. 2018 – 2019 (v tis. Kč); návrh předložený zastupitelům 

 
VÝDAJE RV RV 

   

 2018 2019 

   

 v tis. Kč v tis. Kč 

   

1. ZĚMĚDĚLSTVÍ – LESNÍ HOSP. 2.700,00 2.700,00 

2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV. HOSPODÁŘSTVÍ  

12.000,00 

 

12.500,00 

      Doprava, MK, obnova vodhosp. maj. aj. všeob. sl.  

12.000,00 

 

12.500,00 

3. SLUŽBY OBYVATELSTVU 75.080,00 78.580,00 

      Školství, kultura, TV a zájmová činnost 26.500,00 27.000,00 

      Bydlení, komunální služby 48.580,00 51.580,00 

      Územní rozvoj, investiční výst.   

      Správa budov a ost. nem. majetku města 9.000,00 9.200,00 

      Správa veř. prostr. MK, VO, úklid veř. ploch 8.300,00 8.500,00 

      Svoz TKO, tř. odpadu, skl. TKO, komp. 5.800,00 5.900,00 

      PD, GP, ZP, popl. KÚ, pronájmy a výkupy poz., nemovitostí  

3.000,00 

 

3.200,00 

      Úprava veřejných prostranství města a osad 1.200,00 1.400,00 

      Investice a další akce tohoto charakteru 21.280,00 23.380,00 

Oprav, st. úprav, údržby majetku města   

4. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 3.950,00 3.950,00 

5. OCHRANA BEZPEČNOSTI 6.350,00 6.350,00 

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 52.420,00 52.420,00 

      Správa Městského úřadu 42.200,00 42.200,00 

      Přísp. obč. sdruž., zájm. org., SO Sedlčanska 1.470,00 1.470,00 

      Splátky úvěru (přivaděč pitné vody) 6.000,00 6.000,00 

      Úroky z úvěrů a půjček 250,00 250,00 

      Daň z příjmu, z převodu nem. aj. 2.500,00 2.500,00 

VÝDAJE CELKEM 152.500,00 156.500,00 

 

Paní Jitka Kadlecová, která byla předsedajícím zasedání vyzvána k přednesení Důvodové 

zprávy, tuto řádně okomentovala.  

Pro komfort informačních zdrojů náhledem z jednoho místa, je zde uveden v podstatě přepis 

obdrženého dokumentu, tj. tzv. Důvodové zprávy k problematice tzv. Rozpočtového výhledu 

2018 – 2019. 

Zpráva je v podstatě komentářem k výše uvedeným údajům sestaveným do tabulkového 

přehledu, a to v členění na část příjmů a část výdajů. 

 

Daňové příjmy 



 18 

Meziroční nárůst daňových výnosů r. 2015/2016 byl 6,02 %; ovlivněno změnou zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který znamenal zvýšení procentního podílu 

daňových příjmů rozpočtu obcí z celostátního hrubého výnosu DPH a příjmu FO ze závislé 

činnosti. 

V dokumentu – Rozpočtovém výhledu sestaveném a navrženém na roky 2018/2019 

přistupujeme k navýšení daňových výnosů o cca 5,00 % meziročního nárůstu s ohledem 

na prognózy vyššího výběru daní z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb, Kontrolních 

hlášení DPH a dalších opatření, zejména však s ohledem na vývoj ekonomiky a hospodářský 

růst. 

Vývoj výběru místních a správních poplatků v mezidobí let 2014 – 2016 má tendenci poklesu, 

a to o 13,06 % (porovnání roku 2014 oproti roku 2016); příčinou jsou zejména legislativní 

změny při výkonu státní správy v přenesené působnosti a výběru správních poplatků (tyto se 

ponejvíce projevují zrušením místní příslušnosti a lokalitou, a to na ODSH, OVV, OOŽÚ, 

OŽP, OVÚP). 

 

Nedaňové příjmy 

V oblasti nájmů – nedaňových příjmů aj. nemovitého majetku nejsou v současné době 

avizovány žádné výrazné změny, respektive rozdíly do příštích let a proto Rozpočtový výhled 

vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017. 

 

Kapitálové příjmy – výhled kapitálových příjmů je stanoven s ohledem na realizaci prodeje 

bytových domů zařazených do MBF, konkrétně objektů č. p. 1172 – č. p. 1175 stávajícím 

nájemníkům. Rozpočtový výhled vychází ze zjištěné jednotkové ceny ve výši 4.300,00 Kč/m2. 

V současné době není možné odhadnout situaci, zda výkup bytů bude realizován v jednom 

roce; rozdělujeme jej proto do let 2018 – 2019. 

 

Dotace, půjčky, rezervy – do návrhu Rozpočtového výhledu jsou zahrnuty výhledy dotací 

ze schváleného rozpočtu na výkon státní správy; případná rezerva daňových výnosů 

způsobena inkasními převody daňových příjmů. 

 

V návrhu Rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2019 nejsou zahrnuty rezervy, respektive 

zůstatky běžných účtů, které tvoří ke dni 31. prosince rozpočtového roku část 

neprofinancovaných rozpočtových příjmů a úspora na některých výdajových položkách. 

 

Navrhovaný Rozpočtový výhled ve výdajích se odvíjí od výhledu příjmů s ohledem 

na zajištění nutných výdajů na správu města a činnost organizací města, nutnosti dodržení 

splátek úvěrů vč. příslušenství. 

 

Paní Jitka Kadlecová dále sdělila, že dne 19. června 2017 byl ZM dokument projednán 

a následně dne 21. června 2017 byl zveřejněn (vyvěšen); dne 7. července 2017 byl sejmut 

z úřední desky MěÚ Sedlčany.  

Zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 17:31 hod. trvale s předchozí omluvou opouští 

pan Ing. Martin Severa. Tímto okamžikem počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání 

ZM poklesl na 15. 

 

Předsedající veřejnému zasedání paní Jitce Kadlecové poděkoval za přednesení doplňujících 

údajů. 

 

Pan místostarosta k řešené problematice otevřel rozpravu zastupitelů a následně přítomné 

veřejnosti: 

▪ Do rozpravy zastupitelského sboru se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  
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Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.  

 

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

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2018 

– 2019. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných v příjmové a výdajové části 

a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje a činnost města a organizací jím zřízených 

a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku města.“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 213/2014-2018. 

 

 

5. Návrh finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní 

odbor Příbram, stanice Sedlčany 

Jak již uvedeno výše, zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní veřejné zasedání ZM obdrželi 

tři samostatné dokumenty, a to „Návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice 

HZS Sedlčany“, „Návrh Darovací smlouvy mezi městem Sedlčany a Českou republikou – 

Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje“ a „Návrh usnesení“. 

 

Dále jsou zde v Zápise uvedeny některé vybrané informace. 

Legislativní rámec:  

Více zdrojové financování projektů HZS Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, 

vychází ze snahy obhájit si u samosprávy města Sedlčany nutnost podílet se na zajištění 

požární ochrany realizací investičních záměrů vedoucích ke zvýšení úrovně akceschopnosti 

stanice HZS Sedlčany formou příspěvku na provoz a vybavení jednotky HZS městem 

Sedlčany – finanční participací na níže specifikovaném projektu (vizte povinnost obce dle 

ustanovení § 29 odst. 1) písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Proč se podílet na projektu plánovaném a navrhovaném OÚ Příbram: 

1. Zdejší profesionální jednotka naplňováním základních úkolů na úseku PO a IZS (chránit 

životy a zdraví občanů ČR, poskytovat účinnou a rychlou pomoc při požárech a jiných 

mimořádných událostech a provádět záchranné a likvidační práce) jednoznačně zlepšuje 

bezpečností standard sedlčanských rezidentů (obyvatel) a přímo se podílí na zajišťování 

bezpečnosti a tím i kvality života obyvatel ve městě Sedlčany – podpora základní úlohy 

a cíle samosprávy. 

2. Díky plánování investičních projektů ředitelstvím ÚO Příbram je záruka, že budou 

jednoznačně a smysluplně využity na předem navržené a projednané akce se samosprávou, 

směřující ke zvyšování výkonu služby a vykonávaných činností jednotkou HZS Sedlčany 

při mimořádných událostech, mimo jiné opět i ve prospěch rezidentů města Sedlčany. 

3. Stanice HZS Sedlčany a její profesionální jednotka je nositelem a reprezentantem hodnot, 

které lze v naší společnosti jen těžko hledat u jiné složky bezpečnostního aparátu ČR. 
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Navíc je zde záruka stability a konstantní úrovně poskytování pomoci (rozdíl vůči 

jednotkám SDH) a rovného přístupu ke všem občanům v nouzi bez výjimky. 

4. Pro představu ve městě Sedlčany za dobu 4 let vznikly škody způsobené požáry v celkové 

výši přes 3,5 mil. Kč, přičemž jednotky PO zároveň uchránili svým zásahem hodnoty 

v úhrnné výši více jak 11 mil. Kč. Zásahovou činností zdejší profesionální jednotky bylo 

za uvedené období více jak 150 osob zachráněno nebo evakuováno, přičemž 6 osob 

utrpělo při požárech zranění a naštěstí žádná osoba nezemřela. 

5. Město by zlomkem veřejných finančních prostředků smysluplně vynaložených 

na podporu níže specifikovaného projektu HZS, směřujícího k zajištění kvality života 

svých obyvatel, plně pokrylo potřeby profesionální jednotky PO na jejím území. 

6. Navrhovaná maximální participace města Sedlčany na investičním projektu v daném roce 

nepřesáhne částku 100.000,00 Kč (s uvažovanou participací samosprávy a zbytným 

kofinancováním HZS SČK, což odpovídá v maximální míře pouze cca 0,03 % podílu 

v průměrně schvalovaných rozpočtech města v posledním období. 

7. Již pro rok 2016 byl uvažován nákup podtlakového ventilátoru (odsavače) pro odvod 

kouře a zplodin hoření z místa požáru pro efektivnější a rychlejší protipožární zásah 

v zástavbě (budovách), kde nelze využít pozitivní ventilaci přetlakovými ventilátory. 

Tento technický prostředek dlouhodobě ve výbavě jednotky chybí a nedaří se jej pořídit 

ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu přiděleného HZS Středočeského kraje. 

8. Uvedenou participací města Sedlčany na projektu zvýšení akceschopnosti jednotky HZS 

Sedlčany by došlo k podpoře prestiže města nejen v oblasti efektivního zlepšení 

bezpečnosti občanů města při propagaci realizace projektu cestou HZS Středočeského 

kraje, Územního odboru Příbram, ale zároveň by byla prezentována spolupráce města 

s dlouhodobě nejdůvěryhodnější institucí a sborem, jehož základním posláním je chránit 

občany ČR před jakoukoli újmou vzniklou mimořádnou událostí. 

 

Rizika negativně ovlivňující možnost schválení a realizace projektu 

1. Nepochopení systému obecného fungování požární ochrany z komunální úrovně, která se 

opírá o systém (síť) rozmístěných stanic profesionálních jednotek PO dislokovaných 

v obcích s určitou vyšší mírou požárního nebezpečí a řízených státním aparátem 

doplněných o jednotky SDH, které jsou zřizovány obcemi pro dílčí podporu právě 

profesionálních jednotek – financování obou druhů jednotek v samostatné působnosti 

obce na daném území je tak nejen nutné, ale také potřebné pro správné a rovnovážné 

fungování celého systému požární ochrany, který jen tehdy může garantovat vysokou 

efektivitu zásahové činnosti a vyšší míru ochrany obyvatel zajišťovanou jednotkami PO 

při vzniku mimořádných událostí. 

2. Absence poskytování příspěvků na provoz a vybavení stanice HZS Sedlčany v minulosti 

a tím pádem nechuť vytvářet aktuálně „nový výdaj“ při plánování rozpočtu města pro rok 

2016, případně 2017. 

3. Mylná představa, že se o profesionální jednotky PO a jejich potřeby plně postará stát (resp. 

místně příslušná organizační složka státu – HZS Středočeského kraje), a proto není 

potřeba „navíc“ participovat z komunální úrovně samosprávy u projektů vícezdrojového 

financování HZS, jakkoli jsou smysluplné a vedou ke zvýšení bezpečnostního standardu 

pro spoluobčany v obci (městě). 

4. Hledání „nevhodných vzorů“ u samospráv (měst), které nepřispívají na provoz či vybavení 

profesionálních jednotek a stanic HZS, popř. se nepodílejí na projektech vícezdrojového 

financování HZS – lze obecně říci, je bývalý okres Příbram v tomto poměrně zdrženlivý 

a dalo by se říci zpátečnický. V rámci republiky, ale i ve Středočeském kraji, je však 



 21 

možno registrovat a pozorovat progresivní růst sboru v případě, že dochází k dlouhodobé 

spolupráci mezi HZS a dotčenou samosprávou na úrovni poskytování stálých příspěvků 

či kofinancování předkládaných projektů. 

 

Udržitelnost předkládaného projektu 

Předpokládaná doba užití technického prostředku jako předmětu projektu bude u HZS 

Sedlčany min. 10 let. 

Po celou dobu používání budou způsobilé náklady spojené se servisem, údržbou, popř. 

opravami uvedeného předmětu projektu plně hrazeny z rozpočtu HZS Středočeského kraje. 

 

Návrh Darovací smlouvy obsahuje nejprve identifikaci smluvních stran: 

Město Sedlčany 

se sídlem:  náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany 

zastoupené:  starostou Ing. Jiřím Burianem 

IČ:   00243272 

kontaktní osoba: Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického 

na straně jedné jako dárce (dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, organizační složka 

státu, 

se sídlem:  Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 

IČ:   70885371 

zastoupená: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, 

vrchním radou 

kontaktní osoba: ředitel ÚO HZS Středočeského kraje Příbram 

 plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph. D. 

na straně druhé jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“) 

 

Smlouva je sestavena ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek uvedených v zákoně č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

I. Předmět a výše daru 

(1) Dárce tímto přenechává obdarovanému k užití za účelem sjednaným v čl. II dar peněžních 

prostředků ve výši 80.000,00 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých)  

a obdarovaný tento dar bez výhrad přijímá. Peněžní prostředky se darováním stávají 

majetkem státu s příslušností hospodaření ve smyslu této smlouvy svědčící 

obdarovanému. 

(2) Peněžní prostředky se dárce zavazuje převést na bankovní účet obdarovaného u České 

národní banky, do 30. 9. 2017, nejdříve však ke dni zveřejnění této smlouvy v registru 

smluv. 

 

II. Účel darování 

(1) Prostředky poskytnuté dárcem obdarovanému jako organizační složce státu se sídlem  

na území České republiky jsou poskytnuty jako příspěvek na pořízení věcného prostředku 

požární ochrany, konkrétně pak elektrického podtlakového (sacího) ventilátoru, pro HZS 

Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany. 
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(2) Obdarovaný prohlašuje, že dar bude používat k výkonu působností obdarovaného, 

zejména ve smyslu zákonů č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zejména při organizačním řízení jednotek požární ochrany dislokovaných 

na stanici HZS Středočeského kraje v Sedlčanech. Dočasná změna dislokace zejména 

v souvislosti s operačním řízením a při záchranných a likvidačních pracích 

při mimořádných událostech, krizových stavech nebo živelných pohromách se připouští. 

(3) Dar bude rovněž využíván k odborné přípravě, školení, nácviku záchranářských činností, 

k realizaci taktických a prověřovacích cvičení; ve výjimečných a odůvodněných případech 

lze dar nasadit i mimo hasební obvod stanice, jakož i mimo území Středočeského kraje, 

zejména v odřadech organizovaných HZS Středočeského kraje či GŘ HZS ČR. 

(4) Obdarovaný se zavazuje užít darované peněžní prostředky výlučně k výše uvedenému 

účelu. 

(5) Dárce je oprávněn žádat vrácení daru zpět, v případě, že obdarovaný peněžní prostředky 

nepoužil v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 31. 12. 2018 anebo tuto skutečnost 

nebyl schopen doložit. 

 

III. Prohlášení dárce 

(1) Dárce prohlašuje, že je oprávněn bez omezení zcizovat nebo jinak nakládat s peněžními 

prostředky, které jsou předmětem této smlouvy, a současně prohlašuje, že mu není známa 

žádná skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva k převáděným peněžním 

prostředkům ze zákona. 

(2) Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádné dluhy, jiné právní povinnosti ani není zatížen 

jinými právy třetí osoby (§ 1920 a násl. občanského zákoníku) a dar nemá žádné faktické 

ani právní vady. Dárce spolu s darem převádí veškerá práva s ním související a činí 

nepochybným, že je k tomuto převodu oprávněn. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

(1) Dárce uzavírá smlouvu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě schválení Zastupitelstvem města Sedlčany ze dne 18. září 

2017, usnesením č. (na originálu bude případně doplněno).  

(2) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 

Dárce obdrží jedno vyhotovení a obdarovaný dvě vyhotovení. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(4) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti nabývá tato smlouva 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

(5) Tato smlouva podléhá zákonné povinnosti jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a povinnost k zaslání smlouvy 

do registru smluv vnese dárce. 

(6) Žádné ustanovení této smlouvy není označeno jako obchodní tajemství a smluvní strany  

se zavazují k ochraně osobních údajů subjektů této smlouvy dle příslušeného zákona. 
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Pan místostarosta konstatoval, že návrh Darovací smlouvy obsahuje částku 80.000,00 Kč, 

která by měla být poskytnuta z rozpočtu města Sedlčany. 

Potřebným ventilátorem na odsávání zplodin z prostoru požáru, stanice nedisponuje. Pan 

místostarosta sdělil, že původně byla RM se svým doporučením částku darovat zdrženlivá, 

neboť se jedná o organizaci státu a jeho primární povinnost. Stát by si měl zabezpečit provoz 

ze svých zdrojů a stanici řádně vybavit. Nakonec v rámci domluvené strategie RM doporučuje 

podílet se na kofinancování projektu. 

 

Pan místostarosta otevřel rozpravu zastupitelského sboru: 

 

Pan Jiří Dundr se dotázal, zda výše darované částky se rovná nákupní ceně zařízení. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, předsedající zasedání ZM, upřesnil, že se jedná o příspěvek, tedy 

o část ceny přístroje, který má být pořízen. Další část bude pokryta ze zdrojů státního rozpočtu 

(ČR). Projekt je postaven tak, že pokud nebude příspěvek města Sedlčany poskytnut, nebude 

přístroj pořízen. Použit bude obdobný postup, jako byl uplatněn např. u případu města Dobříš. 

Pan Jiří Dundr za sdělenou odpověď poděkoval. 

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelů se již nikdo nepřihlásil.  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.  

 

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

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem, městem 

Sedlčany a obdarovaným, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 

Středočeského kraje, organizační složkou státu, kterou dárce předává obdarovanému finanční 

prostředky ve výši 80.000,00 Kč, jako příspěvek na pořízení elektrického podtlakového 

(sacího) ventilátoru pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územního odboru 

Příbram, Stanice Hasičského záchranného sboru Sedlčany a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města Sedlčany, podpisem Darovací smlouvy.“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 214/2014-2018. 

 

 

6. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Předsedající zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 

města, pokračoval v řízení zasedání, a to za účelem přednesení komentáře k materiálům, 

respektive referencí, tedy Důvodových zpráv k jednotlivým projednávaným bodům povahy 

majetkoprávní a rovněž požádal o případné okomentování navrhovaných usnesení.  

Materiály na základě rozhodnutí Rady města Sedlčany, zpracoval a připravil pro dnešní 

jednání ZM Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku (pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru 

majetku), a to ve spolupráci s Radou města Sedlčany a zejména místostarostou města. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, pro komfort jednání zastupitelů zajistil informace 

a vypracoval tzv. Důvodové zprávy spolu s návrhy usnesení a dalšími rozhodnými dokumenty 
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(grafické – mapové podklady, zákresy do mapových podkladů), a to v souladu se zadáním 

Rady města Sedlčany. 

 

6.1 Výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany v souvislosti s připravovanou stavbou 

„Krčínova cyklostezka“, jejímž investorem je Sdružení obcí Sedlčanska (případ 

vlastníka Stros-Pega Lift – F, s. r. o.) 

Zastupitelé k tomuto bodu zasedání obdrželi společnou Důvodovou zprávu, ve které je 

uvedeno, že Sdružení obcí Sedlčanska již delší dobu připravuje realizaci stavby „Krčínova 

cyklostezka“, a to ve spolupráci s obcemi, po jejichž katastrálních územích je tato cyklostezka 

projektována. Jedná se o město Sedlčany, obce Kosova Hora, Nedrahovice, Jesenice a město 

Sedlec-Prčice. Uvedené obecní úřady již mají majetkově vyřešeny pozemky, po kterých 

cyklostezka povede, tzn., že mimo obecních pozemků mají s jednotlivými vlastníky pozemků 

uzavřeny příslušné Smlouvy, a to s využitím institutu smlouvy o smlouvách budoucích 

o zřízení věcného břemene, případně o výkupu pozemků. V případě k. ú. Sedlčany je trasa 

vedena převážně po pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany (vizte grafickou Přílohu 

k tomuto bodu). Pouze na hranicích s k. ú. Kosova Hora, tj. v sousedství přehrady a přilehlého 

oplocení bývalého areálu STROS Sedlčany (retenční nádrže) je cyklostezka projektována 

přes dva pozemky ve vlastnictví současných společností STROS-PEGA LIFT-F, s. r. o. 

a STROS – Sedlčanské strojírny, a. s. Za účelem zahájení územního řízení se zmíněné 

společnosti již kladně vyjádřily k tomuto záměru stavby, ale pro potřeby vydání stavebního 

povolení je nutné uzavření příslušných a odpovídajících smluvních ujednání. S uvedenými 

společnostmi bylo předběžně dohodnuto, že po kolaudaci stavby odprodají městu Sedlčany 

části pozemků, které budou rozděleny trasou cyklostezky (vizte Přílohu – snímek katastrální 

mapy). Za tímto účelem byly Radě města Sedlčany dne 23. srpna 2017 předloženy návrhy 

Smluv o smlouvách budoucích kupních a RM svým usnesením č. RM 67-1102/2014-2018 

doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany výkupy pozemků za dohodnutou jednotkovou cenu 

20,00 Kč/m2 schválit. 

Pan místostarosta stručně referoval o výše uvedeném. 

 

Poznámka: 

Ačkoli pan místostarosta bod majetkoprávní problematiky označený „6.1“ a „6.2“ 

okomentoval společně, pro účely tohoto Zápisu z pohledu samostatných celků majetkoprávní 

problematiky je Důvodová zpráva uvedena u každého bodu samostatně i když je obsahově 

totožná. 

 

Pro upřesnění pan místostarosta uvedl, že většina trasy vede po bývalých obecních 

komunikacích.  

Dále upřesnil navrhovaný výrok usnesení s dovětkem, který se týkal počítání doby jednoho 

roku na uzavření řádné Kupní smlouvy, kterou je navrhováno počítat ode dne právní moci 

kolaudačního rozhodnutí (právní upřesnění). 

 

Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů: 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.  

 

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

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel a přednesl k řešené problematice 

výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

na základě které město Sedlčany, jako kupující odkoupí od společnosti Stros-Pega Lift – F, 

s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, jako prodávající, pozemek 

parc. č. 2555/1 o výměře cca 265 m2 (vizte LV 1747) v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souvislosti 

s připravovanou stavbou „Krčínova cyklostezka“ s tím, že prodej bude realizován nejpozději 

do uplynutí jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby 

za jednotkovou cenu ve výši 20,00 Kč/m2.“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 215/2014-2018. 

 

6.2 Výkup pozemků v k. ú. a obci Sedlčany v souvislosti s připravovanou stavbou 

„Krčínova cyklostezka“, jejímž investorem je Sdružení obcí Sedlčanska (případ 

vlastníka STROS – Sedlčanské strojírny, a. s.) 

Zastupitelé k tomuto bodu zasedání obdrželi společnou Důvodovou zprávu, ve které je 

uvedeno, že Sdružení obcí Sedlčanska již delší dobu připravuje realizaci stavby „Krčínova 

cyklostezka“, a to ve spolupráci s obcemi, po jejichž katastrálních územích je tato cyklostezka 

projektována. Jedná se o město Sedlčany, obce Kosova Hora, Nedrahovice, Jesenice a město 

Sedlec-Prčice. Uvedené obecní úřady již mají majetkově vyřešeny pozemky, po kterých 

cyklostezka povede, tzn., že mimo obecních pozemků mají s jednotlivými vlastníky pozemků 

uzavřeny příslušné Smlouvy, a to s využitím institutu smlouvy o smlouvách budoucích 

o zřízení věcného břemene, případně o výkupu pozemků. V případě k. ú. Sedlčany je trasa 

vedena převážně po pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany (vizte grafickou Přílohu 

k tomuto bodu). Pouze na hranicích s k. ú. Kosova Hora, tj. v sousedství přehrady a přilehlého 

oplocení bývalého areálu STROS Sedlčany (retenční nádrže) je cyklostezka projektována přes 

dva pozemky ve vlastnictví současných společností STROS-PEGA LIFT-F, s. r. o. a STROS 

– Sedlčanské strojírny, a. s. Za účelem zahájení územního řízení se zmíněné společnosti již 

kladně vyjádřily k tomuto záměru stavby, ale pro potřeby vydání stavebního povolení je nutné 

uzavření příslušných a odpovídajících smluvních ujednání. S uvedenými společnostmi bylo 

předběžně dohodnuto, že po kolaudaci stavby odprodají městu Sedlčany části pozemků, které 

budou rozděleny trasou cyklostezky (vizte Příloha – snímek katastrální mapy). Za tímto 

účelem byly Radě města Sedlčany dne 23. srpna 2017 předloženy návrhy Smluv o smlouvách 

budoucích kupních a RM svým usnesením č. RM 67-1102/2014-2018 doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany výkupy pozemků za dohodnutou jednotkovou cenu 

20,00 Kč/m2 schválit. 

 

Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů: 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.  

 

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

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel a k řešené problematice přednesl 

výrok návrhu usnesení, o kterém nechal následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

na základě které město Sedlčany, jako kupující odkoupí od společnosti STROS – Sedlčanské 

strojírny, a. s., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, jako prodávající, 

pozemek parc. č. 2556 o výměře cca 115 m2 (vizte LV 2427), v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

v souvislosti s připravovanou stavbou „Krčínova cyklostezka“ s tím, že prodej bude 
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realizován nejpozději do uplynutí jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí stavby za jednotkovou cenu ve výši 20,00 Kč/m2.“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 216/2014-2018. 

 

6.3 Schválení Kupní smlouvy na prodej bytu MBF obálkovou metodou; č. bytu 6/II. 

patro bytového domu na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1059, 264 01 Sedlčany 

(velikostní kategorie 1+1) 

Rada města Sedlčany svým usnesením č. RM 64-1018/2014-2018 ze dne 7. června 2017 

uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce MěÚ Sedlčany 

řádně zveřejnil záměr města, resp. Oznámení o prodeji městského bytu č. 6/II. patro, 

umístěném v bytovém domě Sedlčany č. p. 1059, velikostní kategorie bytu 1+1 o výměře 

34,7 m2, který byl uvolněn v obytném domě, který je privatizován a bylo již dříve založeno 

„Společenství vlastníků pro dům čp. 1059, 1060 a 1061 v Sedlčanech“. 

Oznámení o prodeji bylo zveřejněno v době od 13. června do 24. července 2017. 

Ve stanoveném termínu obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, celkem 7 nabídek, 

z nichž nejvyšší byla výši 801.000,00 Kč; vizte Příloha č. 1 k tomuto bodu – Hodnocení 

nabídek (je také přepsána níže). 

Rada města Sedlčany dne 26. července 2017 projednala výsledky otevírání obálek 

s nabídkami a svým usnesením č. RM 66-1068/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města 

Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 

1059, 264 01 Sedlčany, a to manželům, trvale bytem Praha, kteří jako účastníci výběrového 

řízení podali nejvyšší nabídku, tj. uvedených 801.000,00 Kč. 

 

Pan místostarosta referoval o výše uvedeném. 

 

Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů: 

 

▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.  

 

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

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel. Následně přednesl výrok návrhu 

usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese 

Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1059, 264 01 Sedlčany (č. bytu 6/II. patro o výměře 34,7 m2), 

a to manželům, oba trvale bytem Praha, kteří jako účastníci výběrového řízení podali nejvyšší 

nabídku, tj. 801.000,00 Kč.“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 217/2014-2018. 

 

6.4 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-

6020239/1 Sedlčany, Sadová (B1153) kNN pro p. č. 558/2 v k. ú. a obci Sedlčany    

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., v zastoupení Insat, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Hellichova 

11a, PSČ 110 00, předložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, návrh výše 
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uvedené Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 560/1 v k. ú. a obci 

Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového vedení 

NN jako součást distribuční soustavy v ulici Sadová v Sedlčanech, tj. elektro přípojky 

pro parcelu č. 558; vizte přiložený snímek katastrální mapy. 

Návrh Smlouvy projednala Rada města Sedlčany dne 23. srpna 2017 a svým usnesením 

označeným č. RM 67-1103/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

uzavření výše uvedené Smlouvy a zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě bylo řádně zveřejněno 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, což bylo naplněno v době od 28. srpna do 13. září 

2017. 

Přílohou k tomuto bodu jednání je snímek katastrální mapy, ze kterého je patrné trasování 

liniové stavby. 

Poznámka: Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a Smlouva o zřízení věcného břemene 

                   s ČEZ Distribuce, a. s. jsou k dispozici na Odboru majetku a jsou k případnému    

                   nahlédnutí. 

Pan místostarosta referoval o výše uvedeném. 

 

Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů: 

 

▪ Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.  

 

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

nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel a přednesl k řešené problematice 

výrok návrhu usnesení, o kterém nechal následně hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. stavby IV-12-6020239/1 Sedlčany, Sadová (B1153) kNN pro p. č. 558/2“ mezi 

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

zastoupené dalším subjektem, jako oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako 

povinným z věcného břemene s tím, že hodnota věcného břemene činí 1.210,00 Kč včetně 

DPH (vizte Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu č. Sedlčany, Sadová, kNN pro p. č. 558/2 IV-12-

6020239/VB/1 ze dne 19. října 2016).“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 218/2014-2018. 

 

 

7. Informace k plnění usnesení Zastupitelstva města Sedlčany označené ZM č. 186/2014-

2017 a ZM č. 187/2014-2017 ze zasedání ZM dne 19. června 2017 

Pan místostarosta, referují k této problematice, sdělil, že zastupitelé ve věci obdrželi dva 

ucelené dokumenty, a to: 

a) „Výzvu ke zjednání nápravy hrubého porušování Smlouvy o nájmu, správě a zařízení 

Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 

2001, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2“; 

b) „Informační zprávu – Nemocnice Sedlčany“ („Zpráva starosty města Ing. Jiřího 

Buriana“) ze dne 8. září 2017. 
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Pro komfort informací je dále uveden přepis podstatného z výše uvedených dokumentů.  

 

(začátek přepisu textu prvního dokumentu) 

Výzva ke zjednání nápravy hrubého porušování Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské 

nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 2001,  

ve znění Dodatků č. 1 a č. 2. 

 

Vážený pane jednateli, 

 

obracím se na Vás s výzvou ke zjednání nápravy zjevného hrubého porušování povinností  

ze Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu 

nemocnice, ze dne 3. prosince 2001, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“) 

ze strany Vaší společnosti v postavení nájemce předmětu nájmu, budova č. p. 161, sestávající 

z občanského vybavení a garáží v obci a k. ú. Sedlčany – tak je definován v čl. I Smlouvy. 

 

V čl. II Smlouvy si společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. a město Sedlčany dohodli jako 

účel nájmu užívat a spravovat předmět nájmu včetně řízení provozu Městské nemocnice 

v Sedlčanech. 

 

Předmět nájmu se pak Vaše společnost zavázala užívat jako zdravotnické zařízení, které 

poskytuje zdravotnické služby v oblasti lůžkové péče v oborech chirurgie včetně 

laparoskopie, interna, intenzivní péče, léčebně rehabilitační péče a následná lůžková péče, 

komplement v rozsahu RTG a laboratoř a dále v oblasti ambulantní péče v oborech interna, 

chirurgie, diabetologie, plicní, prsní a proktologická ambulance, urologie a endoskopie GIT 

(vizte čl. II písm. b) citované Smlouvy). 

 

Ustanovení čl. II písm. b) Smlouvy nelze chápat jako oprávnění nájemce dle svého uvážení 

užívat předmět nájmu, ale jako závazek předmět nájmu užívat k přesně vymezenému účelu. 

Nájemce není omezen v rozšiřování poskytování služeb nemocnice, z dikce Smlouvy o nájmu 

a provozu nemocnice je však patrný závazek nájemce zajistit minimálně ve sjednaném 

rozsahu poskytování služeb definovaných v čl. II písm. b) citované Smlouvy, tedy provozovat 

mimo jiné i zdravotnickou službu v podobě, která byla a je považována dle oborových 

zvyklostí za lůžkovou péči v oboru interní medicíny a JIP. 

 

Závazek plnit sjednaný účel nájmu a provozu Městské nemocnice v Sedlčanech platí po celou 

dobu trvání Smlouvy. 

 

Dopisem ze dne 23. listopadu 2016, doručeným městu Sedlčany dne 2. prosince 2016, 

vyrozuměla Vaše společnost město Sedlčany (pronajímatele), že dojde k dočasnému přerušení 

provozu lůžkového oddělení interny od 23. prosince 2016 a příjem na JIP bude ukončen dne 

19. prosince 2016. 

 

Vzhledem k tomu, že i přes učiněnou výzvu ke zjednání nápravy ze dne 16. února 2017 nebyl 

provoz lůžkového oddělení a JIP v Městské nemocnici v Sedlčanech do dnešního dne 

obnoven, konstatuji, že se již nejedná o dočasné přerušení provozu lůžkového oddělení interny 

a JIP, neboť od přerušení provozu lůžkového oddělení interny a ukončení provozu JIP 

v Městské nemocnici v Sedlčanech uplynulo 7. měsíců. 

 

Dočasnost lze definovat jako přechodný stav, zejména byla-li ze strany Vaší společnosti 

dočasnost tohoto stavu prezentována opakovaně na jednáních Zastupitelstva města Sedlčany 
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jako řešení špatné personální situace v nemocnici, způsobené nedostatkem odborného 

lékařského personálu. Máme za to, že dočasný nedostatek odborného lékařského je řešitelný  

ve výrazně kratším časovém horizontu a že vzniklý stav je již stavem dlouhodobým. 

 

Město Sedlčany se na jednáních Zastupitelstva města Sedlčany ve dnech 20. února 2017,  

20. března 2017 a 19. června 2017 opakovaně za přítomnosti Vaší či zástupců Vaší společnosti 

nebo vlastníka Vaší společnosti (VAMED-MEDITERRA, a. s.) opakovaně usneslo, že trvá 

na zachování provozu lůžkového oddělení interny v podobě, ve které bylo provozováno 

před datem 23. prosince 2016, resp. 19. prosince 2016 v případě JIP. 

 

Konstatuji, že k dnešnímu datu již sedm měsíců Vaše společnost neposkytuje zdravotnické 

služby v oblasti lůžkové péče v oboru interny a JIP, čímž dochází k porušení podmínek 

Smlouvy, konkrétně čl. II písm. b) Smlouvy, dle kterého je nájemce povinen užívat předmět 

nájmu jako zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotnické služby mj. v oblasti lůžkové 

péče v oboru interny. 

 

Podle čl. III., písm. b) Smlouvy se jako hrubé porušení Smlouvy rozumí především užívání 

předmětu nájmu v rozporu s účelem nájmu uvedeném ve Smlouvě. S ohledem na shora 

uvedené lze uzavřít, že porušení smluvní povinnosti dle čl. II písm. b) Smlouvy je hrubým 

porušením Smlouvy, které zakládá právo pronajímateli Smlouvu vypovědět podle ust.  

§ 2309 písm. b) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud 

nájemce v pronajímatelem poskytnuté přiměřené časové lhůtě nezjedná nápravu. 

 

Tímto Vás v souladu s usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 186/2014-2018 ze dne 

19. června 2017 vyzývám, aby Vaše společnost nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení této 

výzvy začala plnit své smluvní závazky, spočívající v obnovení provozu lůžkového oddělení 

interny a JIP v jejich podobě před přerušením provozu těchto oddělení. 

 

Lhůtu tří měsíců shledalo Zastupitelstvo města Sedlčany jako přiměřenou s ohledem 

na časový prostor, který byl již Vaší společností městem Sedlčany, jako pronajímatelem, 

poskytnut. 

(konec přepisu textu prvního dokumentu) 

 

(začátek přepisu textu druhého dokumentu) 

Ve smyslu přijatých usnesení jsem absolvoval několik jednání s právní zástupkyní města ve 

věci naplnění usnesení ZM č. 186/2014-2018 a ZM č. 187/2014-2018 ze dne 19. června 2017, 

a to ve dnech 29. června, 13. července, 27. července, 29. července a 7. září 2017.  

Výstupem z proběhnuvších konzultací s právní zástupkyní bylo u usnesení ZM č. 186/2014-

2018 formulování Výzvy ke zjednání nápravy hrubého porušování Smlouvy o nájmu, správě 

a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 

2001, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, č. j.: ST/16007/2017 ze dne 17. července 2017, 

která je přílohou této informační zprávy. 

Ze strany ředitele MEDITERRY-Sedlčany, s. r. o., MUDr. Romana Vanžury, bylo přislíbeno 

vyjádření k předmětné Výzvě do dalšího zasedání ZM, tj. dne 18. září 2017.  

V druhé části měsíce července byla s právní zástupkyní projednávána stávající Nájemní 

smlouva a její změny, byly formulovány základní teze a požadavky na jednání se společností 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.  

Dne 8. srpna 2017 jsem zjišťoval na VZP ČR, u vedoucí Oddělení správy smluv, stav 

smluvních závazků společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. s VZP ČR, platných ke dni 

30. června 2017. Zjistil jsem, že na strukturu ambulancí s rozšířenými ordinačními hodinami 

byla uzavřena Smlouva s účinností do 31. prosince 2018, na provoz oddělení následné péče 
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včetně DIOP a NIP je uzavřena Smlouva s účinností do 31. prosince 2017 a byla rozšířena o 

navýšení počtu lůžek následné péče na celkový počet 50 lůžek. Koncem měsíce září 2017 

bude VZP rozesílat návrh nové Smlouvy na zajištění následné péče do 31. prosince 2018. 

Zároveň jsem zajistil příslib konzultace tezí a návrhů nového Dodatku nájemní smlouvy u 

příslušných zástupců VZP.  

Na jednání dne 7. září 2017 byly formulovány teze a dále rozpracovány do pracovní verze 

návrhu Dodatku nájemní smlouvy, který bude následně upřesněn do znění návrhu nového 

Dodatku nájemní smlouvy. Tento bude předmětem jednání mezi městem Sedlčany 

a VAMED-MEDITERRA, a. s. dne 11. září 2017. 

 

Veškeré výše uvedené kroky byly průběžně projednávány na pracovních jednáních vedení 

města a v Radě města Sedlčany.  

 

Dopisem, který jsme obdrželi dne 2. srpna 2017 nás ředitel MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

žádal o souhlas s provedením stavebních úprav ve 2. NP budovy nemocnice č. p. 161 

v Sedlčanech, které souvisejí s transformací lůžkového oddělení interny na oddělení následné 

péče. Tuto žádost Rada města Sedlčany na svém zasedání dne 23. srpna 2017 odložila do doby 

uzavření nového Dodatku k nájemní smlouvě, který bude projednán v ZM. 

(konec přepisu textu druhého dokumentu) 

 

Komentář referujícího předkladatele: 

V komentáři předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, 

provedl rekapitulaci obdržených a dále zajištěných informací ve věci transformace 

nemocnice, která byla, jak dostatečně známo všem zastupitelům, provedena provozovatelem 

nemocnice za účasti Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to jako rozhodných a kompetentních 

činitelů, ačkoli proti vůli města Sedlčany a jeho postojů ve věci zachování širšího rozsahu 

zdravotní péče. 

Smlouvy o úhradách výkonů, které jsou uzavírány provozovatelem nemocnice v roli 

poskytovatele zdravotní péče a pojišťovnami, jsou již na nové výkony transformované 

nemocnice uzavřeny. Kompetence města Sedlčany v tomto ohledu nejsou v právním systému 

a v aplikovaných mechanismech financování zdravotnictví ČR podpořeny a s ohledem k jeho 

stavu, není apel na zachování spektra služeb dřívějších reálný.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, konstatoval, že byla provozovateli zaslána tzv. 

„Výzva ke zjednání nápravy hrubého porušování Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské 

nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 2001,  

ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.“, která je v podstatě upozorněním na hrubé porušení dřívějších 

smluvních ujednání. Učiněnou Výzvou bylo naplněno usnesení Zastupitelstva města Sedlčany 

označené ZM č. 186/2014-2017, které ve svém výroku zní: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany za účasti právní zástupkyně 

města Sedlčany upozornit provozovatele Městské nemocnice Sedlčany, Mediterra-Sedlčany, 

s. r. o., na hrubé porušení Smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, 

jakož i provozu nemocnice uzavřené dne 3. prosince 2001, a to ve smyslu ustanovení čl. III. 

písm. b) uvedené Smlouvy a stanovit provozovateli přiměřenou lhůtu v délce tří měsíců 

k nápravě stavu.“ 

Úplný text Výzvy je uveden výše.  

Dále ZM na svém minulém veřejném zasedání dne 19. června 2017 přijalo usnesení označené 

ZM č. 187/2014-2017, které ve svém uceleném výroku zní: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany, a to v součinnosti s právní 

zástupkyní města Sedlčany, připravit k projednání návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu, 

správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, uzavřené dne 

3. prosince 2001, který bude reflektovat potřebu úprav předmětného smluvního vztahu.“ 
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Přiložená a výše uvedená (přepsaná) Zpráva pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, dokládá 

aktivity města Sedlčany ve věci plnění tohoto usnesení. Potřebné kroky jsou městem Sedlčany 

činěny, návrh změnového smluvního ujednání připravován. Proběhlo několik přípravných 

pracovních jednání, z nichž to nejdůležitější bylo realizováno dne 11. září 2017, které 

proběhlo za účasti právních zástupců a vrcholových představitelů obou smluvních stran, 

pronajímatele objektu i nájemce. 

Referující sdělil, že hlavní problematikou připravovaného Dodatku č. 3 k výše uvedené 

Smlouvě je upřesnění předmětu nájmu; nové definování účelu nájmu; stanovení výše 

nájemného; doba trvání smluvního ujednání; definování dalších práv zejména s ohledem 

na využívání majetku města Sedlčany jako jednoho funkčního celku a aktualizace dřívějších 

tzv. ostatních smluvních ujednání včetně zapracování informačních a dalších povinností.  

Sdělil, že pohledy obou smluvních stran na zásadní věci smluvního ujednání jsou v některých 

ohledech rozdílné, zejména na výši nájemného a dobu trvání smluvního ujednání.   

Referující konstatoval, že přijaté usnesení je naplňováno. Předpokládá se, že Zastupitelstvu 

města Sedlčany by měl být předložen vypracovaný návrh Dodatku č. 3, který bude shodou 

obou smluvních partnerů. Další jednání se smluvním partnerem je dohodnuto v měsíci říjnu 

2017 (pondělí dne 16. října 2017 v čase od 10:00 hod.). Předběžně je stanoven tento termín, 

který bude oběma stranami ještě potvrzen. 

Referující sdělil, že k problematice v tuto chvíli není mnoho co dodat, základní principy 

jednání a možnosti města Sedlčany jsou zastupitelům dostatečně známy.     

Informace jsou uvedeny v obdržených materiálech. 

 

Pan místostarosta dále sdělil, že koncem minulého týdne bylo z rukou pana MUDr. Romana 

Vanžury, jednatel subjektu, doručeno tzv. „stanovisko provozovatele nemocnice“ k učiněné, 

výše uvedené „Výzvě ke zjednání nápravy“ (dokument označený Městským úřadem Sedlčany 

č. j.: ST/17301/2017; přijatý dne 14. září 2017). 

 

Z tohoto dokumentu, který je označen názvem „Reakce na výzvu ke zjednání nápravy“ pan 

místostarosta ocitoval následovné: 

(začátek opisu citované části dokumentu) 

„Vážený pane starosto, … ve výzvě uvádíte, že společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

užívá předmět nájmu v rozporu s jeho účelem uvedeném ve Smlouvě o nájmu, správě 

a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 

2001, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“), kterým je poskytování 

zdravotnických služeb v oblasti lůžkové péče v oborech chirurgie včetně laparoskopie, 

interny, intenzivní péče, léčebně rehabilitační péče a následné lůžkové péče, komplement 

v rozsahu RTG a laboratoř a dále ambulantní péče v oborech interny, chirurgie, diabetologie, 

plicní, prsní a proktologická ambulance, urologie a endoskopie GIT. 

Jak správně uvádíte a jak jsme Vás předem informovali, v průběhu prosince 2016 bylo 

z objektivních důvodů nezbytné dočasně přerušit provoz lůžkového oddělení interny a ukončit 

příjem na JIP. Dovolte mi nyní konstatovat, že jsem si vědom Vašich výzev a hodnocení celé 

nastalé situace, naše déle než půl roku trvající intenzivní úsilí o obnovení provozu lůžkového 

oddělení interny a JIP však dosud nebylo úspěšné. 

 

Na základě jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje a VZP, které jste se také účastnili, 

a které proběhlo za účelem řešení popsané situace, prošla nemocnice restrukturalizací 

poskytovaných zdravotních služeb, přičemž akutní péče již nemá být nadále jejich součástí.  

Na základě výše zmíněných jednání však nyní poskytujeme nové a rozšířené ambulantní  

služby – denní stacionární služby, 24 hodinový provoz chirurgické ambulance, neurologickou 

ambulanci, ortopedické poradenství. 
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Vážený pane starosto, z výše uvedených důvodů jsme připraveni k diskuzi s představiteli 

města Sedlčany o zastřešení vykonané restrukturalizace poskytovaných zdravotních služeb 

také formou úpravy Nájemní smlouvy mezi městem Sedlčany a společností MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o.“  

(konec opisu citované části dokumentu) 

 

Pan místostarosta sdělil, že již dříve, na veřejném zasedání ZM, jmenovaný jednatel 

konstatoval, že činnosti na zajištění personálního obsazení Interního oddělení žádanými 

lékaři, bylo ukončeno. 

 

K problematice byla otevřena rozprava. 

Rozprava zastupitelského sboru města Sedlčany: 

Výběr podnájemného 

Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 7/1/ZM 15/2014-2018; příspěvek na zasedání ZM 

přednesl pan Jiří Dundr. 

Jmenovaný apeloval na to, aby se při sestavování návrhu doplňujícího smluvního ujednání 

a jeho aktualizace neopomnělo řešení užívání majetku třetí osobou, tedy například využívání 

institutu podnájmu.  

Uvedl příklad stávajícího podnájmu laboratoře (uzavřená Smlouva o podnájmu na tyto 

prostory), kde vyslovil názor, že vybíraná výše podnájmu by měla být rovněž příjmem města 

Sedlčany, nikoli toho, kdo prostory do podnájmu poskytuje, tj. nájemce (tedy společnost 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.). 

K tomuto příspěvku pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, pro vysvětlení 

a případné pochopení právního stavu sdělil přirovnání s obvyklým využíváním tohoto 

institutu ze strany nájemníků městských bytů, kteří například odjíždějí za prací do ciziny 

a určitou dobu vědí, že byt, který mají ve smluvním nájmu od města Sedlčany, nebudou užívat, 

tak jej poskytují k užívání do podnájmu třetí osobě, která nemá přímý uživatelský vztah 

založený s městem Sedlčany. Město Sedlčany pouze poskytuje případný souhlas s uzavřením 

Smlouvy o podnájmu. Smlouvu o podnájmu pak uzavírá s předchozím souhlasem města 

Sedlčany nájemce s podnájemcem, který respektuje podmínky nájemce. Takto obdobně je 

tomu i ve vztahu k užívání nebytových prostorů laboratoře, které jsou stále v nájmu 

společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., která tyto prostory se souhlasem města Sedlčany 

dále poskytuje na základě Smlouvy o podnájmu provozovateli laboratoře. Sjednané nájemné, 

do kterého je zahrnuto i užívání těchto prostor (laboratoře) zůstalo ve stejné výši. Do sjednané 

výše podnájemného město Sedlčany nezasahovalo.  

Pan Jiří Dundr dále navázal na výše vyřčené a sdělil, že podnájemné jsou peníze mimo 

nájemné ve výši 1,500 mil. Kč a inkasovat podnájemné za užívání laboratoře by mělo město 

Sedlčany. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, konstatoval, že město obchodní 

společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. pronajímá pouze čistou podlahovou plochu, 

nikoli zařízení laboratoře, které bylo ve vlastnictví společnosti MEDITERRA-Sedlčany, 

s. r. o., která jej podnájemci prostor prodala.  

Příspěvek do rozpravy nevyžaduje písemné vyjádření.    

 

Změna výše nájemného 

Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 7/2/ZM 15/2014-2018; příspěvek na zasedání ZM 

přednesl pan MUDr. Ivan Stolařík. 

Pan MUDr. Ivan Stolařík sdělil, že v nově nastavených smluvních podmínkách bude zcela 

určitě stanoveno (smluvně ujednáno) vyšší nájemné, oproti nájemnému stávajícímu, neboť 

stávající výše nájemné byla smluvně ujednána za zjevně jiné situace, jiných podmínek a cílů.   
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Příspěvek do rozpravy nevyžaduje písemné vyjádření a vypořádání. 

 

Užívání prostor rehabilitace 

Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 7/3/ZM 15/2014-2018; příspěvek na zasedání ZM 

přednesl pan Jiří Dundr. 

Pan Jiří Dundr dále konstatoval, že obdobná situace jako pro případ užívání laboratoře je 

užívání nebytových prostor rehabilitace, na které by bylo možné rovněž aplikovat návrh 

uvedený v příspěvku č. 7/1/ZM 15/2014-2018. 

K uvedenému v pokračující rozpravě vystoupil pan Ing. Miroslav Hölzel, který konstatoval, 

že užívání nebytových prostor rehabilitace, je zcela jiný případ. Tyto prostory byly na město 

Sedlčany převedeny později z vlastnictví Středočeského kraje. Na jejich užívání je založen 

samostatný uživatelský vztah, který je oddělen od vlastního provozu nemocnice. Zde je 

dojednáno samostatné nájemné; obdoba užívání jako u ambulantních lékařů.    

Příspěvek do rozpravy nevyžaduje písemné vyjádření a vypořádání.  

 

Údržba a opravy majetku tvořícího areál nemocnice 

Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 7/4/ZM 15/2014-2018; příspěvek na zasedání ZM 

přednesl pan Jiří Dundr. 

Pan Jiří Dundr se dotázal na subjekt, který vkládá do obnovy a udržitelnosti nemovitostí další 

prostředky například na zateplení objektů, výměnu oken a další; zda je to město Sedlčany 

ze svého rozpočtu. 

Pan místostarosta uvedl, že tyto prostředky vkládané do budov město Sedlčany; z pozice 

vlastníka jsou činěny tyto záležitosti zcela vědomě, a to s ohledem na udržitelnost objektů 

ve stavu k užívání; právně se jedná o prostředky nad rámec běžné údržby, které jsou nákladem 

vlastníka.  

Do rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Rozpravu zastupitelského sboru k tomuto bodu zasedání předsedající ukončil. 

 

Rozprava veřejnosti (občanů města Sedlčany): 

Do otevřené rozpravy přítomné veřejnosti se nikdo nepřihlásil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM rozpravu k projednávané problematice této části 

programu ukončil. 

 

Předsedající zasedání ZM přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

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

Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, ve věci plnění dříve přijatých usnesení označených 

ZM č. 186/2014˗2018 a ZM č. 187/2014˗2018 ze dne 19. června 2017, jejichž předmětem je 

Výzva ke zjednání nápravy hrubého porušování Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské 

nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 2001, ve znění 

Dodatků č. 1 a č. 2 a zejména stav projednávání a přípravy Dodatku č. 3 k uvedenému 

smluvnímu ujednání.“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 219/2014-2018. 

 

 

8. Projektový záměr na rekonstrukci LAS Taverny 
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Zastupitelé na dnešní zasedání spolu s Pozvánkou obdrželi dokumenty ve věci 

zpracovávaného „Záměru rekonstrukce LAS Taverny“. 

Na tyto dokumenty při přednesené referenční zprávě pan místostarosta ponejvíce odkazoval 

(vizte výše výčet Příloh). 

V tzv. Technické zprávě je uvedeno, že „Sportovní areál“ má nyní škvárový atletický ovál 

délky 400 m s vnitřním travnatým hřištěm pro kopanou. Ovál je využívaný, náklady na údržbu 

stoupají; je pro sportovce nevyhovující. 

 

V rámci rekonstrukce budou nevyhovující sportovní plochy zrekonstruovány tak, aby vznikl 

moderní sportovní areál splňující technické a hygienické požadavky kladené na tyto stavby. 

 

Bude provedena dlouhodobě žádaná rekonstrukce atletické dráhy, na kterou bude položen 

umělý dvouvrstvý sportovní PUR povrch s extrémně dlouhou životností a s minimálními 

nároky na údržbu. Tento povrch bude položen i v dálkařském sektoru a sektoru určeném 

pro hod míčkem. 

 

Nově vznikne v severním oblouku umělá plocha pro víceúčelové hřiště a sektor skoku 

vysokého. 

 

V jižním oblouku bude umístěn koulařský sektor. Jižní oblouk bude, krom koulařského 

sektoru, zatravněný. V jižní části bude využito terénního valu k umístění malé venkovní 

tribuny s kapacitou cca 60 míst. Tato tribuna nebude zastřešena (takto je zatím uváděno). 

Spodní část bude sloužit i pro dálkařský sektor a odkládání sportovních potřeb sportovců. 

Přístup k tribuně bude po zpevněné ploše ze zámkové dlažby, která bude navazovat 

na stávající zpevněné plochy u objektu šaten. 

 

Na travnaté fotbalové ploše bude vybudována umělá závlaha, která bude napojena  

ze sousedního potoka. Záchytný systém za fotbalovými brankami zůstane zachován. 

 

Délka atletického oválu 400,000 m 

Délka atletické roviny 120,000 m  

Poloměr oválu 36,500 m 

Počet drah 
5 – atletická rovinka 

3 – atletický ovál 

Sektory 

skok daleký 

vrh koulí 

hod míčkem 

výškařský sektor 

víceúčelové hřiště 

Povrch atletického oválu polyuretanových povrch 

 

Informace o průběhu investiční akce: 

Dne 26. července 2017 bylo usnesením RM č. 66-1092/2014-2018 rozhodnuto o výběru 

dodavatele projektové dokumentace ve výběrovém řízení. 

Cena za zpracování PD pro územní souhlas činí 96.558,00 Kč vč. DPH a PD pro výběr 

zhotovitele činí 181.379,00 Kč vč. DPH. Doba zpracování první části PD je 60 dní, druhé 

části PD je 120 dní (předpoklad zahájení po vydání územního souhlasu ke konci roku 2017, 

plnění III. měsíc /2018).  

V rámci každé části předepsány 3 konzultace s objednatelem. 
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Dne 21. srpna 2017 byla uzavřena (podepsána) Smlouva o dílo, prohlídka místa projektantem 

(společností PITTER DESIGN, s. r. o., Schulhoffova č. p. 1632, 530 03 Pardubice, 

IČ 25275291). 

Dne 30. srpna 2017 projektantem zaslán k první konzultaci pracovní návrh projektového 

řešení, se kterým se dne 6. září 2017 seznámila RM. V rámci zpracování projektu bude 

samostatně řešena část sportoviště a protipovodňové opatření bude řešeno jiným projektem 

z důvodu nezávislého režimu povolování stavby (vnímáno jako samostatná stavba). 

 

Pan místostarosta k uvedenému sdělil, že zadavatel dále zvažuje zvýšit kapacitu tribuny 

pro návštěvníky a uživatele, a to zejména z pohledu řešení dimenzování její dostatečné 

kapacity a dále případného zastřešení a komfortu návštěvníků. Nabízí se i možnost samostatné 

stavby, projektované mimo sportoviště, případně i jiné řešení. V současné době je zastřešená 

tribuna na obdobných sportovištích žádána; dnes je standardem; v současné době se nemají 

účastníci, sportovci, návštěvníci, a to pro případ nepřízně počasí, kam ukrýt. 

Diskuse byla vyvolána o této problematice na jednání RM dne 6. září 2017, kde byl vznesen 

požadavek na zastřešení venkovní tribuny lehkou konstrukcí. Tato záležitost bude 

s projektantem dále diskutována (je otevřenou variantou). Nabízí se několik možností řešení. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Do rozpravy se přihlásil pan Jiří Dundr, který vyslovil úvahu nad tím, že když město Sedlčany 

zvažovalo vyhotovení hřiště s umělým povrchem v Sedlčanech, které bylo později 

realizováno na tzv. „Kačáku“ ve Zberazské ulici, bylo hlavním argumentem, vysloveným 

panem starostou, to, že pro vyloučení lokality LAS Taverny na instalaci umělého trávníku 

svědčí skutečnost, že se tato hrací plocha nachází v aktivní záplavové zóně Sedleckého potoka 

a není tedy vhodná pro pokrytí hrací plochy s použitým umělým povrchem.  

Otázal se: „Nyní zde umělý povrch budovat budeme?“  

Pan Jiří Dundr vyslovil přesvědčení, že se umělý povrch měl vyhotovit zde, nikoli v ulici 

Zberazské a mohly se tím ušetřit nemalé finanční prostředky (cca 9 mil. Kč); hřiště mohlo být 

pouze jedno a sloužit všem, neboť na LAS Taverny je již vybudováno patřičné zázemí. Dále 

se zamyslel nad tím, že toto hřiště nemá rozměry hřiště soutěžního. 

Pan Jiří Dundr opakovaně s politováním sdělil, že zde není přítomen pan starosta, který by mu 

situaci jistě vysvětlil. 

 

Slova se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, který nejprve konstatoval, 

že nemůže odpovědět za nepřítomného pana starostu.  

Dále jinými slovy poukázal na to, že hřiště bylo vybudováno jako tzv. tréninkové, s primárním 

užívám sportovci při nepřízni počasí a soutěžní zápasy zde realizovat možné je, a to až 

do soutěže „divize dospělých“ (tato již nelze). 

Jinými slovy dále sdělil, že jsou podstatné rozdíly v použitém povrchu (umělý travnatý povrch 

fotbalového hřiště oproti PUR povrchu pro běžeckou dráhu) a rozdíly v jeho odolnosti, 

na využitelnost sportovišť a žádanou variabilitu (umělé fotbalové hřiště, hřiště s travnatým 

povrchem). 

Rovněž bylo konstatováno, že v době rozhodovacího procesu o podání Žádosti o dotaci 

na hřiště s umělým povrchem nebyly na LAS Taverny vypořádány majetkoprávní vztahy, 

tudíž by nebylo možné o dotaci právě na toto hřiště požádat. Dnes se vypořádáním 

majetkoprávních vztahů na podstatné části hřiště podmínky změnily. Poptávka po travnatém 

hrací ploše, jako i umělé běžecké dráze je široká, zejména ze strany škol dlouhodobě žádaná 

a z pohledu mladých sportovců je potřebná vyslyšet. S umělým povrchem jiného složení 

a za užití jiného fixování k podloží bude vyhotovena pouze běžecká dráha a vybrané sektory, 

jak je zřejmé z přiložených dokumentů, které zastupitelé obdrželi; hřiště uprostřed stadionu 

zůstane s přírodním travnatým povrchem.  
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Do rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo nepřihlásil. 

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena.  

 

Rozprava veřejnosti: 

Do rozpravy se přihlásila fyzická osoba, bytem Sedlčany, a to se souborem otázek a 

požadavků. Tento příspěvek byl následně předsedajícímu předán do jeho rukou písemně, a to 

k dokumentaci veřejného zasedání ZM.   

Lze charakterizovat obsahem (názvem) „Koncepce rozvoje sportovního zázemí ve městě 

Sedlčany s akcentem k výstavbě krytého plaveckého bazénu“. 

Jmenovaný přednesl připravený následující diskusní příspěvek. 

(začátek opisu textu diskutujícím předneseného a předaného dokumentu) 

Vážení zastupitelé města Sedlčan, 

jsem velice znepokojen s Vaší vizí města. Zajímalo by mě, kdo měl nápad projektovat novou 

atletickou dráhu (tartan), když nemáme atletický oddíl? Zrušte to, dokud je čas. 

 

Další věc, na kterou bych chtěl upozornit je, že ve výhledu máte projekt nekrytého bazénu 

využívaného v letních měsících. Dle mého názoru je tento projekt vyloženě nesmyslný. 

Možná před 30 – 40 lety byste uspěli. Dnes město potřebuje zakrytý bazén, který by byl 

celoročně využívaný. Kdyby se oba projekty zrušily, ušetřila by se spousta peněz na nový, 

krytý bazén. Tento bazén by nemusel být velký, stačila by hloubka vody 120 cm, což je výše 

hladiny jak pro plavce tak i neplavce. Nevěřím tomu, že by se ekonomicky nevyplatil. Bazén 

může být otevřen 10-12 hodin denně. Výnos ze vstupného hravě pokryje výplaty 

zaměstnanců. Město hospodaří ročně se 170 miliony korun, tak mi neříkejte, že byste 

na provoz neměli dostatek finančních prostředků. Od školního roku 2017 – 2018 jsou povinné 

hodiny plavání. Jak chcete dopravovat žáky a studenty do bazénu v Příbrami nebo 

do Smilovic, když je řidičů autobusů nedostatek? Pražská integrovaná doprava řadu spojů 

zrušila, nehledě na to, že pravidelné dopravování do těchto míst je finančně náročné. 

Vzhledem k těmto skutečnostem by se stejně musel krytý, celoročně využívaný bazén do 5 let 

postavit. 

 

Nyní bych chtěl upozornit na skutečnosti ohledně stadionu „Taverny“. Jak to, že na tomto 

hřišti nebylo umožněno fotbalovému mužstvu TJ Tatran Sedlčany odehrát fotbalový zápas 

„Mol cup“ s mužstvem Táborska? Zápas se uskutečnil 22. 7. 2017 v 17 hodin na hřišti 

Vysokého Chlumce. Vedení a hráči Táborska byli velice znepokojeni kvalitou celého hřiště 

a kabin. Nedivte se, jsou to profesionálové. A další věc, zajímalo by mě, proč jste nepustili na 

stadion „Taverny“ hasiče. Hasičskou soutěž museli uskutečnit na hřišti „Mrskošovny“. Ptám 

se Vás, komu slouží stadion Taverny, kdo tam může a kdo nesmí sportovat a hlavně kdo o tom 

rozhoduje? Proč tam musí být nová atletická dráha, když školnímu dítěti je to jedno, kde 

sportuje? 

 

Proto pokládám tyto otázky: 

1. Proč musí být na stadionu Taverny nová atletická dráha, když tu není žádný atletický 

oddíl? Kdo to bude využívat? Proč tam neumožňujete přístup fotbalistům a hasičům? 

 

2. Jak chcete řešit povinnou hodinu plavání v základních a středních školách, když tady 

celoročně využívaný bazén není? 

 

3. Proč se na stránkách časopisu Radnice dozvím, co se hraje v kině a divadle, ale ne kdy se 

hraje fotbal, hokej, volejbal a stolní tenis? Proč je tam kulturní kalendář, ale ne ten 

sportovní? 
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Byl bych rád, kdybyste na tyto otázky odpověděli v některém čísle Radnice. Mě osobně dopis 

s odpověďmi neposílejte. 

(konec opisu textu diskutujícím předneseného a předaného dokumentu) 

 

Fyzická osoba opakovaně sdělila, že písemnou odpověď na jeho jméno nepožaduje. 

Vypořádání žádá uveřejnit ve zpravodaji Radnice. 

Uvedenou formu vypořádání předsedající zasedání přislíbil.  

 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 18:03 hod. dostavuje zastupitel pan 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva 

na zasedání ZM celkem 16. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že právě uplynulý víkend se na hrací 

ploše LAS Taverny uskutečnila nadregionální soutěž mládežnických sportovců (přípravky), 

konají se zde hasičské soutěže (Příbram), tréninky mládežnických fotbalových oddílů a další. 

Hřiště je hojně navštěvováno a obsazováno. Osnovy škol jistě obsahují i atletickou přípravu 

a právě na základě požadavků škol byla rekonstrukce povrchu hřiště zařazena do prioritních 

investičních akcí města Sedlčany. 

Krytý plavecký bazén je investice min. o cca 100 mil. Kč a provoz žádného ze stávajících, 

městy vybudovaných, bazénů nepokrývají tržby návštěvníků. V současné době není městem 

Sedlčany zadána žádná projektová dokumentace ani na venkovní bazén ani na bazén krytý. 

Rada města Sedlčany zvažuje i možnosti náhradních řešení.  

 

Na diskusní příspěvek reagovala dále paní Ing. Stanislava Jelenová, která sdělila, že je město 

Sedlčany zřizovatelem dvou základní škol, z nichž ani jedna nedisponuje školním hřištěm, 

které patří k  povinné vybavenosti základních škol. Plánovanou realizací rekonstrukce hřiště 

bude tato podmínka (požadavek) na výuku tělesné přípravy splněna. Žáci škol ponejvíce 

provádějí tělesnou přípravu právě skrze atletické disciplíny, které všestranně rozvíjejí 

osobnost. Tělesná výchova a příprava žáků a dalších studentů (středních škol z města 

Sedlčany) je ponejvíce realizována právě na tomto hřišti (LAS Taverny), které je především 

hřištěm školním, a to celkově pro tři základní školy (z toho dvě zřízené obcí, jak uvedeno 

výše), pro střední školu, případně další (učiliště). Na hřišti se vystřídají všechny třídy 

uvedených škol, což není málo a realizace tělesné výchovy zde intenzivně probíhá. Obnova 

hracích sektorů byla dlouhodobě shledána potřebnou a je skutečně žádoucí. Žáci si ji jistě 

zaslouží. Opakovaně bylo sděleno, že hřiště a sektory budou využívány jako školní, které 

školy nemají. Travnatá plocha pak dále slouží všem fotbalovým mládežnickým oddílům. 

Paní Ing. Stanislava Jelenová dále uvedla, že střední škola (Gymnázium a Střední odborná 

škola ekonomická, Sedlčany) dlouhodobě realizuje pro studenty plavecké kurzy v krytém 

bazénu ve Smilovicích (Vzdělávací středisko MF ČR) a se sjednanou dopravou nejsou žádné 

problémy.  

 

Na příspěvek do rozpravy reagoval pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, 

příspěvkové organizace, která hřiště (stadion) LAS Taverny spravuje. Jmenovaný věcně 

a stručně sdělil, že  projektové zadání vyplývající ze vzájemné shody města, představitelů škol 

a správce na rekonstrukci hřiště odpovídá stávajícím potřebám a velikosti města, je řešením 

ve shodě s uživateli a bude realizováno v kvalitě hřiště školního. Není tedy určeno primárně 

atletickému oddílu a není určeno ani nedosahuje parametrů k soutěžím kláním atletů. Na tyto 

hřiště jsou vyšší kvalitativní požadavky, a to v jiných finančních dimenzích.  

Pan Pavel Bednář sdělil, že fotbalový oddíl TJ Tatran Sedlčany nežádal správce stadionu 

pro uskutečnění pohárového utkání s Táborskem využít hrací travnatou plochu LAS Taverny 
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a rovněž hasiči nežádali uspořádat soutěžní klání, respektive soutěžní hasičský den, na hřišti 

LAS Taverny. Tato hrací plocha především dlouhodobě slouží mládežnickým fotbalovým 

oddílům a je hojně využívána školami k tělesné výchově, jak již bylo opakovaně uvedeno.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že sportovní oddíly, jako samostatné 

a odpovědné subjekty práva nikdy neměly požadavky na tisk jejich sestavených sportovních 

kalendářů na celý rok, pokud jimi vůbec jako s uceleným materiálem disponují. Na rozdíl 

od nich je zřizovatelem Městského muzea Sedlčany, Městské knihovny Sedlčany a Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany město Sedlčany.  

O problematice lze se samostatnými spolky diskutovat, jestliže mají termíny jednotlivých akcí 

stabilní, zveřejňovány na svých www stránkách, případně v jiných lokálních periodikách. 

Potom, když budou před uzávěrkou periodika Radnice příspěvky doručeny, je lze programově 

otisknout. Pan místostarosta ovšem poukázal na rozhodovací procesy návštěvníků sportovních 

klání, tedy na to, zda žádají právě tyto informace v cca půlročním, měsíčním, případně jiném 

předstihu, o čemž lze důvodně pochybovat.  

Pan místostarosta uvedl, že je možné tento požadavek řešit na zasedání komise – Kulturní 

a redakční rady. Za úvahu stojí možnost spolupráce s jiným regionálním periodikem; lze učinit 

určité vylepšení a soustředit se rovněž i na sportovní akce. 

     

Příspěvek do rozpravy není vypořádaný. 

Do rozpravy veřejnosti k této problematice se již nikdo nepřihlásil.  

 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 18:03 hod. dostavuje zastupitel pan 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva 

na zasedání ZM celkem 16. 

 

Po ukončení řádné rozpravy k této problematice, a to jak rozpravy zastupitelského sboru, 

přizvaných hostů a i veřejnosti, předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí soubor informací přednesených panem 

Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, ve věci aktuálního stavu návrhu 

řešení a projektového zpracování záměru rekonstrukce dřívějšího Lehkoatletického stadionu 

Taverny (Městský stadion Taverny).“ 

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

nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 220/2014-2018. 

 

 

9. Diskuse 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, předsedající veřejnému zasedání, otevřel 

nejprve diskusi zastupitelů a následně se obrátil na přítomné zástupce veřejnosti.  

 

9.1 Diskuse zastupitelského sboru 

 

9.1.1 Diskusní příspěvek č. 1 – „Dopravní terminál Sedlčany“; vizualizace projektu; 

informace o výběrovém řízení; diskusní příspěvek předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města   

Pan místostarosta předložil zastupitelům vizualizaci uvedeného projektu, a to v podobě 

vybraných pohledů na stavební záměr. 
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Pan místostarosta informaci doplnil, že příští zasedání ZM se předpokládá dne 16. října 2017, 

a to s ohledem na způsob financování výše uvedené akce (podmínky programu IROP; 90 % 

z dotace, nejprve financování celé akce ze zdrojů města; platba následná).  

Sdělil dále stav výběrového řízení na uvedenou investiční akci.  

Komise pověřená zadavatelem v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona o veřejných 

zakázkách prozatím posoudila všechny doručené žádosti o účast. Posuzovala žádanou 

kvalifikaci dodavatelů v rámci nároků veřejné zakázky na vyhotovení uvedeného díla. Jednání 

komise se uskutečnilo dne 28. srpna 2017 v čase 16:30 hod., a to na základě pozvání předsedy 

komise ze dne 21. srpna 2017.  

Pohybujeme se v režimu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v užším 

řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných 

zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761. 

Žádosti o účast v řádné lhůtě podali tito účastníci řízení: 

1. BERGER BOHEMIA, a. s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, právní forma: akciová 

společnost, IČ 45357269; 

2. BAK stavební společnost, a. s., Žitenická 871/1, 190 0 Praha 9 – Prosek, právní forma: 

akciová společnost, IČ 28402758; 

3. IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, právní forma: akciová 

společnost, IČ 25322257; 

4. Chládek a Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová 

společnost, IČ 62743881; 

5. „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, společnost – správce SLÁDEK GROUP, a. s., 

Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost, IČ 46356886; 

společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní 25, 252 63 Roztoky, právní 

forma: akciová společnost, IČ 25606468; 

6. „Společnost KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS, terminál Sedlčany“, správce společnosti 

KLEMENT, a. s., Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČ 25016695; druhý společník MADOS 

MT, s. r. o., Lupenice č. p. 51, 517 41 Lupenice, IČ 25297899; třetí společník ZEPRIS, 

s. r. o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ 25117947. 

Všichni uvedení účastníci kvalifikační podmínky splnili. 

Diskusní příspěvek nevyžaduje vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

PaedDr. Jaroslav Nádvorník. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva 

na zasedání ZM celkem 17. 

 

9.1.2 Diskusní příspěvek č. 2 – „Opravy a údržba povrchů chodníků“; diskusní 

příspěvek předložil pan Jaroslav Repetný   

Pan Jaroslav Repetný poukázal na skutečnost potřeby kontinuálních prohlídek a oprav 

chodníků ze strany správce místních komunikací, které jsou vyhotoveny s použitím kamenné 

dlažby, která je v rámci použité technologie zasypávána drobným štěrkem. Jak známo, tento 

se deštěm uvolňuje a často bývá odplaven do kanalizace, a to i vlivem dalších přírodních 

činitelů, panujících zejména v zimních podmínkách provozu na místních komunikacích 

(chodníky). Žádoucí je tedy provádět dosypávání tohoto materiálu, aby zůstávala mozaika 

fixována na jednom místě a kostky se ze sklady neuvolňovaly.  

Následně vyjmenoval některé chodníky a identifkoval nejvíce poškozená a neudržovaná místa 

(před KDJS, před Městským muzeem Sedlčany a další). 

S uvedeným pan místostarosta vyjádřil naprostý souhlas. Sdělil, že bude neprodleně 

informovat správce místních komunikací (Sedlčanské technické služby, s. r. o.); závady je 
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žádoucí odstranit, uvedená místa neprodleně dosypat, případně dodláždit a v tomto ohledu 

provést předzimní údržbu všech dlážděných úseků chodníků tak, aby se žulové kostky dále 

neuvolňovaly. Oprava bude uložena správci komunikací; primárně budou odstraněny závady 

na uvedených místech. 

Diskusní příspěvek vyžaduje vypořádání fyzického stavu věcí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

9.1.3 Diskusní příspěvek č. 3 – „Dopravní závada ve křižovatce ulic Víta Nejedlého, 

Petra Bezruče, Sokolovská; diskusní příspěvek předložil pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník spolu s panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města   

Pan místostarosta sdělil, že byl panem PaedDr. Jaroslavem Nádvorníkem, ředitelem základní 

školy, požádán o přednesení příspěvku na řešení dlouhodobě rizikového a nebezpečného 

místa, zejména z pohledu bezpečné cesty dětí do a ze školy, které se nachází v křižovatce výše 

uvedených ulic. Jmenovaný původně předpokládal svoji nepřítomnost na celém dnešním 

zasedání ZM.  

Pan místostarosta reflektoval změnu skutečnosti, rozumí se fyzické přítomnosti zde a požádal 

již přítomného pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka o bližší popis stavu, který je vnímán rodiči 

jako dopravní závada v neprospěch bezpečnosti žáků 2. základní školy – Školy Propojení 

Sedlčany, respektive zajištění jejich bezpečnosti v blízkosti školy na veřejném prostranství. 

Jmenovaný ředitel školy uvedl, že s ohledem na využitelnost cesty jako přístupové směrem 

k nedalekému učňovskému středisku, kam se studenti často dopravují osobními auty zvýšenou 

rychlostí, případně využívají na parkování přilehlá parkovací místa a křižovatkou projíždějí, 

často nedbaje pěších žáků základní školy, je skutečně žádoucí dospět k nějakému účinnému 

opatření, které v maximálně možné míře a v relativně přiměřeném čase stav bezpečnosti 

významně vylepší. Pan ředitel doplnil, že se zástupci rodičů opakovaně o problematice 

hovořil; tito podali podnět k řešení vyznačením vodorovného dopravního značení – přechodu 

pro chodce. Domnívají se, že vyznačením přechodu pro chodce před spletitou křižovatkou 

směrem k objektu uvedené základní školy, by se měla situace pro bezpečnost jejich dětí 

vylepšit. Zda právě toto opatření bude účinné, je v tuto chvíli otázkou spíše expertní. Z tohoto 

důvodu diskutující žádá město Sedlčany o řešení dopravní závady na uvedených místních 

komunikacích.  

Pan místostarosta sdělil, že oznámení závady bylo tímto přijato a bude předmětem jednání 

na nejbližším zasedání Dopravní komise, které se uskuteční dne 22. září 2017. Po projednání 

bude s případným návrhem, či akceptací navrženého, diskutující seznámen. 

 

V pokračující diskusi k této problematice se vyjádřil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který 

s ohledem na mentalitu mladých řidičů sdělil obavu, že vyhotovením přechodu pro chodce se 

očekávané zlepšení situace bezpečnosti žáků nemusí zlepšit; vybudováním přechodu budou 

děti spoléhat na to, že mají přednost před ostatními účastníky silniční dopravy, mohou být 

méně pozorní a nebezpečí úrazu potrvá; jinými slovy doplnil, že tím bude k dispozici pouze 

nástroj, který lépe poukáže na viníka. 

 

Diskusní příspěvek nevypořádán; vyžaduje vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

9.1.4 Diskusní příspěvek č. 4 – „Opravy a údržba dětských hřišť v městské zástavbě 

Sedlčany“; diskusní příspěvek předložil pan Jaroslav Repetný   

Jmenovaný sdělil, že v údržbě dětských hřišť s výjimkou Rákosníčkova hřiště, které je nové, 

za ostatními obcemi, tak jak si této problematiky na svých cestách všímá, pokulháváme. 
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Lavičky na odpočinek jsou rozbité, opravují se pouze nutné záležitosti pro udržení jejich 

základní funkce; vhodné se jeví provádět opravy kompletněji, nejen pouhou výměnou 

a nátěrem jednoho prvku části sedáku, ale například provedením sjednocujícího nátěru celé 

lavičky. Oplocení hřišť zůstává rovněž dlouhodobě poškozené a není pravidelně udržováno, 

případně vyměňováno, jak si zaslouží. Poukázal na to, že potřeby občanů jsou nutné vnímat 

v šíři celého věkového spektra, pohledem nad horizont našeho věku. 

Výše uvedené konkretizoval na případu „Dětského hřiště Sedlčany, U Háječku“, u kterého je 

v neutěšeném stavu oplocení; žádoucí je neprodleně plot opravit a opatřit ochranným nátěrem. 

Rovněž jsou potřeba opravit lavičky. 

 

Předsedající zasedání ZM k uvedenému sdělil, že pověřený správce dětských hřišť, 

Sedlčanské technické služby, s. r. o., pravidelně provádějí, či sjednávají revize a rovněž tak 

nutnou údržbu tohoto majetku s akcentem na hrací prvky a jejich bezpečnost. Běžná údržba 

je vykonávána. V tomto roce (2017) bylo již vynaloženo cca 100.000,00 Kč, právě za tímto 

účelem, což není malá částka. Město Sedlčany je vlastníkem celkem 14 dětských hřišť. Oproti 

malým obcím tento počet vyžaduje značnou péči a představuje určitou zátěž. Nicméně 

všechna hřiště, pokud mají být provozována, musí jejich stav tomu odpovídat. Z veřejnosti 

jsou určité tlaky vyhotovovat stále hřiště nová, a to v místech pokud možno bez dojezdu 

uživatelů, aby maminky na své ratolesti tak říkajíc viděly „rovnou od sporáku“.  

Pan místostarosta dále sdělil, že správce bude z jeho strany upozorněn na sdělenou skutečnost 

stavu hřiště a bude provedena žádoucí náprava.  

Diskusní příspěvek vyžaduje fyzické vypořádání, nikoli administrativní; správce bude 

informován; je žádoucí uvedení majetku do náležitého a očekávaného stavu. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

9.2 Diskuse přítomné veřejnosti 

Do diskuse veřejnosti se nikdo nepřihlásil. 

 

 

10. Závěrečné znění usnesení 

Pan místostarosta 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 důstojně přednesl v časovém sledu děje 

jednotlivé výroky usnesení tak, jak byly přijaty (vizte níže souhrnné usnesení, které je 

zařazeno na konci tohoto Zápisu, které odpovídá přednesenému; pan místostarosta doplnil 

poslední výrok usnesení). 

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 místostarosta, předsedající zasedání ZM, jmenovanému poděkoval. 

 

 

11. Závěr 

Závěrem zasedání ZM pan místostarosta vyjádřil poděkování všem přítomným zastupitelům. 

Zvlášť poděkoval těm, kteří se aktivně zapojili do veřejného zasedání a mají skutečný zájem 

pro město a jeho občany něco dobrého učinit a odvádět kvalitní a prospěšnou práci. Poděkoval 

rovněž zástupcům veřejnosti za účast na dnešním zasedání a pozornost, kterou zasedání 

věnovali. Všem pak za veškeré pozitivní aktivity konané ve prospěch vylepšení kvality života 

občanů ve městě Sedlčany. Zastupitelům poděkoval za přístup a dobrou připravenost 
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na dnešní jednání a opakovaně za předložené dobře míněné příspěvky do rozpravy 

k jednotlivým bodům programu.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, z pozice předsedajícího veřejnému zasedání 

sdělil, že se na dnešním zasedání ZM nakonec sešlo 18 zastupitelů z 21 členného vrcholového 

orgánu obce. Vzhledem k tomu, že nepřítomnost některých zastupitelů na části zasedání, 

případně na celém, byla řádně omluvena důvodnými překážkami v neúčasti na straně 

zastupitelů, pan místostarosta vyjádřil s účastí určitou spokojenost. 

 

Příští zasedání ZM je předběžně naplánováno na měsíc říjen 2017 (pravděpodobný 

předpoklad dne 16. října 2017; pondělí), a to primárně pro jeden výhradní bod, který je 

s ohledem na investiční akci „Dopravní terminál Sedlčany“, žádoucí projednat (úvěrování 

projektu; finanční model; přijetí dotace). 

Pan místostarosta doplnil, že všichni zastupitelé budou včas o připravovaném programu ZM 

informováni.   

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, pronesl 

výrok: 

„Tímto 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 18:43 hod. 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Darovací smlouva uzavíraná s Českou republikou – Hasičským záchranným 

sborem Středočeského kraje, organizační složkou státu (2 listy) 

 

 

 

Některé použité zkratky:  

PD – projektová dokumentace 

MBF – městský bytový fond 

RM – Rada města Sedlčany 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

    

Zápis pořízen dne: 26. září 2017  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


