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Z á p i s  č. ZM 16/2014-2018 

(anonymizovaný) 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

11. prosince 2017 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS 
Sedlčany 

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

s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:07 hod. zahájil 16. veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2014 – 2018; přivítal přítomné zastupite le, 
přizvané hosty a zástupce veřejnosti, kteří se svobodně, z vlastní vůle a zájmu dostavili 

do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli přítomni tomuto řádně 
svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města a využili svých práv k vyjádření 

osobních názorů na správu věcí veřejných. 
 
Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany:  
v okamžiku zahájení zasedání 13; v průběhu jednání ZM se dostavil (a) v čase: 

- 17:19 hod. pan MUDr. Karel Marek;  
- 18:01 hod. pan Ing. Jiří Barták; 
- 18:25 hod. pan MUDr. Ivan Stolařík. 

 
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:  

- 18:30 hod. pan Ing. Martin Havel; 
- 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 (a): 

- paní Ing. Stanislava Jelenová, plnění dalších pracovních povinností (lyžařský výcvik 
studentů v Itálii); omluva přijata dne 2. listopadu 2017; zaslána elektronicky; 

- pan Ing. Pavel Švagr, CSc., pracovní důvody mimo Prahu; omluva přijata dne 

25. listopadu 2017; zaslána elektronicky; 
- pan Mgr. Pavel Pína, z důvodu pracovní neschopnosti (nemocen); omluva přijata dne 

11. prosince 2017; 
- pan MUDr. Zdeněk Špale, z důvodu služby v Nemocnici Rudolfa & Stefanie Benešov, 

a. s.; omluva přijata dne 11. prosince 2017; 

- pan Ing. Martin Severa, z pracovních důvodů (povinnosti při výkonu ředitele KDJS; 
organizace kulturního vystoupení); omluva přijata dne 11. prosince 2017. 

 
Na část jednání (počátek/konec) omluveni 4 členové Zastupitelstva města Sedlčany; omluvy 
od nepřítomných [pana MUDr. Karla Marka; pana Ing. Jiřího Bartáka; pana MUDr. Ivana 

Stolaříka a pana Ing. Martina Havla] přijal pan starosta; případně pan místostarosta ; 
sekretariát Úřadu. (Vizte výše časy příchodu/odchodu na zasedání ZM poznamenané i dále 

v Zápisu.) 
 
Na část jednání omluveni (rekapitulace): 
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▪ pan MUDr. Karel Marek, z důvodu překonání dojezdové vzdálenosti a plnění souběžných 
pracovních povinností, (omluva přijata dne 11. prosince 2017); 
▪ pan Ing. Jiří Barták, z důvodů pracovních povinností, (omluva přijata dne 11. prosince 2017); 

▪ pan MUDr. Ivan Stolařík, výběr řádné dovolené, pozdní návrat, (omluva přijata dne 
29. listopadu 2017); 

▪ pan Ing. Martin Havel, služební cesta mimo region, (omluva přijata dne 29. listopadu 2017 
na jednání RM); omluven pouze na část zasedání cca od 18:30 hod., (odjezd za pracovními 
povinnostmi). 

 
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 Jiří Dundr; pan Jaroslav Repetný. 

 
Přizvaní hosté:  

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

- pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic; 
- pan Pavel Bednář, ředitel Správy budov a zařízení města Sedlčany; 

- paní Mgr. Monika Sedláková, advokátka, právní zástupkyně města Sedlčany; 
- pan Ing. Filip Zítko, provozní ředitel MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o.; 
- paní JUDr. Zuzana Kolbasová, právní zástupkyně MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o.; 

- pan Tomáš Beran, MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. 
Jednání ZM předsedajícím započato: 17:07 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 
Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 21:39 hod. 
 

 
Veřejně oznámený Program 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

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

 
1. Zahájení 

 
2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM 18. 9. 2017 

 
3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

 

4. Návrh Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení 
Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice  

Přílohy:    4.1 Důvodová zpráva 
4.2 Návrh Dodatku č. 3 s přílohami č. 1 – 4 
4.3 Návrh usnesení 

 
5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018 

Přílohy:    5.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné  
5.2 Návrh kalkulace ceny pro vodné 
5.3 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné 

5.4 Návrh kalkulace ceny pro stočné 
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5.5 Návrh kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou 
teplárenskou Sedlčany, s. r. o. / Přivaděč pitné vody Benešov – 
Sedlčany 

5.6 Návrh usnesení 
 

6. Rozpočtové opatření č. 10/2017 

             Přílohy:    6.1 Výsledky hospodaření města za 1 – 10/2017 
6.2 Komentář k návrhu RO č. 10/2017 

6.3 Návrhy usnesení 
7. Stanovení rozpočtového provizoria 

Přílohy:     7.1 Návrh usnesení 
 

8. Návrh úvěru pro stavbu Modernizace přestupního terminálu Sedlčany  

Přílohy:    8.1 Důvodová zpráva  
8.2 Návrh Smlouvy o úvěrové a splátkového kalendáře 

8.3 Návrh usnesení 
 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2017 

             Přílohy:    9.1 Důvodová zpráva 
9.2 Návrh OZV 

9.3 Návrh usnesení 
 

10. Plán odpadového hospodářství města Sedlčany 

              Přílohy:   10.1 Důvodová zpráva 
10.2 POH města Sedlčany 

10.3 Návrh usnesení 
 

11. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

SDH   Sestrouň 
Přílohy:    11.1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2017 

            11.2 Návrh Veřejnoprávní smlouvy 
            11.3 Návrh usnesení 
  

12. Majetkové záležitosti města Sedlčany 
             Přílohy:    12.1  Důvodové zprávy k bodům 1 – 5 

12.2  Grafické přílohy k bodům 1, 2, 4 a 5 
12.3  Návrhy usnesení k bodům 1 – 5 

 

13. Návrh odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany 

              Přílohy:   13.1 Důvodová zpráva a návrh výše odměn od 1. ledna 2018 

13.2  Návrh usnesení 
     

14. Ohodnocení práce uvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany vykonané 

mimo rámec výkonu veřejné funkce  
Přílohy:   14.1 Důvodová zpráva 

14.2 Návrh usnesení 
 

15. Diskuse 

 
16. Závěrečné znění usnesení 
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17. Závěr 

 

Výše uvedený Program 16. zasedání ZM je v podstatě přepisem Pozvánky ze dne 
1. prosince 2017 (dokument v systému spisové služby evidován pod č. j.: SEK/22319/2017); 

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. 
   

Shora přednesený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně 

sestaven a projednán Radou města Sedlčany.  
 

Schválen byl přijatým usnesením, označeným RM 75-1233/2014-2018, a to dne 29. listopadu 
2017, které v úplném znění výroku zní:  
„Rada města Sedlčany schvaluje upravený návrh programu veřejného zasedání Zastupitels tva 

města Sedlčany, a to spolu se všemi přílohami a návrhy výroků základních výstupů rozhodnutí 
(usnesení), který bude zastupitelům, a to v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města 

Sedlčany, odeslán nejpozději dne 1. prosince 2017.“  
 

 

1. Zahájení 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

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

který, jak již uvedeno výše, v čase 17:07 hod., a to s pověřením Rady města Sedlčany, zahájil 
16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018. 
Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce přítomné 

veřejnosti.   
Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle presenční listiny konstatoval, že dnešnímu jednání 

v čase jeho zahájení je přítomno pouze 13 zastupitelů z 21 členného zastupitelského sboru; 
vyřkl výrok: 
„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášení schopné. Vzhledem k tomu, že je 

přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů ze zastupitelského sboru, není právních 
překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí (usnesení). 

Zasedání ZM je přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo na místo 
veřejně přístupné a otevřené s dostatečnou kapacitou, a to v souladu s právními předpisy 
(zákonem o obcích) a Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany a obvyklými zvyklos tmi 

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 16. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupite le, 

pro tentokráte pana Jiřího Dundra a pana Jaroslava Repetného. Předsedající zasedání nejprve 
vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic 

nenamítali, souhlasili. 
Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 
z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající vyzval zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  
Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji pana Jiřího Dundra a pana Jaroslava Repetného.“ 
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„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   
Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 11; proti 0; zdrželi se 2 
navrhovaní; nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok: 
„Ověřovatelem Zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Jiří Dundr 

a pan Jaroslav Repetný, 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. Petr Stoupa, předseda návrhové komise;  
▪ pan Mgr. Radovan Faktor, člen návrhové komise; 

▪ pan Mgr. Libor Novotný, člen návrhové komise. 
Navržení zastupitelé vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální složení návrhové 

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

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil ani nepředložil, předsedající dále 
pokračoval ve výkonu řízení veřejného zasedání ZM.  

Předsedající přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 
„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise, a to pro 
pana Ing. Petra Stoupu, pro pana Mgr. Radovana Faktora a pro pana Mgr. Libora Novotného?“ 

Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 11; proti 0; zdržel se 2 
z navrhovaných; nepřítomen hlasování 0.  

Předsedající vyřkl výrok usnesení: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi, která bude pracovat ve složení 
pan Ing. Petr Stoupa, předseda návrhové komise; pan Mgr. Radovan Faktor, člen návrhové 

komise a pan Mgr. Libor Novotný, člen návrhové komise.“ 
                 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 
do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 
 

Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2014 – 2018 

Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 16. 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. 
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Pan Ing. Jiří Burian, starosta města a předsedající zasedání ZM, se dotázal, zda někdo 
z přítomných zastupitelů požaduje doplnění návrhu programu dnešního zasedání ZM. 
Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neměl takovýto návrh, pan starosta se 

obrátil směrem k veřejnosti s výzvou a připomenutím práva veřejnosti (platí pro občany města 
a vlastníky nemovitostí na území města) přihlásit se dle pravidel, která usměrňuje Jednací řád 

ZM, založených zákonem o obcích, do řízené rozpravy v čase jejího průběhu, a to před 
přijetím rozhodnutí ve věci projednávání řešené problematiky tak, aby práva uvedených osob 
nebyla nikterak krácena a negativně vnímána. Rovněž tak, mimo rámec konkrétně 

projednávané tematiky schváleného programu, může shora uvedená množina občanů svůj 
podíl na správě věcí veřejných veřejně vyjádřit samostatným diskusním příspěvkem 

na jakékoli téma, neboť „Diskuse“ je pravidelně a vždy do programu zasedání ZM standardně 
zahrnuta. Takto je tomu i dnes. Možné jsou řízené interpelace na jednotlivé zastupitele v bloku 
„Diskuse“ a na jejich činnost a aktivity konané v zájmu a prospěchu města, případně i naopak.  

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

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 
„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s výše uvedeným návrhem programu dnešního 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

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

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok: 
„Program 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v navrhovaném znění byl schválen 
hlasy všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných zastupite lů 

v počtu 13.“ 
  

(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 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 

– 2018 (strukturovaně věcně upravená verze): 

 

1. Zahájení 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 
2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 18. září 2017 

  
3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

 

4. Návrh Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské 
nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice  

 
5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018 

 

6. Rozpočtové opatření č. 10/2017 
  

7. Stanovení rozpočtového provizoria 
 

8. Návrh úvěru pro stavbu Modernizace přestupního terminálu Sedlčany  

 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2017 o veřejném pořádku, opatření 

k jeho zabezpečení a čistotě ve městě 
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10. Plán odpadového hospodářství města Sedlčany 
  

11. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany SDH 
Sestrouň 

  
12. Majetkové záležitosti města Sedlčany 
 

12.1 Výkup pozemku v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany z vlastnictví fyzické osoby  
 

12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů; realizace nepotřebného městského pozemku parc. 
č. 1547/4 v k. ú. a obci Sedlčany 
 

12.3 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Doubravice u Sedlčan 
 

12.4 Realizace bytu MBF obálkovou metodou; byt č. 13/II. patro, velikostní kategorie 1+1 
o výměře 41,4 m2, na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 Sedlčany 
 

12.5 Realizace bytu MBF obálkovou metodou; byt č. 13/V. patro, velikostní kategorie 2+1 
o výměře 56,0 m2, na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany 

 
13. Návrh odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany 
      

14. Ohodnocení práce uvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany vykonané mimo 
rámec výkonu veřejné funkce  

 
15. Diskuse 
 

15.1Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 
 

15.2 Diskuse přítomné veřejnosti 
 

16. Závěrečné znění usnesení 

 
17. Závěr 

 
Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, 
přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného programu dnešního 

zasedání, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím řádem Zastupitels tva 
města Sedlčany, jako o ucelených tematických celcích. 

 
 
2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 18. září 

2017 

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

slovo k přednesení kontrolní zprávy panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města. 
Pan místostarosta zastupitelům přednesl podrobnější zprávu o stavu plnění úkolů, 
vyplývajících z rozhodnutí (usnesení) z posledního veřejného zasedání ZM, které se konalo 

dne 18. září 2017, a to v posloupnosti schválených usnesení. 
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Usnesením č. 211/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo 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. 

K přednesené zprávě o plnění úkolů nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňujíc í 
úkoly. 

 
Usnesením č. 212/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 
přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé 

období v intervalu dní 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. 
K přednesené zprávě o plnění úkolů nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňujíc í 
úkoly. 

 
Usnesením č. 213/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Rozpočtový výhled 

na rozpočtové období let 2018 – 2019. Rozpočtový výhled byl koncipován v částkách rovných 
v příjmové a výdajové části a svým obsahem v podstatě zajišťuje běžné provozní výdaje 
a činnost města a organizací jím zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu 

a rekonstrukce majetku města. 
Úkoly související splněny. 

 
Usnesením č. 214/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo 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 pověřilo 
pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města Sedlčany, podpisem Darovací smlouvy. 

Úkol splněn. 
 

Usnesením č. 215/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo 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. 
Úkol splněn. 

 
Usnesením č. 216/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo 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 realizován nejpozději do uplynutí jednoho roku po nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby za jednotkovou cenu ve výši 20,00 Kč/m2. 
Úkol splněn. 
 

Usnesením č. 217/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej bytu velikostní 
kategorie 1+1 na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1059, 264 01 Sedlčany (č. bytu 6/II. 



 9 

patro o výměře 34,7 m2), a to manželům, oba trvale bytem Praha, kteří jako účastníc i 
výběrového řízení podali nejvyšší nabídku, tj. 801.000,00 Kč. 
Úkol splněn. 

 
Usnesením č. 218/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo 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 na základě plné moci ze dne 30. ledna 

2017, evid. č. PM/II-009/2017 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). 

Úkol splněn. 
 

Usnesením č. 219/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo 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.  
K přijatému usnesení nebyly uloženy další úkoly. 

 
Usnesením č. 220/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo 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). 

K přijatému usnesení nebyly uloženy další úkoly. 
 

Po přednesení výše uvedené zprávy o plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení 
na zasedání ZM dne 18. září 2017 se pan místostarosta přítomných zastupitelů dotázal, zda 
mají nějaké připomínky, nezodpovězené dotazy, pochybnosti, či zda je třeba usnesení 

(případně zprávu) doplnit.  
 

Rozprava (průběh): 
▪ bez příspěvku zastupitelů; 
▪ bez příspěvku veřejnosti. 

Závěrečný výrok k rozpravě (obsažen níže v konstatování). 
 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky 
a do otevřené rozpravy se nepřihlásil (ani občané z přítomné veřejnosti), pan starosta panu 
místostarostovi poděkoval za přednesenou kontrolní zprávu a vyzval jej k přednesení 

následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostaros tou 

o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 18. září 2017, a to 
v plném rozsahu bez připomínek.“ 
Hlasování: z přítomných 13 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 221/2014-2018.  
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3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

Zprávu o činnosti Rady města Sedlčany v čase od posledního veřejného zasedání ZM dne 
18. září 2017, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata, 

přednesl k tomu vyzvaný a pověřený pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 
   
Referující uvedl, že v mezidobí zasedání zastupitelstva (dnešního – dne 11. prosince 2017 

a toho, konaného dne 18. září 2017, tedy v uzavřeném intervalu dní <19. září 2017 – 
11. listopadu 2017> Rada města Sedlčany jednala celkem 7x (v termínech dne 20. září 2017, 

dne 4. října 2017, dne 18. října 2017, dne 1. listopadu 2017, dne 8. listopadu 2017, dne 
15. listopadu 2017 a dne 29. listopadu 2017) na svých řádných periodických a plánovaných 
zasedáních (zásadní výstupy z neveřejných jednání – přepisy přijatých usnesení zveřejněny; 

anonymizované a upravené Zápisy zveřejněny). 
 

Pan místostarosta se dále soustředil zejména na hlavní tematiku periodických jednání RM. 
     
Zastupitelé obdrželi standardní informaci o jednotlivých zasedáních, a to se zvláštním 

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

Na jednání RM, které se konalo dne 20. září 2017, byla hlavním bodem programu 
problematika obchodní společnosti „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.“. 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí Zprávu o činnosti, hospodářských výsledcích a plnění 

zadaných úkolů Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za období I. pololetí roku 2017 
s některými vybranými aktuálními údaji hospodaření ke dni 31. srpna 2017, kterou sestavil 

a přednesl pan Ondřej Sůva, jednatel obchodní společnosti.  
Projednána byla výroba tepla, zajištění technologie a připravenost na topnou sezónu; dále 
provozování Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany a rovněž správa městského bytového 

fondu. 
 

Na jednání RM, které se konalo dne 4. října 2017, Rada města Sedlčany, mimo jiné, vzala 
na vědomí, Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 
za období měsíců I. až IX. roku 2017 s některými vybranými aktuálními údaji o činnost i 

a plnění zadaných úkolů, kterou sestavil a přednesl pan Jiří Daněk, jednatel obchodní 
společnosti. V této souvislosti se Rada města Sedlčany zabývala záležitostmi ohledně 

provozování Rekreačního střediska Častoboř, speciálně odpadovým hospodářstvím, správou 
a údržbou místních komunikací a chodníků a v neposlední řadě péčí o veřejnou zeleň.   
 

Na jednání RM, které se konalo dne 18. října 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. – IX. / 2017) s tím, že rozpočtové příjmy byly ke dni účetní závěrky 30. září 2017 ve výši 
143.755,19 tis. [Kč], což představovalo 81,74 [%] plnění schváleného rozpočtu včetně 

zápočtu dřívějších schválených rozpočtových opatření a rozpočtové výdaje (čerpání) byly 
ke dni 30. září 2017 ve výši 112.110,90 tis. [Kč], což představovalo 63,99 [%] schváleného 

předpokladu rozpočtu včetně zápočtu dřívějších schválených rozpočtových opatření. 
Na tomto jednání RM bylo rovněž schváleno navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2017, a to 
v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. 

Rada města Sedlčany dále uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby samostatně, případně v součinnosti s vedením obce Příčovy, zajistil aktuální identifikac i 

vlastníků pozemků těsně přiléhajících ke komunikaci Sedlčany – Příčovy, která je 
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ve vlastnictví Středočeského kraje, a to podle stanovených priorit variantního řešení záměru 
výstavby chodníku, případně v kombinaci s cyklostezkou a oslovit množinu těch, kteří vlastní 
pozemky na území města Sedlčany, za účelem poznání jejich stanoviska k zajištění práv 

k výstavbě liniové stavby. V minulosti byl postoj vlastníků spíše negativní. 
 

Na jednání RM, které se konalo dne 1. listopadu 2017, Rada města Sedlčany v hlavním bodu 
programu vzala 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 k datu 31. října 2017, 

která byla sestavena z iniciativy pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany, a to 
v obvyklém formátu pro jednání Rady města Sedlčany. 
 

Na jednání RM, které se konalo dne 8. listopadu 2017, byl tímto orgánem města Sedlčany 
schválen opakovaný výběr uchazeče o realizaci stavební akce „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“. 
 
Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:19 hod. dostavuje zastupitel pan 

MUDr. Karel Marek. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání 
ZM celkem 14. 

 
Nově vybraným dodavatelem po vyloučení dříve vybraného uchazeče je „SDRUŽENÍ 
SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. 

p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL 
cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: 

akciová společnost; IČ 25606468, který předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 
43.928.760,00 Kč bez DPH. 
 

Na jednání RM, které se konalo dne 15. listopadu 2017, byla v hlavním programu projednána 
příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2018, respektive plán investičních akcí a akcí 

stavební povahy na rok 2018, provedeno vyhodnocení stavu věcného a finančního plnění 
neukončených investičních akcí v roce 2017, a to za účasti přizvaného pana Ing. Tomáše 
Langera, vedoucího Odboru investic.  

Samostatně byly projednány některé akce, jako „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, 
U Háječku (rozvojová zóna)“ a „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. 

  
Na jednání RM, které se konalo dne 29. listopadu 2017, byl v hlavním bodě jednání tímto 
orgánem města Sedlčany schválen upravený návrh programu dnešního veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, a to spolu se všemi přílohami a návrhy výroků základních 
výstupů rozhodnutí (usnesení). Program byl zastupitelům, a to v souladu s Jednacím řádem 

Zastupitelstva města Sedlčany, odeslán.  
Na programu byl rovněž projednán soubor majetkových záležitostí města Sedlčany.  
Dále bylo v kompetenci RM přijato Rozpočtové opatření č. 9/2017, 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 3.942,00 tis. Kč a navýšení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 1.413,00 tis. Kč. Příjmy 
po provedené úpravě činily celkem 180.868,00 tis. Kč; výdaje činily celkem 
177.245,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených rozpočtových změn byl přebytkový 
částkou 3.623,00 tis. Kč. 
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Na tomto jednání RM byly též projednány záležitosti administrace procesu výběrového řízení 
na akci pod názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. 
 

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 starosta panu místostarostovi poděkoval. 

 
Následně pan starosta 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 místostaros tou 
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 19. září 2017 až 
11. prosince 2017, ve kterém se v termínech dne 20. září 2017, dne 4. října 2017, dne 18. října 

2017, dne 1. listopadu 2017, dne 8. listopadu 2017, dne 15. listopadu 2017 a dne 29. listopadu 
2017 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 14 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 14, proti 0; zdržel se 0; 
nepřítomen hlasování 0.  
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 222/2014-2018. 
  

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

nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice  

Úvodem k projednávání této problematiky pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přivíta l 
na veřejném zasedání ZM paní Mgr. Moniku Sedlákovou, právní zástupkyni města Sedlčany, 

dále přizvaný a přítomný kolektiv zástupců společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., a to 
pana Tomáše Berana, pana Ing. Filipa Zítka a paní JUDr. Zuzanu Kolbasovou, kteří se v roli 
smluvního partnera přímo podíleli na projednávání a textaci předkládaného znění Dodatku 

č. 3 ke stávajícímu dříve smluvně založenému uživatelskému vztahu.  
Rada města Sedlčany, jako výkonný orgán, ve věci postupovala v souladu s přijatým 

usnesením ZM. 
V duchu souboru dříve přijatých usnesení na úrovni ZM byl ustaven pracovní kolektiv, který 
nové smluvní podmínky vyjednával. V jeho čele stanul pan Ing. Jiří Burian, starosta města; 

dalšími členy pak pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města; paní Mgr. Monika 
Sedláková, právní zástupkyně města a Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu 

Sedlčany. 
Kromě písemné (elektronické) korespondence a rozličných konzultací proběhly celkem čtyři 
zásadní společné pracovní schůzky, a to za účasti výše uvedených zástupců obou smluvních 

stran. Jednání se rovněž účastnil bývalý provozní ředitel Nemocnice Sedlčany, pan MUDr. 
Roman Vanžura. 
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Základním východiskem vztahu byla původní Nájemní smlouva ze dne 3. prosince 2001 
a řádná reflexe událostí posledního roku. 
Dne 11. září 2017 byla provedena podrobná analýza původní Nájemní smlouvy a reálného 

vztahu. Pracovní skupina dospěla k závěru, že je žádoucí zásadně aktualizovat zejména pět 
základních článků původního smluvního ujednání – sestavení preambule, precizovat předmět 

nájmu, aktualizovat účel nájmu, dobu trvání a výši nájemného, kteréžto ani jedné 
ze smluvních stran v původním znění nevyhovují.  
Dne 16. října 2017 bylo sjednáno druhé pracovní jednání, na kterém byly z obou stran 

formulovány a dohadovány základní formule jednotlivých oddílů návrhu smluvního ujednání 
a článků připravovaného Dodatku č. 3. 

Dne 30. října 2017 bylo realizováno v pořadí třetí jednání pracovních skupin, na kterém byly 
projednávány a následně zapracovány připomínky obou smluvních stran. 
Dne 13. listopadu 2017 byly realizovány poslední úpravy a změny sestaveného návrhu 

Dodatku č. 3, který byl následně z tzv. „verzovaného“ dokumentu přepsán do čistopisu návrhu 
smluvního ujednání tak, aby mohl být přeložen a postoupen ke schválení příslušným orgánům 

u smluvního partnera. 
 
Zastupitelé města Sedlčany k této problematice obdrželi Důvodovou zprávu vypracovanou 

paní Mgr. Monikou Sedlákovou, právní zástupkyní města Sedlčany, dále návrh Dodatku č. 3 
k dřívějšímu smluvnímu ujednání, a to spolu se všemi přílohami v počtu 4 ks a návrh usnesení.  

 

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky smluvního ujednání a s ohledem na skutečnost, že návrh 
Dodatku č. 3 byl po jednotlivých článcích dnes projednáván a komentován i s odkazem na tzv. 

Důvodovou zprávu, je zde tento dokument uveden v úplném znění tak, jak jej zastupite lé 
obdrželi. 

 
V Důvodové zprávě je uvedeno, že vzhledem ke změně okolností, spočívající ve změně 
rozsahu poskytovaných služeb v oblasti zdravotní péče nájemcem, společností MEDITERRA 

– Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČ 26429683, 
v předmětu nájmu, kterým je areál nemocnice v Sedlčanech, došlo k vyvolání jednání o změně 

Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu 
nemocnice ze dne 3. prosince 2001, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Nájemní 
smlouva“) s cílem Nájemní smlouvu aktualizovat a reflektovat změny v právních vztazích 

s ohledem na novou úpravu civilního práva zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a předpisy na úseku veřejného zdravotního pojištění. 

S ohledem na zájem města Sedlčany na zajištění kontinuálních zdravotních služeb pro občany 
Sedlčan a regionu Sedlčanska v co nejširším rozsahu a stávající situaci ve zdravotnictví se 
jednání vedla v duchu přípravy dodatku ke stávající smlouvě, nikoliv směrem k ukončení 

nájemního vztahu bez možnosti zajistit provoz nemocnice v budově města jiným subjektem. 
 

Smlouvu je možné měnit dohodou stran a v případě, že dohoda není možná a jsou pro to 
splněny zákonné předpoklady, lze se domáhat u soudu, aby konkrétní ustanovení smlouv y 
nahradil svým rozhodnutím (na soud se lze obrátit tehdy, jsou-li možnosti dohody vyčerpány). 

V praktické rovině platí, že nelze-li změnu konkrétního ustanovení smlouvy akceptovat 
z jedné či druhé strany, ke změně smlouvy v tom bodě nedojde. 

Dodatek č. 3 Nájemní smlouvy, který je Zastupitelstvu města Sedlčany předkládán, 
představuje dohodu o novém obsahu Nájemní smlouvy a je výsledkem několikaměsíčních 
jednání, při kterých se strany pokoušely nalézt oboustranně akceptovatelný kompromis. 

 
V Čl. I Nájemní smlouvy došlo k úpravě předmětu nájmu tak, aby vyhovoval stávajícímu 

stavu veřejné evidence katastru nemovitostí a OZ. Rozsah předmětu nájmu nebyl zúžen ani 
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rozšířen, byly reflektovány změny katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací, v důsledku 
čehož byl doplněn pozemek parc. č. 112/2 u skladu kyslíku (budova D) a byly vypuštěny 
pozemky parc. č. 103/59 a parc. č. 114. Předmětem nájmu nejsou věci movité, byly vyřešeny 

sporné otázky vlastnictví některých movitých věcí v odst. 1.6. 
V odst. 1.7 došlo rovněž k definování práv třetích osob, spočívající ve služebnostech chůze 

a jízdy přes areál nemocnice tak, aby nedocházelo k bránění těmto třetím osobám ve výkonu 
jejich pracovní činnosti, zásobování atd.   
 

Smluvní strany se zavázaly při naplňování účelu Nájemní smlouvy definovaném v Čl. II 
postupovat dle zásad deklarovaných v tomto ustanovení v Preambuli, ve které město Sedlčany 

vyjadřuje jednoznačný zájem na zajištění zdravotní péče pro občany města Sedlčany 
a Sedlčanska a nájemce vyjadřuje zájem v poskytování zdravotních služeb v předmětu nájmu 
v návaznosti na potřeby občanů. Při diskuzi o Čl. II byly řešeny zejména důvody 

nespokojenosti občanů města s kroky nájemce v prosinci loňského roku (2016). Požadováno 
bylo vysvětlení a zabezpečení, aby se situace neopakovala v případě jiných druhů 

poskytovaných služeb. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že město Sedlčany vystupuje 
z pozice pronajímatele nemovitých věcí, kdy při definici účelu nájmu v Nájemní smlouvě se 
v zásadě definuje, jaké činnosti je nájemce v předmětu nájmu oprávněn vykonávat a v těchto 

činnostech se jej pronajímatel zavazuje nerušit. Nájemce deklaroval, že s ohledem na smlouvy 
s pojišťovnami a jeho platným oprávněním k poskytování zdravotních služeb, které vydává 

Krajský úřad Středočeského kraje, nemůže poskytovat jiné služby, než které vyplývají z těchto 
smluv a předmětného oprávnění. Nájemce uvedl, že požadování plnění, ke kterému nemá 
nájemce oprávnění, je požadováním nemožného plnění, přičemž se nejedná o nemožnos t 

plnění počáteční, ale objektivní nemožnost plnění následnou. Částečné plnění smlouvy, 
dotčené změnou oprávnění, je pro nemožnost neplatné a nelze se jej domáhat. V reflexi 

na zmíněné skutečnosti byl hledán kompromisní návrh, který by nepožadoval plnění nemožné 
a vyhovoval by požadavkům města Sedlčany na zachování minimálního rozsahu zdravotních 
služeb. Městu se dostalo opakovaného ujištění, že i přes současný stav v oblasti zdravotnictví 

nájemce chce a bude provozovat nemocnici v Sedlčanech. 
 

Rovněž byly v Čl. II odst. 2.2 reflektovány požadavky na zpřísnění ustanovení o podnájmu. 
 
Čl. III byl konsolidován, k podstatným změnám oproti původní Nájemní smlouvě nedošlo, 

oprávnění nájemce a pronajímatele korespondují s výpovědními důvody dle obecné části 
ustanovení OZ o nájmu. Dále byly v rámci celé smlouvy sjednoceny lhůty, což se projevilo 

mimo jiné i na výpovědních dobách a lhůtách v souvislosti s výzvou k nápravě hrubého 
porušení smlouvy. 
 

V Čl. IV došlo k navýšení nájemného tak, aby jeho výše odpovídala cenovým relacím cen 
obvyklých, ve kterých byly uzavírány smlouvy s jinými zdravotnickými zařízeními a subjekty 

ve městě Sedlčany, ale i s nájemcem na předmět nájmu – budova rehabilitace. Vzhledem 
k tomu, že nájemci již vznikla povinnost platit nájemné, byl upraven i článek týkající se 
valorizace nájemného o roční míru inflace (vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen) oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo úřadem 
jej nahrazujícím.  

 
Práva a povinnosti smluvních stran v Čl. V byly zachovány v tom rozsahu, který odpovídá 
aktuálnímu stavu a ve zbytku byl doplněn odkaz na platnou právní úpravu, kterou se smluvní 

vztah z Nájemní smlouvy řídí v případech, které nejsou Nájemní smlouvou výslovně 
upraveny. 
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Zvláštní článek – Čl. VI byl věnován právům a povinnostem smluvních stran při údržbě 
předmětu nájmu a provádění investic. Běžná údržba je v podstatných bodech řešena 
přílohovou tabulkou, ve které je vymezeno, která smluvní strana konkrétní položku zajišťuje 

a realizuje a kdo nese finanční náklad na tuto položku. Článek byl zařazen na místo původního 
Čl. VI, který řešil zmocnění nájemce a jehož potřebnost s ohledem na novou koncepci 

Nájemní smlouvy odpadla.   
 
Čl. VII byl doplněn o informační povinnost smluvních stran a lhůty pro její poskytnutí. 

 
Čl. VIII byl s ohledem na neaktuálnost některých ustanovení rovněž modifikován, neaktuální 

ustanovení byla vypuštěna a k rozšíření článku došlo o postup smluvních stran při skončení 
nájmu a o ujednání o smluvních pokutách, které vzešlo z dlouhé diskuze o vyváženost i 
smlouvy tak, že na obou stranách byly označeny důležité zájmy každé ze stran a tyto zájmy 

jsou chráněny smluvní sankcí. 
 

Čl. IX řeší závěrečná ujednání smluvních stran a obsahuje rozpis příloh, které jsou nedílnou 
součástí Nájemní smlouvy. 
 

Výše uvedenou Důvodovou zprávu vypracovala Mgr. Monika Sedláková, právní zástupkyně 
města Sedlčany. 

 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, po úvodním vystoupení předal slovo k problematice 
přizvané paní Mgr. Monice Sedlákové, právní zástupkyni města Sedlčany. 

 
Paní Mgr. Monika Sedláková všechny přítomné jednající zastupitele, přizvané hosty k tomuto 

bodu zasedání a přítomnou veřejnost zdvořile pozdravila, poděkovala panu starostovi 
za pozvání na dnešní zasedání ZM a přidělené slovo. Následně se čile ujala okomentování 
návrhu Dodatku č. 3. 

Úvodem sdělila, že vzhledem k tomu, že tato problematika byla již několikráte projednávána 
na veřejném zasedání ZM a zejména s ohledem na skutečnost, že zastupitelé obdrželi návrh 

Dodatku č. 3 deset dní před zahájením dnešního veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany, a to spolu s přílohami a podrobnou Důvodovou zprávou, pokusí se o maximální 
stručnost a věcnost svého verbálního projevu. 

 
Směrem od Zastupitelstva města Sedlčany vzešlo celkem jasné zadání vyhotovit návrh 

Dodatku č. 3, který by reflektoval stávající prostředí lékařských služeb a deklaroval zájem 
města Sedlčany o zachování co možná nejširšího rozsahu lékařské péče pro občany ve městě 
Sedlčany. Referující při svém vystoupení vycházela ze zaslané Důvodové zprávy a všechny 

přítomné provedla nejdůležitějšími ustanoveními navrhovaného smluvního ujednání. 
 

Nejpodstatnějším faktorem pro smluvní úpravy je skutečnost, že obě smluvní strany jsou 
limitovány dřívějším a stále platným smluvním ujednáním, podle kterého je i nyní 
postupováno. Dohodou obou smluvních stran lze měnit a upravovat existující stav, nikoliv 

ovšem jednostranně; měnit lze pouze ta ujednání, na kterých bude oboustranná shoda. Kde by 
k dohodě nedošlo, zůstává v platnosti dřívější smluvní ujednání. 

Návrh Dodatku č. 3 je v podstatě novým konsolidovaným zněním Nájemní smlouvy. Návrh 
je přizpůsoben novým poměrům, reflektuje a soustřeďuje požadavky obou stran. 
Dále paní Mgr. Monika Sedláková okomentovala a vysvětlila rozsah navrhovaných úprav, 

a to v chronologii sestavených článků navrhovaného Dodatku č. 3. 
Nově je zapracována Preambule, kde je smluvními stranami deklarován zájem na zachování 

celého rozsahu služeb. Zároveň svědčí o limitech a účelu poskytovaných služeb v pronajatých 
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nebytových prostorách. Domáhat se provozovat aktivity jiné oproti lékařským službám je 
limitováno. 
Nájemce (i provozovatel) deklaruje, že má zájem udržet lékařské služby pro Sedlčansko. 

Předmět Dodatku č. 3 byl precizně definován – jednotlivé komponenty, podle toho jak 
stanovuje OZ a další předpisy (budovy součástí pozemku; areál jako jeden celek). 

Movité věci již nejsou předmětem nájmu (dřívější převod; sporné momenty odstraněny 
určením vlastníka). 
Novinkou, která je do smluvního ujednání vpravena, je definování toho, co se rozumí věcným 

právem – zajištění přístupu třetím osobám do areálu, služebnosti existující nebo služebnost i, 
které budou zřizovány.  

Účel nájmu a jeho definování byl jedním z nejproblematičtějších segmentů smluvních změn. 
Problémem byl požadavek (občanská objednávka) na vymáhání nemožného plnění – 
zachování provozu dřívějšího Interního oddělení. Vždy k plnění důvodně a prokazatelně 

nemožnému je žádoucí se jasně a zřetelně vyjádřit. Tvůrci návrhu Dodatku č. 3 vycháze li 
z možností, které jsou definovány oprávněním Krajského úřadu Středočeského kraje, jenž 

bylo vydáno nájemci (garance a představy, k čemu se může zavázat). 
Účel nájmu je vyjádřením průniku možností města Sedlčany v pozici pronajímate le 
a limitovaných možností nájemce. 

Možnost zajištění a umožnění za určitých podmínek institutu podnájmu vycházela ze široké 
diskuse, proběhnuvší již na předchozích zasedání ZM. Nájemce je oprávněn poskytnout 

prostory, které by nevyužíval do podnájmu. Podmínkou je předchozí souhlas ze strany 
pronajímatele, a to za stejných podmínek pro udržení rozsahu služeb dříve poskytovaných. 
Nájemné bylo aktualizováno; došlo k dohodě na upravené částce; může být průběžně 

upravováno na základě inflační doložky (v tomto limitu jej pronajímatel může jednostranně 
zvyšovat). 

Některé vybrané články dřívějšího smluvního ujednání zůstávají nezměněny. 
Doposud aplikovaný mechanismus zápočtu je nahrazen jinými ustanoveními.  
Jako smluvní ujednání je vpraveno pojištění obou smluvních stran. 

Přílohová tabulka svědčí o segmentu definovaných činností, které jsou běžnou údržbou, čili 
povinností nájemce. Na činnosti a věci mimo definovaný rámec běžné údržby je vázána 

dohoda obou smluvních stran.    
Do návrhu smluvního ujednání byly vpraveny informační povinnosti. 
Došlo ke zjednodušení konstrukce lhůt (dobře zapamatovatelné a funkční, jako 30 dní, 

případně 7 pracovních dní). 
Dále návrh Dodatku č. 3 obsahuje tzv. ostatní ujednání, ve kterých je reflektován požadavek 

zajistit smluvní pokutou důležité zájmy. Smluvní pokuty byly nově implementovány 
do Smlouvy, což je pro obdobná smluvní ujednání obvyklé. 
 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, referující paní Mgr. Monice Sedlákové, právní 
zástupkyni města Sedlčany, za provedený komentář poděkoval. 

 
Předsedající veřejnému zasedání ZM dále předal slovo zástupcům nájemce, obchodní 
společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. 

Pan Tomáš Beran nejprve všechny přítomné pozdravil a následně poděkoval za pozvání 
na dnešní veřejné zasedání ZM. 

Sdělil, že slova paní Mgr. Moniky Sedlákové potvrzuje a v podstatě k nim v tuto chvíli není 
co dodat. Poděkoval za trpělivost při dlouhých, ale věcných jednáních. Zopakoval, že již 
opravdu nemá, co by dodal… V této podobě je návrh smluvního ujednání, Dodatku č. 3, 

akceptovatelný. Prohlásil, že v tomto znění a v této podobě byl projednán se zástupci 
vrcholového managementu společnosti VAMED, a. s. a je připraven k podepsání. 
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Předsedající veřejného zasedání ZM otevřel k řešené problematice rozpravu. 
 
Rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka v úvodu svého příspěvku do rozpravy konstatoval, že město 
Sedlčany v pozici pronajímatele odeslalo a společnost MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. jako 

stávající smluvní uživatel obdržela dopis, který byl výzvou k nápravě stavu za porušení 
sjednaných smluvních podmínek, na kterou zastupitelé očekávali adekvátní reakci, tedy 
obnovení provozu Interního oddělení. 

Dnešním aktem, respektive předložením k projednání Dodatku č. 3 k původní Nájemní 
smlouvě, stav porušení smluvního ujednání a problém neřešíme, neboť k nápravě stavu 

mezičasem, ke kterému byla společnost městem vyzvána, nedošlo. Pokračoval slovy, 
že přestože k nápravě závadného stavu nedošlo, problém opomeneme a jen tak přejdeme 
do stavu, který v návrhu Dodatku č. 3 neřešíme. Obrátil se na přítomné zástupce společnosti 

MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. a sdělil následovné: „Smlouvu porušujete, v návrhu 
Dodatku č. 3 se s tímto porušením Smlouvy vyrovnáváte tak, že příslušný závazek provozovat 

Interní oddělení vypouštíte a navrhujete v uživatelském vztahu pokračovat dál.“   
Další svůj výrok věnoval zastupitelům:  
„Zbraň, kterou na ně nyní máme (rozumí se na provozovatele nemocnice), tímto 

předkládaným Dodatkem č. 3 zahazujeme!“  
 

Slovo k odpovědi na příspěvek do rozpravy pan Ing. Jiří Burian, starosta města, udělil paní 
Mgr.  Monice Sedlákové, která sdělila, že je právním zástupcem, advokátem, nikoli politikem. 
Poukázala na realitu doby. Lokální nemocnice se zavírají, pokud není reálná možnost provoz 

zachovat ve dřívějším rozsahu, pak vnímá věc tak, že nemožné plnění od smluvního partnera 
nelze požadovat, což je již dostatečně obsaženo v předložené Důvodové zprávě.  

Zopakovala, že nájemce MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. byla písemně vyzvána, a to 
v souladu s usnesením ZM, k nápravě stavu. Při prvním jednání o nápravě stavu, které 
po výzvě následovalo a při projednávání o dalším budoucím pokračováním uživatelského 

vztahu, který byl založen za účelem provozování nemocnice, byla společnost důrazně 
dotazována, jakým způsobem je možné stav napravit, jaké kroky činí a případně hodlá 

v rozumné lhůtě učinit. Ze strany nájemce byl stav k nápravě analyzován. Na samotném 
jednání obou smluvních stran byl ze strany nájemce vyjasněn, což dostatečně bylo vysvětleno 
již na předchozích jednáních Zastupitelstva města Sedlčany se závěrem, že provoz Interního 

oddělení i s ohledem na přístup zdravotních pojišťoven, nelze zajistit. 
Sdělila, že tento stav bylo žádoucí vzít jako fakt a výchozí bod pro sestavení navrhovaného 

smluvního ujednání. Není žádoucí přešlapovat na jednom místě a nic neřešit. Nájemce 
MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. je zcela jednoznačně limitován smlouvami se zdravotními 
pojišťovnami, determinován oprávněním vydaným Krajským úřadem Středočeského kraje. 

Nad rámec těchto limitů (dokumentů) nelze poskytovat žádné služby, nelze žádné služby 
hradit a není spravedlivé si nemožné plnění vynucovat. I případný soud by nemožné plnění 

jako nárok smlouvou založený, nepřiznal. 
Zbývala tedy druhá možnost, a to podání výpovědi a případné vypsání výběrového řízení 
za účelem hledání nového potenciálního provozovatele nemocnice. Kdybychom přistoupili 

k tomuto řešení, je neznámou, zda by na trhu byl nalezen nájemce – subjekt, který by zde 
mezitímně (právní nejistota) při patrně probíhajících a vleklých soudních jednáních, a to 

za předpokladu získání potřebné dokumentace pro provádění lékařských výkonů, mezitímně , 
případně trvale převzal všechny závazky a služby pokryl. 
 

Pan Mgr. et. Mgr. Rostislav Hefka konstatoval, že bychom tuto možnost alespoň vyzkouše li, 
zda je skutečně reálná. Tento nepříznivý stav, spočívající v nevykonávání plného rozsahu 

účelu Smlouvy, je porušením smluvního ujednání, které zapříčinila MEDITERRA – 
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Sedlčany, s. r. o., a to vlastními chybami, managerským selháním, tedy v podstatě svým 
jednáním.  
Paní Mgr. Monika Sedláková konstatovala, že se jedná o tzv. následnou nemožnost plnění 

dříve sjednaného smluvního ujednání v nových skutečnostech a podmínkách. 
Doplnila, že si lze spíše odpovědět na otázku, kdo za tento stav zdravotnictví nemůže, nežli 

ukázat na odpovědného.  
Zcela určitě za to nemůže město Sedlčany v pozici pronajímatele, nemohou za to občané… 
Sdělila, že není soudcem a nemůže určit skutečného viníka; navíc naší situaci a pozici města 

Sedlčany by jeho potenciální nalezení nikterak nepomohlo. Je žádoucí stav věci řešit zcela 
racionálně v rámci našich možností. Jak vidno, doposud nám nikdo nepomohl a nikdo nám 

nepomůže. 
 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, konstatoval, že jakkoliv nesouhlasí s ukončením 

činnosti Interního oddělení, za navrhovaným řešením stávajícího stavu dosavadní právní 
nejistoty si stojí. Každé jiné řešení je řešením s nejvyšší mírou rizika, které usměrnit řídit by 

nebylo v silách nikoho z nás. Vydat se cestou výpovědi je hazardem i s dalšími rozměry 
problému a v tuto chvíli nepředstavitelnými důsledky. Scénář takovéhoto postupu byl 
konzultován s Krajským úřadem Středočeského kraje i Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 

Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo soubor usnesení, kterým mimo jiné, též Radě města 
Sedlčany, uložilo předložit návrh smluvního ujednání, což je dnešním dnem věcně 

naplňováno. 
V žádané lhůtě s ohledem na známé skutečnosti k nápravě stavu nedošlo, navíc prostor 
pro věcnou nápravu byl limitován lhůtou (trpělivostí stavu) již dříve stanovenou Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou (do dne 30. června 2017).   
Výzva k nápravě stavu byla za účasti právního zástupce města Sedlčany vypracována 

a obchodní společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. odeslána. Později město Sedlčany 
obdrželo k této Výzvě písemné sdělení v podstatě o tom, že společnost MEDITERRA – 
Sedlčany, s. r. o., není schopna zabezpečit znovuobnovení Interního oddělení.  

Pan starosta v pozici vrcholového představitele města Sedlčany realizoval mnoho jednání, 
na kterých se zabýval tím, jak optimálně v těchto podmínkách českého zdravotnictví situaci 

řešit do budoucna, aby byla stabilizována.  
Otázka podání výpovědi byla mnohokráte a opakovaně s odborníky konzultována. Pan 
starosta sdělil, že absolvoval na 66 jednání.  

Sdělit jen tak v diskusi sousloví „Smlouvu vypovědět“ je neodpovědné. Pan starosta 
rekapituloval všechny možnosti postupu, které byly dříve projednávány, vyžádal si ze strany 

pojišťoven parametry smluvních ujednání a další materiály. Jestliže by byla výpověď podána, 
okamžitě by rozhodující zdravotní pojišťovna reagovala tak, že by rovněž vypověděla 
smlouvu o úhradách lékařských výkonů a Krajský úřad Středočeského kraje by měl důvod 

vydané oprávnění k provozování lékařské služby okamžitě zrušit. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna již tímto rokem uzavírá pouze smluvní ujednání na dobu 

jednoho roku, nikoli na dobu pěti let jako tomu bylo dříve, takže dnes v tomto směru 
nemůžeme vědět a předpokládat, co se bude dít od roku 2018, to prostě nikdo neví.  
Pan starosta dále promluvil o sérii jednání, která realizoval na krajské pobočce zmíněné 

pojišťovny a která svědčila o shora uvedeném postupu.  
Následně by byla nemocnice uzavřena; obchodní společnost by aplikovala v našem právním 

prostředí možnosti obranného mechanismu. Tato cesta by nebyla nikterak krátká. Když 
nebude nemocnice, nebude rentgen, nebudou ani základní služby, které dnes na tomto místě 
fungují, personál přijde o zaměstnání. Bylo konstatováno, že nemocnice by byla do jednoho 

měsíce uzavřena. Řečnicky se dotázal se: „Toho snad chceme dosáhnout?“ 
Pan starosta dále vyjádřil určitou víru v potřebné změny, změny koncepční, které by pozitivně 

zasáhly do našeho zdravotnictví a jeho financování. Sdělil, že bude dále bojovat za to, aby se 
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služby do města Sedlčany vrátily. Ovšem je zřejmé, že v tuto chvíli se tak nestane, služby 
nevrátíme. V kontextu uvedeného žádným usnesením Zastupitelstva města Sedlčany děj 
neovlivníme. Pan starosta odmítl úvahu o podání výpovědi a podpořil vizi alespoň 

definovaného možného maxima služeb, které jsou žádoucí zde udržet. Zdůraznil, že po celou 
dobu svého mandátu v pozici starosty se snaží ve městě Sedlčany nemocnici udržet, a to již 

od roku 1991 spolu s ostatními radními i s podporou veřejnosti, kterým na těchto službách 
skutečně záleží, a nyní by měl hlasovat pro vypovězení smluvního ujednání, čili o jejím konci? 
 

Pan Tomáš Beran v pokračující rozpravě se vyjádřil k výzvě ke sjednání nápravy. Nápravu 
sjednat není možné, otevření dříve uzavřeného Interního oddělení za stávající situace 

a podmínek není reálné. Pár slovy připomenul prezentaci situace a reality na dřívějším 
zasedání ZM. Provozovatel se intenzivně snažil v čase od února 2017 do konce června 2017 
do nemocnice přilákat, a to za zcela nadstandardních smluvních podmínek, oslovené lékaře. 

Do personálu krajských nemocnic v podstatě nebylo možné a korektní zasahovat; osloveno 
bylo 200 lékařů, z toho 10 % vyjádřilo vážnější zájem. Co tedy na otázku znovuobnovení 

Interního oddělení odpovědět? Nepodařilo se to… 
Následovala celá řada jednání, zejména se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a s Krajským 
úřadem Středočeského kraje, na kterých bylo vyjednáváno, aby dopad uzavření Interního 

oddělení měl nejmenší možné následky.  
Sdělil, že po všech těchto peripetiích zaznamenává, že se pacienti do nemocnice vracejí, tato 

opět získává důvěru. 
 
Dále v pokračujícím bloku rozpravy se představil nový provozní ředitel společnosti 

MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., pan Ing. Filip Zítko. 
Tento je ve funkci počínaje dnem 1. prosince 2017. Jmenovaný poukázal na zcela zásadní 

fakt, že o možnosti mluvit a zvažovat pronájem nemocnice jinému subjektu, prakticky 
ve stávajícím systému není jednoduché; nový provozovatel musí disponovat oprávněním 
a smlouvami s pojišťovnami, které jsou vázány regionálně na určitou lokalitu; jestliže jimi 

disponuje již jiný subjekt, je o to situace složitější).   
Dále se věnoval problematice úhradové vyhlášky, která malým nemocnicím neumožňuje 

žádný rozvoj do diagnostiky. Úhrady pokrývají pouze provozní náklady nemocnice. 
 
V čase 18:01 hod. se na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany dostavil zastupitel 

pan Ing. Jiří Barták, který byl na počátek dnešního zasedání z účasti omluven. Od tohoto 
okamžiku byl počet přítomných zastupitelů 15. 

 
Regionální nemocnice jsou tak vystaveny velikému tlaku na udržitelnost provozu a spektra 
služeb. Finanční prostředky pro rozvoj větších nemocnic jsou zpravidla původem z jiných 

zdrojů, na které malé nemocnice nedosáhnou (dotační podpora od zřizovatelů apod.). V tomto 
finančním prostředí pak nelze zajistit komplement. Situaci uvedl na příkladu diagnostického 

přístroje tzv. „CT“, kde se jedná o investici v intervalu cca 15 – 20 mil. Kč. Tento přístroj, 
nezbytně potřebný pro zdárný chod Interního oddělení, si ve zdejších podmínkách nemá 
možnost na sebe vydělat.  

Poukázal na skutečnost, že se jedná o celkový trend ve zdravotnictví; rovněž v jiných krajích 
ČR již došlo k radikálnímu omezování akutní péče.  

Jmenovaný dále rekapituloval známé skutečnosti provedené a prováděné restrukturalizace 
Nemocnice Sedlčany, např. uvedl: 
▪ v rámci restrukturalizace se provozovatel zavázal k rozšíření z 34 na 50 lůžek následné péče 

– slouží k dlouhodobé péči – rozšíření splněno; 
▪  v rámci Oddělení jednodenní chirurgie byl zprovozněn denní stacionář (pacienti kvituj í, 

vyhovuje);  
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▪ v rámci Chirurgické ambulance byl nastaven nepřetržitý režim; 
▪ zajištěna Ordinace hojení ran a rozšíření jejího provozu na tři ordinační dny z původních 
dvou; 

▪ rozšíření urologie; 
▪ zajištěny odpolední hodiny rehabilitace (zkrácení objednací doby); 

▪ v řešení je Interní ambulance, kde společnost jedná se třemi lékaři; 
▪ zřízena byla, respektive je v provozu je nutriční poradna; 
Závěrem provozní ředitel společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. konstatoval, že zájem 

dál rozvíjet ambulantní sektor je jednou z priorit subjektu. 
 

Do rozpravy se dále přihlásil pan Tomáš Beran, který podotkl, že v čase veřejného zasedání 
ZM v létě 2017 tak i nyní nemáme nemocnici zavřenu; další jednání probíhají, a to jsou 
důvody, proč uzavřena není. Sdělil, že MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. učinila mnoho 

ústupků v jednání ve věci Dodatku č. 3; o 33 % bylo navýšeno nájemné; je zde implantována 
inflační doložka; jeden z nejviditelnějších parametrů je ten, že se obě strany zavázaly k tomu, 

že mají skutečný zájem, aby účel smluvního ujednání odpovídal potřebě regionu Sedlčanska; 
dalším novým parametrem smluvního ujednání je systém pokut, informační povinnosti; dále 
věci, které nejsou na první pohled vidět, jako je sedm věcných břemen apod. a v neposlední 

řadě nastavený systém podnájmu. 
Závěrem svého vystoupení jmenovaný zástupce obchodní společnosti MEDITERRA – 

Sedlčany, s. r. o. uvedl, že věří v uzavření návrhu Dodatku č. 3 v předloženém znění bez 
dalších změn. 
 

Pan starosta za předchozí informace poděkoval. Doplnil, že návrh Dodatku č. 3 vyplynul 
z tvrdých a těžkých jednání. Vrátil se k výroku pana Tomáše Berana o učiněných ústupcích, 

který doplnil o slova, že i město Sedlčany dobře vědělo, kudy cesta k vytvoření Dodatku č. 3 
nevede, jako i to, co město potřebuje.  
Pan starosta se dále vrátil k dříve avizovaným problémům na Interní ambulanci (opět 

nedostatek lékařů) a dotázal se, zda je problém řešitelný. 
 

Pan Ing. Filip Zítko jinými slovy zopakoval již výše uvedené.  
MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. jedná se třemi lékaři. Připraveny jsou úvazky ve výši 2,5 – 
3,0. Provozní ředitel věří, že se tyto lékaře podaří zajistit. 

Pan starosta konstatoval, že na lékaře na Interní oddělení jsme čekali více jak půl roku 
a marně, vyjádřil naději, že situace snad nebude podobná této.  

Pan Ing. Filip Zítko odvětil: „Uděláme vše, aby se tak nestalo.“ 
Pan Tomáš Beran doplnil: „Provozní ředitel, pan Ing. Filip Zítko je z oboru, tudíž společnost 
MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. do této persony vkládá více než naději. 

 
Do rozpravy se dále přihlásil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který se dotázal na možnost, 

zda je reálné v čase budoucím Interní oddělení obnovit a na to, zda má provozovatel i tuto 
vizi. 
Pan Tomáš Beran se ujal odpovědi. Konstatoval, že v tomto případě se bavíme pouze 

hypoteticky; ke zvratu pravděpodobně již nedojde. V tomto ohledu to, co potkalo Nemocnic i 
Sedlčany, se potvrzuje i jinde v dalších nemocnicích a nejde jen o malé nemocnice jako je tato 

naše. Dlouhodobě tyto nemocnice v tomto stavu a prostředí, podmínkách a podpory udržite lné 
nejsou. Situaci je žádoucí vykládat spíše obráceným směrem – provozovatel bez zdravotní 
koncepce ČR pouze reaguje na možnosti, které na trhu jsou. 

Slova předchozího zástupce provozovatele doplnil pan Ing. Filip Zítko, který poukázal 
na problém absentující koncepce distribuce zdravotní péče. Rovněž malé nemocnice mají mít 

základní lékařské obory a systém úhrad by na to měl pamatovat. Investovat do vyšetřovac ích 
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metod a přístrojové techniky je žádoucí. Pokud nemocnice nemá možnost udržet krok 
v diagnostice nemocí s velkými nemocnicemi a investice z úhrad nemá možnost zajistit, jako 
i z jiných zdrojů (dotací) rovněž tak, pak se i kvalita péče ve srovnání s pracovišti vyššího 

typu, a to zejména s ohledem na nedostatečnou diagnostiku, ztrácí. Ztrácí se konkurence 
schopnost a zájem lékařů v takovéto nemocnici pracovat je minimální. 

 
Na předchozí sdělení zareagoval pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který sdělil, že se již 
dříve obával reality, že ve zdravotnictví bude především hrát hlavní roli ekonomika „systému“ 

a jeho udržitelnost, která bude potlačovat další aspekty (potřeby lékařské pomoci; lidskost;…) 
a stávající práva na standardní lékařskou pomoc. Pan starosta pokračoval sdělením své 

zkušenosti se stávající tzv. úhradovou vyhláškou, platnou pro rok 2017, podle které jsou mezi 
zdravotními pojišťovnami a smluvním dodavatelem lékařské péče, v tom kterém oboru 
zdravotnictví, hrazeny nasmlouvané lékařské výkony. Z vyhlášky občan nemá možnost se 

rychle dovědět, kolik právě provedený lékařský výkon stál (netransparentní), kolik je hrazen 
v rámci všeobecného pojišťovnictví tzv. lůžkoden a další údaje, které by mohly občany 

zajímat. Úhradová vyhláška do systému zavádí složité výpočty s mnohými proměnnými 
a neznámými, připomínající integrální technické výpočty na několik stránek textu. Do vzorců 
nelze dosadit prosté údaje. Složitost systému nenapomáhá tolik deklarované průhlednost i 

pro každého.  
Pan starosta navázal na svá předchozí slova i slova svých předřečníků a konstatoval, že ať 

přijde na MZ ČR, kterýkoli ministr, žádný nemá tu odvahu systémově problematiku 
zdravotnictví řešit, povětšinou preferuje fakultní nemocnice a o systém tzv. regionálních 
nemocnic se nezajímá. 

Pro absenci koncepce zdravotnictví se stávající systém hroutí; ve vztahu k případným 
budoucím rozhodnutím zastupitelům nepřináší žádnou naději na udržitelnost stávajíc ího 

stavu, prakticky nic nespecifikuje. I z tohoto důvodu v celé řadě dalších měst se stalo, že byla  
celá lůžková oddělení uzavřena, a to bez náhrady. 
Vrcholem všeho je manipulace neodpovědných s vybranými údaji a veřejným míněním, kteří 

žádnou pomoc nikdy nepřinesli a nepřinášejí, do našeho prostoru nevynímaje, přičemž 
podsouvají, že za všechny problémy je odpovědný starosta. Tato iracionální tvrzení nejsou 

důvodná. 
Změna systému pojištění je nanejvýš nutná, avšak stále nepřichází. Definovány nejsou ani 
základní principy. Výhled do budoucna na tomto fundamentu postrádá jakoukoli jistotu; 

pravděpodobnost mylné prognózy je veliká, tudíž činit z pohledu zastupitele města odpovědné 
rozhodnutí, není nikterak lehké.  

Změna systému zdravotního pojištění je nutná. Dále pan starosta poukázal na princip potřebné 
solidarity a pomoci z osobního konta pojištěnce jinému potřebnému s vědomím 
poskytovatele, což deklaroval na svém osobním zjišťovacím řízení.  

 
Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se v pokračující rozpravě věnoval předloženému návrhu 

smluvního ujednání (Dodatek č. 3). 
Nejprve poukázal, a to s odkazem na ústav jazyka českého, na formální nedostatky jazykové 
i věcné omyly (chyby psaní a tiskové); tyto je žádoucí ještě odstranit (uvedl některé příklady , 

např. v odstavci označeném 4.1 chybí a je třeba doplnit slovo „tisíc“, tato vada musí být a bude 
odstraněna).  

Dále vyjádřil určité uspokojení nad tím, že je do smluvního ujednání vložena možnost 
valorizace nájemného; bod 4.3 a v této souvislosti požádal o vysvětlení aplikační praxe 
navrhovaného ustanovení, které v průběhu roku není svázáno termínem a může být vykládáno 

i v neprospěch původního dobrého záměru, nájemné v reálném čase valorizovat podle inflace 
roku předchozího na rok následný, rozumí se i s případným opožděním jednoho roku.   
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Dotázal se, které údaje zveřejněné ČSÚ ČR budou pro valorizaci používány, respektive které 
budou na základě smluvního ujednání realizovány (konkrétní tabulka valorizace). 
 

Odpovědi se ujala paní JUDr. Zuzana Kolbasová, a to z pozice právního zástupce společnosti 
MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. Sdělila, že se jedná o tzv. celoroční inflaci, která se takto 

vyhlašuje ČSÚ ČR. Úhrada nájemného je realizována s koncem roku, město Sedlčany má 
tudíž dostatečný časový prostor na to, aby valorizaci uplatnilo, přičemž nemusí s výzvou 
(oznámením o zvýšení nájemného) nikterak spěchat.   

Sdělila, že v tomto ohledu nájemce vyšel vstříc a neuplatňuje limit pro sdělení uplatnění 
valorizace ze strany pronajímatele, města Sedlčany.  

Úhrada nájemného totiž bude realizována jednou platbou za rok, ačkoli město většinou 
aplikuje platby čtvrtletní, a to ke konci roku. Dohoda zní, že úhrada nájemného proběhne 
jednou platbou za rok. To jinými slovy znamená, že lze valorizaci uplatnit v poměrně dlouhém 

intervalu, pak se zvyšuje s účinností od 1. ledna toho kterého roku. Nájemné na rok 2018 je 
již stanoveno jednorázovým zvýšením a na tento rok nebude inflace uplatněna. 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka za odpověď poděkoval. 
 
Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka dále v rozpravě pokračoval, přičemž kvitoval, že jsou do návrhu 

smluvního ujednání vpraveny sankce (nedodržování vybraných ustanovení je 
sankcionováno), avšak tyto padají i na naší stranu (města Sedlčany). 

 
Paní Mgr. Monika Sedláková v návaznosti na tento příspěvek do rozpravy sdělila, že tak bylo 
učiněno v rámci vyváženosti návrhu Smlouvy (Dodatku č. 3), pro oba smluvní partnery 

podobně. 
 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v  čase 18:25 hod. dostavuje pan MUDr. Ivan 
Stolařík, který byl na počátek dnešního zasedání z účasti omluven. Od tohoto okamžiku je 
počet přítomných zastupitelů na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany přechodně 

celkem 16. 
 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka dále zmínil tzv. povinnosti nájemce, odstavec 5.1. 
Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka k uvedeným lhůtám ve smluvním ujednání sdělil, že by spíše 
preferoval a jako vhodnější mu připadá používat měsíce.  

Toto konstatování bylo vnímáno spíše jako právní názor hodný zřetele i do časů budoucích. 
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka netrval na provedení sjednocení časových údajů. 

 
Dále se dotázal na odstavec (písmeno „g“, odst. 5.1 u nájemce; písmeno „g“, odst. 5.2 
u pronajímatele), který řeší záležitosti pojištění majetku, a to pro obě smluvní strany, avšak 

formulace jsou rozdílné.  
Mgr. Monika Sedláková sdělila, že má město Sedlčany pojištěn majetek jako celek, tudíž je 

použito právě aplikované znění předmětného článku. Jedná se tedy o reakci na formu pojistné 
smlouvy; město Sedlčany má svůj majetek prostě pojištěn jako jeden celek. Z tohoto důvodu 
je článek smluvního ujednání předložený k projednání formulován právě takto. 

 
V pokračující diskusi pan Jiří Dundr s poukázáním na nepřítomnost pana starosty na minulém 

veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany sdělil, že stále negativně vnímá záležitos t 
ohledně podnájmu laboratoře, zejména výtěžku z tohoto uživatelského vztahu, který by 
předpokládal na straně města Sedlčany, i když je založen mezi nájemcem a podnájemcem. 

Vyjádřil určitou lítost nad tím, že mu tuto situaci doposud nikdo uspokojivě nevysvětl il 
(očekával od pana starosty vysvětlení k výše uvedenému již dříve). 
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Připomněl, že se nikde ve vztahu k smluvnímu ujednání nezmiňujeme o tom, že nájemce může 
nepotřebné součásti areálu nemocnice dále poskytovat do podnájmu (rozumí se ve smyslu 
výše uvedeného případu); přičemž těmi nepotřebnými součástmi zejména rozumí části 

nemovitostí, které se přímo netýkají lékařského provozu a poskytovaných služeb 
provozovatelem nemocnice, čímž by za nepotřebné pokládal např. garáž, nějaké další 

místnosti v objektu apod., které lze využít i jiným způsobem a zhodnotit jejich existenci. 
Sdělil, že podnájmu laboratoře stále nepřichází na mysl, proč výtěžek z tohoto vztahu není 
příjmem do rozpočtu města Sedlčany, ale zůstává výdělkem provozovatele nemocnice. Svoji 

úvahu doplnil příkladem potenciálního zneužití institutu podnájmu (poskytnutí nemocničního 
pavilonu do podnájmu třetí osobě za úplatu a následné využívání těchto prostředků 

pro potřeby nájemce).  
Jmenovaný sdělil, že v něm zůstává myšlenka, že když je poskytován do podnájmu majetek 
města (konkrétně součásti této nemocnice, jako je laboratoř), sjednaná částka za užívání mezi 

nájemcem a podnájemcem by měla být výtěžkem pro vlastníka předmětu nájmu (město 
Sedlčany). 

Takto může provozovatel nemocnice vydělávat na pouhých podnájemních smlouvách. 
 
Pan starosta k uvedenému nejprve sdělil, že z účasti na minulém veřejném zasedání ZM byl 

řádně omluven, neboť město Sedlčany reprezentoval na služební cestě ve Francii.   
Pan starosta dále uvedl, že předtím, než přidělí slovo k vyjádření zástupcům nájemce, je 

žádoucí sdělit, že tato problematika byla již dříve a nyní je rovněž vpravena a řádně ošetřena 
do návrhu smluvního ujednání, a to tak, že bez souhlasu města Sedlčany, který bude na žádost 
nájemce případně tomuto nájemci poskytnut, nelze majetek poskytnout do podnájmu bez 

vědomí města. V případě aplikace podnájmu nedochází ke snížení původního nájemného. 
Město není na svém výtěžku kráceno. 

  
Následně se ujala slova paní Mgr. Monika Sedláková, právní zástupkyně města Sedlčany, 
která poukázala na návrh Dodatku č. 3, kde v odstavci označeném 2.2 je tato problematika 

řešena; zda bude umožněn podnájem, záleží na rozhodnutí pronajímatele, přičemž je závazek 
neodmítnout poskytnutí souhlasu s podnájmem, vázán na zachování totožného plnění (plnění 

ke stejnému účelu), čímž je problematika provázána a ošetřena ve smyslu zachování možného 
rozsahu lékařských služeb. Dále vysvětlila aplikaci možností nesouhlasu s podnájmem 
vysloveného ze strany města Sedlčany. 

 
K tomuto bodu rozpravy se dále vyjádřila paní JUDr. Zuzana Kolbasová. Tato sdělila, 

že textace připraveného a projednávaného Dodatku č. 3 Smlouvy se značně upřesnila 
a zpřísnila; ovšem ani dříve nebyla možnost založit bez souhlasu nájemcem vztah 
podnájemní; nyní je ovšem tato možnost ještě vázána na účel nájmu. 

Poukázala na podmínky privátu (privátního lékaře), které mohou být v některých aspektech 
lepší, oproti těm, které by lékař požíval jako zaměstnanec obchodní společnosti. Společnost  

(provozovatel nemocnice) má jednoznačný zájmem o to, aby byly ambulance v prostředí 
nemocnice komplexní, proto je vpravena do smluvního ujednání tato možnost podnájmu. 
Na zachování rozličnosti služeb, lze tyto na jednom místě poskytnout ze strany další 

odpovědné osoby, jednající a konající pod svým jménem. Samozřejmě prostory nemocnice 
jsou omezeny. Dodatek č. 3 striktně stanovuje podmínky podnájmu; čili podnájem v případě 

zachování sjednaného účelu Smlouvy umožňuje. 
V současné době, kdy je většina nemocnic zadlužena je podstatná aplikace určité neklamné 
koncepce sledování nákladů a výnosů, která vede ke stabilitě poskytovatele služeb, 

k udržitelnosti výkonů, případně zajišťuje žádoucí rozvoj; vše ke spokojenosti občanů, 
respektive uživatelů služeb. 
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V kontextu výše uvedeného MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., realizovala tzv. „laboratorní 
obchod“, šla do obchodního vztahu (a dále podnájmu prostor) s někým, kdo se výhradně 
zabývá pouze určitým medicínským segmentem činnosti, je specialistou, odborníkem 

„vyššího druhu“. Jedná se o trend dnešní doby, který znamená a do důsledku v podstatě 
představuje, potenciál zlevnění. Každý subjekt v hospodářské soutěži, v prostředí, ve kterém 

se pohybujeme, musí udržet náklady pod kontrolou, což je žádoucí z pohledu přežití. 
 
Pan Tomáš Beran, zástupce nájemce, k problematice výše nájemného a podnájemného sdělil, 

že Dodatkem č. 3 je sjednáváno skokové navýšení nájemného. Za předpokladu, že by 
MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. nevyvolala jednání s podnájemci, bude MEDITERRA – 

Sedlčany. s. r. o. v situaci, kdy oproti ostatním podnájemníkům, bude hradit o cca 33 % vyšší 
jednotkové nájemné za užívanou plochu oproti v současné době nastavenému podnájemnému.      
 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, promluvil o svém jednání s ředitelem 
společnosti VIDIA DIAGNOSTIKA, spol. s r. o., která je v podnájemním vztahu s nájemcem 

(zmíněná laboratoř). Pan ředitel (pan MUDr. Toporčák) rozptýlil pochybnosti o tom, zda 
MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. na tomto vztahu vydělává/nevydělává. Konstatoval, 
že podnájemné je nastavené tak, že na něm nájemce MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., 

nevydělává. Podnájemné bylo a je stanoveno poměrným přepočtem nájemného na užívanou 
výměru plochy. Neprokázalo se nic takového, co by mělo budit uvedené podezření. 

Dále pan starosta promluvil o specializaci uvedené firmy na podnikání v laboratorním 
prostředí; firma aplikuje vlastní systém, jak se dále specializovat na prostředí laboratorní 
medicíny a části služeb diagnostiky.  

Pan starosta pro přiblížení příkladu uvedl specializaci v prostředí známého podnikatelského 
subjektu Dr. Max, Společnost VIDIA DAGNOSTIKA, spol. s r. o. používá obdobný systém, 

který uměla společnost MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. využít.  
 
Pan Jiří Dundr se dále vyjádřil k tomu, jak situaci majetkoprávních vtahů dříve vnímal (nyní 

rozumí tomu, že město Sedlčany pronajímá pouze objekt, respektive plochu, nikoli zařízení 
laboratoře).  

 
Pan Jiří Dundr vyslovil svůj názor, že by bylo pro město Sedlčany lepší, kdyby fungova lo 
řádně zrušené Interní oddělení, neboť je přesvědčen, že toto oddělení by sloužilo sedlčanským 

občanům. Sdělil, že oproti tzv. následná péče slouží především občanům z širokého regionu, 
nikoli občanům města Sedlčany.   

Pan MUDr. Ivan Stolařík reagoval na vyřčené sdělením, že upoutáni na lůžka pro dlouhodobě 
nemocné na tzv. „neintenzivní péči“, jsou většinou nemocní občané původem ze zdejšího 
regionu a města Sedlčany; jsou zde umístěni po předchozím propuštění z lůžek intenzivních. 

Právě tito lidé jsou zde doma. 
Pan MUDr. Ivan Stolařík dále konstatoval, že se snaží o to, aby tato lůžka byla obsazena 

pacienty z tohoto města, našimi spoluobčany. Jmenovaný je primářem na tomto oddělení, 
pacienty na oddělení přijímá a je mu znám jejich původ. V tomto ohledu nepřipouští žádnou 
změnu; je žádoucí nikterak nespekulovat. Zároveň vyjádřil důvěru, že tomu tak bude 

i do budoucna. 
 

Paní MUDr. Zuzana Kolbasová sdělila, že ve vztahu podnájemním nejsou jejich vlastní 
zaměstnanci. Důležité je ovšem bojovat o zachování péče, tudíž je někdy vhodné uzavřít 
podnájemní vztah za účelem rozšíření spektra služeb s využitím privátních lékařů, jiných 

subjektů. Jedná se o systém a jeho variabilitu i schopnost reagovat na podněty zvenčí prakticky 
okamžitě; na tomto principu a s těmito možnostmi je udržitelný a i na těchto segmentech je 

žádoucí systém vystavět.  
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Pan MUDr. Ivan Stolařík poukázal na fakt, že nejprve každý subjekt musí mít nasmlouvány 
s pojišťovnou platby za úhrady výkonů a sjednánu vůbec možnost, že zde v tomto regionu 

může činnost vykonávat, což je zdaleka to nejzásadnější a nejdůležitější. Bez toho nelze učinit 
žádný další krok. 

 
Ve smyslu výše uvedeného pan starosta uvedl příklad se zajištěním ordinace, respektive 
ambulance ORL, kde působí MUDr. Zuzana Ferrová, která měla zájem rozšířit ambulantní 

hodiny na celý týden. Obstarala si podporu města Sedlčany, i nakonec Smlouvu s pojišťovnou, 
která s lékaři uzavírá smluvní ujednání pouze za určitých podmínek. Rada města Sedlčany 

Žádost podpořila, následně probíhala zdlouhavá jednání s pojišťovnami; po roce jednání se 
podařilo Smlouvu uzavřít, respektive upravit na 5 dní, avšak naplněna patrně nebude, neboť 
jmenovaná nemá druhého lékaře. 

Nyní je za podpory města Sedlčany obdobný případ dalšího lékaře (psychiatra), kde se na 
vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny vyčkává. Zatím podle předběžného vyjádření 

disponujeme informacemi, že je pro občany města Sedlčany ordinace psychiatra v Benešově 
nebo v Příbrami, a že je toto pokrytí považováno za dostatečné.  
 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, podpořil svoji myšlenku o skutečné moci zdravotních 
pojišťoven dalším reálným příběhem, příkladem a zkušeností se společností INERRA 

Benešov, s. r. o. (MUDr. Kuchař; ambulance kardiologie a diabetologie), která v nedávné 
minulosti usilovala o zřízení ambulancí ve věstě Sedlčany. Rada města Sedlčany vyjádřila 
svým usnesením podporu tomuto projektu a písemným sdělením podpořila otevření těchto 

ambulancí. S uvedeným subjektem mají občané – pacienti pozitivní zkušenosti z regionu 
Benešov, Votice a lokality Sedlec-Prčice. Město Sedlčany sehrává pouze podpůrnou roli 

a v případě, když disponuje potenciálně využitelnými prostory, může tyto nabídnout. V tomto 
konkrétním případě ovšem bude prostory pro tyto služby zajišťovat žadatel, tedy uvedená 
společnost, a to vlastními investičními prostředky. Proces je zdlouhavý a trvá již více jak rok.   

 
V rozpravě dále vystoupil pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, který sdělil, že navrhovaný 

Dodatek č. 3 k dříve založenému smluvnímu ujednání vznikl po dohadovacím řízení obou 
stran za aktivní a odborné účasti jejich právních zástupců.  
Text je v určitých částech kompromisním řešením a projevem vůle obou stran, která je možná. 

Smlouvu je za takto nastavených podmínek reálné plnit, a to z obou stran; ani jedna ze stran 
není Smlouvou nikterak poškozována. Smlouva vytváří prostředí určité právní jistoty. Nyní 

bude záležet pouze na právní praxi a legislativním prostředí ČR, ve kterém bude Smlouvu 
možno plnit, či nikoli, ve kterém bude nebo nebude možná aplikace možností, které 
Dodatek č. 3 vytváří, a to ku prospěchu občanů města a regionu Sedlčany. Ani jedna ze stran 

se necítí návrhem Dodatku č. 3 poškozena a za sebe, jako zastupitele města a občana města 
vyjádřil spokojenost. Návrh Dodatku č. 3 reflektuje a vyjadřuje existenci možného. 

Konstatoval, že dříve uvedené formální nedostatky návrhu textu nikterak nevadí jeho 
uzavření. Pronajímatel je obchodní společností podnikající v oboru zdravotnictví, která 
projevila svůj zájem ve městě Sedlčany podnikat, má zájem vydělávat. Město v tomto případě 

díky svému postavení veřejnoprávní korporace, oproti postavení subjektů s jasně vymezenými 
skutečnými kompetencemi (Středočeský kraj; zdravotní pojišťovny, podnikající subjekt) tahá 

a vždy bude tahat za kratší konec provazu, což by si všichni měli do důsledku uvědomit 
a krotit svoji nespokojenost směrem k městu, které učinilo nad rámec maxima možného. 
Všichni účastníci veřejné diskuse jistě již porozuměli tomu, že rozhodující zdravotní 

pojišťovna může svým postojem a někdy uměle nastavenými podmínkami, založenými 
reálnou mocí, jakékoli i velice kvalitní smluvní ujednání rozhodit a rozklížit. 
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Vzhledem k tomu, že ve stávající rozpravě se již témata opakují a nepřichází žádný 
kvalifikovaný podnět, se kterým by se nechalo skutečně dále pracovat s ohledem na kvalitu 
Dodatku č. 3, témata se opakují a na programu veřejného zasedání jsou další záležito st i 

žádoucí dnes řádně projednat, doporučil předsedajícímu veřejnému zasedání, rozpravu 
ukončit a přistoupit ke konečnému rozhodnutí hlasováním. 

Předsedající veřejnému zasedání rozpravu zastupitelského sboru ukončil. 
Všechny příspěvky do rozpravy jsou považovány za vypořádané; žádný nevyžaduje písemné 
šetření a následné písemné odpovědi. 

 
Rozprava veřejnosti: 

(Poznámka: rozprava veřejnosti probíhala v souběhu s rozpravou zastupitelského sboru; 
zaznamenán byl jeden příspěvek, který se ovšem netýkal problematiky kvality Dodatku č. 3, 
pouze v širších souvislostech.) 

  
Neznámý občan (nepředstavil se v souladu s Jednacím řádem): 

Občan sdělil, že sdílí obavy o další fungování oční ambulance, neboť jedna z lékařek odchází 
pryč, údajně dnem 1. ledna 2018 a již nepřijímá objednávky. Ve městě Sedlčany zůstane pouze 
jedna lékařka. Takto dvě lékařky množství pacientů sotva zvládaly, objednací lhůty byly 

poměrně dlouhé… 
 

K uvedenému podnětu se vyjádřila paní JUDr. Zuzana Kolbasová, která sdělila, že se jedná 
o případ lékařek, které nejsou zaměstnanci subjektu. K oční ambulanci MEDITERRA – 
Sedlčany, s. r. o. nemá smluvní práva (oprávnění), tudíž nemůže činnost zahájit.  

Doplnila, že pokud zde nyní byly ordinační hodiny ve čtyřech dnech pro dvě lékařky 
a na každou připadaly dva ordinační dny, potom za předpokladu, že když na plný pracovní 

úvazek zůstane v Sedlčanech pouze jedna lékařka, tak pacienti o množství ordinačních hodin 
nepřijdou a zdravotní pojišťovna nebude mít důvod situaci řešit, o pacienty bude v lokalitě 
postaráno. 

Sdělila, že pokud bude mít Smlouvu lékařka tzv. na sebe (privátně), potom je v Sedlčanech 
služba pokryta a jiný subjekt oprávnění nedostane. Smlouva má návaznost na konkrétní místo; 

pokud práva nejsou postoupena jinému lékaři, při odchodu druhého (vzdání se práv; odprodej 
apod.), pak se nic nemění. 
Pan Ing. Filip Zítko poukázal na skutečnost, že pokud se podařilo jedné z lékařek smluvní 

ujednání posílit třeba na plný úvazek na jiné místo, měla by se zdejší Smlouvy vzdát 
a následně s jiným smluvním partnerem může být založena Smlouva nová. Podle informac í, 

kterými disponuje, pak ordinační hodiny budou pokryty ve stejném rozsahu, jako je tomu 
tohoto času. 
 

Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 
 

Do rozpravy, a to ani po opakované výzvě, se k řešené problematice již nikdo nepřihlásil. 
 
Pan Ing. Martin Havel v čase 18:30 hod. s omluvou opustil veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. Od tohoto okamžiku je počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany 
opět jen 15. Počet přítomných členů zastupitelského sboru se již do konce veřejného zasedání 

nezměnil. 
  
Pan Ing. Jiří Burian všem zastupitelům poděkoval za jejich věcný přístup. Zvláště pak 

poděkoval paní Mgr. Monice Sedlákové, za její píli, se kterou záležitost odpracovala . 
Následně rozpravu zastupitelského sboru i rozpravu veřejnosti ukončil. 
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Rozprava veřejnosti: 
V rozpravě veřejnosti vystoupil občan, který nebyl identifikován (nepředstavil se). Dotázal se 
na ohrožené fungování oční ambulance.  

 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

následně nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany souhlasí se zněním Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva 
o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, 

který je součástí konsolidovaného znění Smlouvy o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech 
a doporučuje Radě města Sedlčany tento Dodatek č. 3 schválit. “ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 13, proti 1; zdržel se 1; 
nepřítomen hlasování 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 223/2014-2018. 
 

 
5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018 
Členové Zastupitelstva města Sedlčany k této problematice obdrželi následující rozhodné 

dokumenty, a to tzv. Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné; Návrh kalkulace ceny 
pro vodné; Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné; Návrh kalkulace ceny pro stočné; 

Návrh kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. / 
Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany a návrh usnesení. 
 

Zastupitele obdrženými dokumenty provedl předsedající veřejnému zasedání pan Ing. Jiří 
Burian, starosta města Sedlčany. 

Dokumenty byly zajištěny ve spolupráci s provozovatelem Městské vodohospodářské 
a kanalizační infrastruktury. 
 

Cena pro stočné lokalita Sedlčany 
Navrhovaná nákladová cena za 1 m3 vody odvedené a čištěné je navrhována ve stejné úrovni 

jako pro rok 2017.   
Pozitivní vliv na kalkulaci ceny má další růst fakturovaných objemů odpadní vody a fixace 
většiny nákladových druhů na úrovni roku 2017. Variabilní druhy nákladů narůstají 

v kalkulaci úměrně navýšenému objemu čištěných vod. Položky nákladů fixních nevykazují 
oproti roku 2017 žádný pohyb. 

Položka chemikálie vykazuje obdobnou úroveň jako pro rok 2017 s mírným nárůstem 
způsobeným zvýšením objemu čištěné odpadní vody.   
Položka pod označením – přímý materiál ostatní, vykazuje stejnou hodnotu s rokem 2017. 

Položka vychází ze skutečné spotřeby v roce 2017 a z plánu činností pro rok 2018. 
Položka označená – mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených 

na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Položka je 
plánována ve stejné úrovni jako pro rok 2017. Nedílnou součástí tohoto nákladového bloku 
jsou taktéž zákonné odvody na sociální a zdravotní zabezpečení. 

Položka s názvem – energie; tato položka vykazuje mírně vyšší úroveň než pro rok 2017, 
přičemž navýšení spotřeby energie odpovídá nárůstu objemu čištěných odpadních vod 

a pro její výpočet byl použit odhad ERÚ pro rok 2018.  
Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace stočného je shodná s úrovní roku 2017. 
V položce ostatní provozní náklady externí je plánován nárůst nákladů odpovídající nárůstu 

množství vyčištěné vody a jedná se především o nárůst nákladů na likvidaci kalů. 
Nejvýznamnějšími činnostmi obsaženými v této části kalkulace jsou právě náklady na odvoz 

a likvidaci kalů, zemních prací a úprav komunikací, dále náklady služeb telekomunikac í, 
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přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, 
odpovídajících částek za pojistné atd. 
Položka úplaty  

V této položce je plánována pouze částka ve výši 90 tis. Kč, která odpovídá platbě za mírně 
navýšený objem vypouštěných OV. Tato částka je placena vždy a netýká se kvality odpadních 

vod. 
Položka dopravy vykazuje shodnou úroveň s rokem 2017 a vychází z plánovaného objemu 
spotřeby dopravních výkonů a mechanizačních prostředků. Doprava a mechanizace je 

zajišťována specializovaným střediskem dopravy. 
Položka s názvem ostatní finanční výnosy vykazuje nižší odpočet nákladů spotřebovaných 

při likvidaci dovezených externích odpadních vod v souvislosti s jejich dalším poklesem 
během roku 2017. 
Položka laboratoře  

Tato položka je plánována na základě předepsaného množství vzorků státními orgány 
a provozní potřebou monitoringu pro zachování požadované kvality vypouštěných čištěných 

vod. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných odběrů. 
Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality odpadních vod je nutno provádět kontrolní 
činnost na vysoké úrovni tak, aby nedocházelo k platbám za vyšší zbytkové znečištění, než 

povoluje legislativa. 
Položky výrobní a správní režie vykazují stejnou hodnotu jako pro rok 2017.  

Položky vykazují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné 
k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického úseku, 
Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti. 

K nákladové ceně vody odvedené a čištěné je připočítán přiměřený zisk provozovatele. 
Pro rok 2018 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %. 

 
Konečná cena pro stočné za 1 m3 (v Kč) 
                                                  

     bez DPH    s DPH 
domácnosti     24,60     28,29 

ostatní      24,60     28,29 
 
Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2018 (lokalita Sedlčany) svědčí 

o následném. 
Cena pro vodné – lokalita Sedlčany – navrhovaná nákladová cena 1 m3 pitné vody vykazuje 

stejnou úroveň ve srovnání s rokem 2017.  
Jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících cenu vody pitné v Sedlčanech, je cena vody dodané 
od společnosti VHS Benešov prostřednictvím Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

V kalkulaci vody předané od uvedeného subjektu bylo, a to vzhledem k vývoji roku 2017, 
třeba upravit zejména množství nakoupené vody uváděné v m3 vody, která byla dodána od 

VHS Benešov a to stejně tak jako v roce minulém, z důvodu většího využití zdrojů podzemní 
vody v Sedlčanech. Pro rok 2018 je tedy uvažováno s nižším objemem nákupu vody 
z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany pro město Sedlčany. Dalším faktorem 

ovlivňujícím cenu vody od Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. je nárůst ceny vody od VHS 
Benešov z částky ve výši 17,49 Kč na částku 18,88 Kč platnou pro rok 2018.   

Po započtení výše popsaných vlivů pak činí cena vody nakoupené do systému města Sedlčany 
částku pro rok 2018 ve výši 25,74 Kč za 1 m3 oproti ceně 24,29 Kč v roce 2017.  
Důležitým faktorem vývoje v kalkulaci vody pitné v Sedlčanech je nárůst objemu spotřeby 

v roce 2017, přičemž obdobný vývoj spotřeby je projektován i pro rok 2018.  
Velmi pozitivně působí na kalkulaci další taktéž poměrně významné zvýšení účinnost i 

vodovodní sítě během roku 2017, jejíž zachování je plánováno i pro rok 2018. Podstatnou 
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změnou oproti kalkulaci pro rok 2017 je navíc skladba vody dodané do systému, kdy je 
ve vyšší míře využíváno podzemních zdrojů vody na úkor nákupu vody dodané Přivaděčem 
pitné vody Benešov – Sedlčany. 

Všechny tyto pozitivní vlivy umožňují zachovat cenu vody pitné pro město Sedlčany na stejné 
úrovni jako pro rok 2017.  

Všechny další položky nákladů na provoz a správu sítí, které mají převážně formu nákladů 
fixních, na objemu realizované produkce nezávislých, zůstávají v úrovni roku 2017. 
Položka chemikálie – výše této položky vyplývá z propočtu technologa pitných vod 

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

Položka – voda převzatá je závislá na objemu spotřeby města Sedlčany a objemu vody 

nefakturované. Součet těchto objemů je pak násoben cenou vody dodané od Městské 
teplárenské Sedlčany, s. r. o.  
Položka přímý materiál ostatní vykazuje stejnou hodnotu jako v pro rok 2017. 

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích 
a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Nedílnou součástí tohoto 

nákladového bloku jsou taktéž zákonné odvody na sociální a zdravotní zabezpečení. 
Položka energie vykazuje ve srovnání s rokem 2017 opět stejnou úroveň. Částka byla 
vypočítána dle odhadu ceny Energetického regulačního úřadu ČR pro rok 2018.  

Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace vody pitné je plánována ve shodné výši jako 
pro rok 2017. 

Položka – ostatní provozní náklady externí je plánována ve stejné úrovni jako pro rok 2017. 
Kromě zemních prací a úprav komunikací se jedná především o položky služeb 
telekomunikací, přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení 

zaměstnanců, odpovídajících částek za pojistné atd. 
Položka dopravy vykazuje opět stejnou úroveň jako pro rok 2017. Doprava a mechanizace je 

zajišťována specializovaným střediskem dopravy.  
Položka – laboratoře v této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných 
odběrů. Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality pitné vody a při vědomí 

problematické kvality surových vod, je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni.  
Položky výrobní a správní režie vykazují shodnou úroveň s rokem 2017. 

K nákladové ceně pitné vody je připočítán přiměřený zisk provozovatele.     
Pro rok 2018 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %.  
 

Konečná cena pro vodné za 1 m3 (v Kč) 

                                                        

     bez DPH    s DPH 
domácnosti     40,58     46,67 
ostatní      40,58     46,67 

 
 

Pan starosta mimo jiné pojmenoval tři pozitivní vlivy, které ponejvíce ovlivnily stabilitu ceny, 
tj. navýšení množství odběru; vysoká účinnost soustavy (nejsou významné ztráty a je 
vykázáno méně poruch) a v neposlední řadě využívání podzemních zdrojů z prameniš tě 

Solopysky.  
 

Pozitivní zprávou pro odběratele a občany města Sedlčany je to, že celková cena vodného 
a stočného pro rok 2018 zůstává na stejné úrovni, jako tomu bylo v roce 2016 a v roce 2017. 
 

Do otevřené rozpravy k tomuto dílčímu tématu jednání se nikdo z přítomných zastupitelů ani 
následně vyzvané veřejnosti nepřihlásil.  

Vypořádání připomínek: bezpředmětné. 



 30 

 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2018, a to dle 
kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto: 

 konečná cena vodného pro domácnosti i í odběratele je ve výši 46,67 [Kč/m3] včetně 
DPH;  

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

včetně DPH;  

 souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2018 je ve výši 74,96 [Kč/m3] včetně 

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

nepřítomen hlasování 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 224/2014-2018. 
 
 

6. Rozpočtové opatření č. 10/2017 

Zastupitelé obdrželi soubor setříděných údajů v obvyklém formátu a rozpočtové skladbě 

pod názvem „Výsledky hospodaření města za 1 – 10/2017“. 
 
Pan starosta na jednání přivítal paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, které 

předal slovo k přednesení požadovaných informací. 
 

Komentář k návrhu RO č. 10/2017 
Zastupitelstvo města Sedlčany bylo prostřednictvím připraveného návrhu a komentáře paní 
Jitky Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany seznámeno 

s návrhem RO č. 10/2017, které je předkládáno dnes k projednání a navrhováno ke schválení.  
Toto rozpočtové opatření je v kompetenci ZM. 

Referující k řešené problematice zastupitele seznámila s následujícím komentářem k RO 
č. 10/2017:  
Příjmy nezměněny.    

 
Výdaje     - 5.339,00 tis. Kč 

Vodohospodářské zařízení 
Vodovod a kanalizace U Háječku - 2.500,00 tis. Kč 
Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku města: 

IS U Háječku    - 2.839,00 tis. Kč 
 

Výše uvedené akce nebudou do konce roku 2017 realizovány, jejich výstavba započne v I. Q 
roku 2018 a bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2018.   
Příjmy SR včetně RO č. 1 – 10/2017 jsou navrhovány ve výši 180.868,00 tis. Kč.   

Výdaje SR včetně RO č. 1 – 10/2017 jsou navrhovány ve výši 171.906,00 tis. Kč.  
SR včetně RO č. 1 – 10/2017 Příjmy – Výdaje činí přebytek ve výši + 8.962,00 tis. Kč. 

 
Do otevřené rozpravy k tomuto dílčímu tématu jednání se nikdo z přítomných zastupitelů ani 
následně vyzvané veřejnosti nepřihlásil.  

Vypořádání připomínek: bezpředmětné. 
Pan starosta poděkoval referující k této problematice, paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru 

ekonomického, ze přednesené informace a prohlásil problematiku tohoto bodu za řádně 
projednanou. 
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Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2017, a to v plném 
rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 

se nemění a výdaje rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 se snižují o částku 5.339,00 tis. Kč. 
Příjmy po provedené úpravě budou činit 180.868,00 tis. Kč; výdaje budou činit 
171.906,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2017, včetně již provedených rozpočtových změn je přebytkový 
částkou + 8.962,00 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15, proti 0; zdržel se 0; 
nepřítomen hlasování 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 225/2014-2018. 
 

S ohledem na potenciální přijetí finančních prostředků a jejich postoupení příspěvkovým 
organizacím je žádoucí pověřit RM, a to s omezením na měsíc prosinec roku 2017, 
k závěrečným změnám rozpočtu na rok 2017 a k uskutečnění rozpočtového opatření, pokud 

v závěru roku nastanou změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové 
i výdajové části ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Za tímto účelem bylo Radou města Sedlčany formulováno následující usnesení. 
 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany pověřuje Radu města Sedlčany k závěrečným změnám 
rozpočtu na rok 2017 a uskutečnění rozpočtového opatření, pokud v závěru roku nastanou 
změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i výdajové části ve smyslu § 16 

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

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15, proti 0; zdržel se 0; 
nepřítomen hlasování 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 226/2014-2018. 
 

 
7. Stanovení rozpočtového provizoria 

Vzhledem k tomu, že zastupitelům je tato problematika a praxe dobře známa, obdrželi 

k tomuto tématu pouze návrh usnesení. 
Referující paní Jitka Kadlecová, vedoucí Oboru ekonomického, dále zastupitelům přednesla 

skutečnost potřeby stanovení tzv. „Rozpočtového provizoria hospodaření města Sedlčany“ 
na období počátku roku 2018, které je třeba Zastupitelstvem města Sedlčany stanovit, a to 
v době před zahájením účetního období, tedy před 1. lednem 2018 a deklarovat do doby 

schválení řádného rozpočtu na rok 2018. Bez tohoto standardního opatření, by nemohlo město 
Sedlčany realizovat žádné výdaje.   

Pan starosta zdůvodnil postup pro navržení tzv. rozpočtového provizoria. Rozpočtové 
provizorium se stanovuje v souladu s příslušným ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Toto ustanovení řeší případ obcí, u kterých 

nebyl před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet hospodaření. Pomocí 
rozpočtového provizoria se zajišťuje plynulost hospodaření obce, přičemž rozpočtové příjmy 
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a výdaje realizované za doby trvání rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu po jeho schválení (splynou s rozpočtem). 
Pan starosta sdělil, že považuje za důležité vyčkat skutečnosti roku 2017, a to jak 

na celorepublikové úrovni, tak zejména skutečnosti roku 2017 rozpočtu města Sedlčany, tedy 
výsledků hospodaření města Sedlčany 2017 a podle těchto údajů v kontextu řešených priorit 

sestavit návrh rozpočtu na rok 2018.  
Do otevřené rozpravy k tomuto dílčímu tématu jednání se nikdo z přítomných zastupitelů ani 
následně vyzvané veřejnosti nepřihlásil.  

Vypořádání připomínek: bezpředmětné. 
Pan starosta prohlásil problematiku tohoto bodu za řádně projednanou. 

 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany stanovuje rozpočtové provizorium hospodaření města 
Sedlčany podle ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to počínaje dnem 1. ledna 2018 do schválení řádného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 227/2014-2018. 
 
 

8. Návrh úvěru pro stavbu Modernizace přestupního terminálu Sedlčany  

Zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

obdrželi Důvodovou zprávu, návrh Smlouvy o úvěru spolu se splátkovým kalendářem a návrh 
usnesení. 
Důvodová zpráva (opis – začátek) 

Investice: Modernizace přestupního terminálu Sedlčany 
Financování: Úvěrová smlouva – KB, a. s., Goethova 2704/1, Plzeň 

Předkládá: Ing. Jiří Burian, starosta města 
Metodika MMR ČR pro čerpání finančních prostředků z EU pro plánovací období 2014 – 
2020 stanovuje zásadní podmínku přidělení dotace z uznatelných nákladů až po realizaci akce 

a jejím profinancování z vlastních prostředků v průběhu stavby. S ohledem na předpokládané 
náklady stavby 55,0 mil. Kč (vč. DPH) je přiznána dotace registračním listem ve výši 

46,00 mil. Kč. Skutečné náklady a výše uznatelných nákladů, které budou výsledkem 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, aktualizují i skutečnou výši dotace. Předpokládané 
náklady stavby nelze uhradit v průběhu jednoho roku z rozpočtu města. 

Na základě jednání Rady města Sedlčany byla oslovena Komerční banka, a. s. a požádána 
o návrh Smlouvy o úvěru a splátkový kalendář. Ve smyslu nového zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek nepodléhá úvěrové financování veřejné soutěži a oslovení KB, 
a. s. vyplynulo z výsledků podmínek úvěru a zkušeností při stavbě (Přivaděč pitné vody 
Benešov – Sedlčany) u této bankovní společnosti. Mezi hlavní výhody návrhu úvěrové 

smlouvy je průběžné čerpání úvěru a tedy financování stavby, výše úrokové sazby a možný 
termín poslední splátky úvěru ve vazbě na přidělení dotace MMR ČR. 

(opis – konec) 
 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, nejprve zřetelně objasnil, jaká je nyní situace s vlastním 

projektem, zejména se stavem probíhajícího výběrového řízení. 
Věnoval se časové řadě postupu při zadávacím a výběrovém řízení. 

Pan starosta rovněž připomněl genezi vývoje a historii projektu.  
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Také se věnoval podpoře z MMR ČR, programu IROP a nastaveným pravidlům poskytování 
dotací. 
Město Sedlčany v červenci 2017 obdrželo tzv. registrační list poskytovatele dotace. Projekt 

prošel přísným hodnocením, kde jsme díky jeho kvalitnímu nastavení prošli, sdělil pan 
starosta. Dnem 20. července 2017 jsme zahájili VŘ. Doposud není dokončeno. 

Účastník zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s., IČ 62743881, se sídlem 
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, byl pro neodůvodnění mimořádně nízké nabídkové 
ceny, za kterou by nebylo možné dílo vyhotovit, za soutěže vyloučen. Námitky proti 

vyloučení, které včas uplatnil, nebyly shledány opodstatněnými.  
Jinými slovy bylo řečeno, že veřejný zadavatel (město Sedlčany, se sídlem T. G. Masaryka č. 

p. 32, 264 01 Sedlčany, IČ 00243272) přezkoumal oprávněnost námitek podaných 
vyloučeným účastníkem zadávacího řízení proti Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení č. j.: ST/21303/2017 ze dne 9. listopadu 2017 a proti Rozhodnutí zadavatele 

o novém výběru dodavatele č. j.: ST/21309/2017 ze dne 9. listopadu 2017 na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, 

zadávanou v užším řízení v podlimitním režimu v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), postupem podle části čtvrté zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele 

a příjemce podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, na základě oznámení 
o zahájení podlimitního zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných 

zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761 (dále jen 
„veřejná zakázka“). Námitky podal stěžovatel dne 24. listopadu 2017, tedy v řádné lhůtě podle 
ustanovení § 242 odst. 2 zákona.  

Vzhledem k tomu, že zadavatel po přezkoumání postupu svého i postupu pověřené komise 
v rámci veřejné zakázky dospěl k závěru, že o vyloučení stěžovatele rozhodl správně 

v souladu se zákonem, čímž neshledal důvody pro vyhovění; námitky stěžovatele odmítá. 
 
Účastník zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. v textové části svého vysvětlení 

mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC) uvedl prohlášení, že splňuje náležitosti dle § 113 
odst. 4 písm. a) a b) zákona a doložil kalkulace jednotlivých položek, u nichž bylo žádáno 

vysvětlení. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů znamená, že při tvorbě 
ceny a následném podání nabídky podepsané statutárními orgány společnosti, je účastník 
zadávacího řízení povinen dodržovat právní řád České republiky. 

Ve vysvětlení položky 001 Svislé a kompletní konstrukce – Výroba a montáž kovových 
atypických konstrukcí nad 500 kg účastník zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. použil 

do vysvětlení argument ceny subdodavatele, čímž ale jednoznačně neprokázal, že při plnění 
veřejné zakázky budou zajištěny (obsaženy v ceně) všechny zákonné náležitosti (např., 
že cena obsahuje potřebný materiál v odpovídající kvalitě a ceně, že mzdy pracovníků 

podílejících se na výrobě těchto prvků budou splňovat náležitosti zákoníku práce apod.). 
Vzhledem k výši ceny a ke způsobu tohoto vysvětlení proto pověřená komise a přizvaný 

odborník doporučili zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení Chládek &Tintěra, a. s. 
v souladu s § 113 odst. 6 písm. a) zákona.  
Z ostatních kalkulačních rozkladů účastníka zadávacího řízení Chládek &Tintěra, a. s. nelze 

stanovit věrohodné plnění zákonných náležitostí z několika důvodů: 
- Účastník zadávacího řízení Chládek &Tintěra, a. s. u výjimečně nízkých cen dodávek 

materiálů nedoložil nabídku (smlouvu apod.) od dodavatelů příslušného materiá lu, 
pověřená komise a přizvaný odborník z veřejně dostupných podkladů (interne t 
obchody, webové stránky dodavatelů materiálů apod.) nedohledali, že dodavatelé jsou 

schopni za tak nízké ceny materiál skutečně dodat.  
- Účastník zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. dále ve všech kalkulacích 

nekalkuluje zisk, čímž zcela jednoznačně porušuje např.:  
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 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 

 požadavek zadavatele v žádosti o zdůvodnění MNNC.   
Dle právní úpravy provedené ust. § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„OZ“), platí, že ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude 
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná 
nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce 

nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pro členy orgánů obchodní 
korporace pak dále platí právní úprava provedená ust. § 51 až § 53 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, kterou jsou stanovena pravidla jednání členů orgánů stojící 
na povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, jakož i důsledky porušení této povinnost i. 
Právní úpravou provedenou ust. § 212 a § 213 OZ je upraven princip nezbytné loajality člena 

korporace vůči ní a důsledky porušení tohoto principu. Právní úpravou provedenou ust. § 71 
a násl. zákona o obchodních korporacích je vymezen právní status „vlivné osoby“ a její 

povinnost uhradit korporaci újmu vzniklou tím, že ovlivní chování obchodní korporace a ta 
v důsledku takovéhoto chování utrpí újmu. Porušením povinností postupovat s péčí řádného 
hospodáře je bezesporu např.  uzavírání ekonomicky nevýhodných smluv, když z legální 

definice podnikání obsažené v § 420 odst. 1 OZ vyplývá, že podnikáním se rozumí soustavná 
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

za účelem dosažení zisku.  
Dále např. zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), kde je jednoznačně definováno, že použit í 

nepřiměřeně nízkých cen je porušování tohoto zákona. Výklad pojmu nepřiměřeně nízké ceny 
lze dovodit z rozsudků Evropského soudního dvora, když za nepřiměřeně nízké ceny lze 

považovat ceny pod hranicí průměrných variabilních nákladů. V případě, že je prokázán 
úmysl eliminovat konkurenci, také ceny, které jsou nad hranicí průměrných variabilních 
nákladů, avšak nepřesahují průměrné celkové náklady. Z důvodu porušování výše citovaných 

zákonů proto pověřená komise a přizvaný odborník opakovaně doporučili zadavateli vylouč it 
účastníka zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. v souladu s § 113 odst. 6 písm. a) zákona.  

 
Pro úplnost informace pan starosta uvedl nabídkové ceny s DPH účastníků řízení: 
▪ Chládek a Tintěra, a. s.; nabídka 37.722.106,70 Kč bez DPH;  

▪ SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL; 43.928.760,00 Kč bez DPH; 
▪ BAK stavební společnost, a. s.; 48.998.067,00 Kč bez DPH; 

▪ Společnost KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS terminál Sedlčany; 47.000.069,24 Kč bez 
DPH. 
 

Předpokládáme, že vyloučená firma podá podnět na Úřad na ochranu hospodářské soutěže. 
Pan starosta konstatoval, že je to veliká škoda pro cestující. Na projektu se pracuje již od roku 

2008. Pro nepříznivou situaci na Středočeském kraji, tento naší Žádost o dataci 2x „vyhodil“, 
ačkoli jsme vždy všechny podmínky splnili. 
I nyní jsou všechny podmínky splněny a navíc jsme uspěli i v soutěži o dotaci. Zopakoval, 

že je to veliká škoda pro cestující z města a regionu, pro nikoho jiného. 
Bohužel zákon o zadávání veřejných zakázek dopouští takovouto manipulaci. Již dnes MMR 

ČR pracuje opět na novele zákona. 
 
Základní předpoklad pro poskytnutí výše úvěru při jeho sjednávání byl takový, 

že 45,00 mil. Kč z poskytnutého úvěru město splatí z obdržené dotace a 5,00 mil. Kč 
z vlastních rozpočtovaných zdrojů. 

Při znalosti dnešní situace lze důvodně předpokládat, že město Sedlčany bude tato investice 
stát cca 7,00 mil. Kč, a to při předpokládaném zlevnění veřejnou soutěží cen. 
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Finanční prostředky z dotačního titulu obdržíme, až po vyhotovení díla. Zafinancovat akci je 
žádoucí z prostředků z poskytnutého úvěru, neboť město požadovaným množstvím 
finančních prostředků nedisponuje.   

Jediná možnost profinancování akce je pomocí produktu – krátkodobého úvěru. Pan starosta 
poukázal na jiný režim při poskytování krátkodobého úvěru oproti dlouhodobému úvěru, který 

jsme sjednali na výstavbu Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany. Zde byl jiný režim.  
Na zasedání Rady města Sedlčany byla Smlouva o úvěru projednána.  
Pan starosta okomentoval vývoj na finančním trhu v mezidobí od zahájení jednání 

o poskytnutí úvěru (jaro 2017) až doposud (podzim). 
 

Pan starosta některá navrhovaná smluvní ujednání okomentoval:  
▪  fixace na VŘ – není vázána na cenu vzešlou ze soutěže; 
▪ celý poskytovaný úvěr se nemusí vyčerpat, za nevyčerpanou část finančních prostředků se 

nic neplatí; 
▪ z prostředků lze pokrýt vícepráce, případně neuznatelné náklady; 

▪ do 3. září 2018 požádat o vyčerpání (termín); 
▪ cena za úvěr za realizaci se nesjednává.  
Splátkový kalendář bude upřesněn podle Smlouvy o dataci s MMR ČR. 

Smlouva o úvěru se nedá uzavřít, dokud nebude dokončeno VŘ. 
 

Rozprava zastupitelského sboru: 
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka akademicky i věcně vyhodnotil některé části návrhu 
Smlouvy o úvěru. Především promluvil o úrokových sazbách  jejich rozdílech i vhodnost i 

aplikace pro ten který případ úvěru i určitých rizicích, které město podstupuje.    
 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka promluvil o výhodách a nevýhodách možností obou sazeb, 
1M PRIBOR (variabilní sazby) a fixního úroku. Variabilní sazba se za určitých podmínek 
a okolností může přiblížit fixnímu úroku. 

Rovněž se vrátil ke svému příspěvku, který dříve zazněl při projednávání Smlouvy o úvěru 
na investiční akci Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany. Oba úvěry porovnal a upozornil 

na rozdíly. 
Návrh smluvního ujednání vyhodnotil vcelku pozitivně. 
 

Pan starosta sdělil, že dřívější Smlouva o úvěru (rozumí se na Přivaděč pitné vody Benešov – 
Sedlčany) umožňovala jedním ze svých ustanovení, přejít na fixní úrok. 

 
Paní Ing. Blanka Vilasová v pokračující rozpravě doporučila s podpisem Smlouvy o úvěru 
posečkat, až do vyjasnění výsledků výběrového řízení. 

Pan starosta sdělil, že právě z tohoto důvodu je do návrhu usnesení vpraveno podmínění 
(poslední věta), ostatně jak již uvedeno výše. 

 
Dále pan starosta vysvětlil obsah návrhu usnesení; konstatoval, že podepsaná Smlouva 
o úvěru by byla městu Sedlčany zcela k ničemu, kdyby se dílo nemohlo postavit, což je zcela 

logické a zřejmé. 
 

Pan starosta uvedl, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek, se poskytnutí úvěru obcím 
nemusí soutěžit, neboť jsou municipalitám poskytovány bankami, u kterých mají některý 
ze svých účtů, zcela exkluzivní podmínky, na které jiné subjekty nemohou dosáhnout. Jinými 

slovy, u jiné banky ze zákona není potřebné poptávat sjednání nabídky uvedené služby 
(nepodléhá veřejné soutěži).  
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Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, se přesto dotázal managera pro obce, pana Ing. Petra 
Chotívky, specialisty na neziskový sektor, zda by ze strany České spořitelny, a. s. město 
Sedlčany obdrželo lepší podmínky, přičemž jmenovaný sdělil, že nikoli. Konstatoval, 

že v současné situaci by tyto podmínky sjednat nedokázal. Podotkl, že jsou mu podrobněji 
známy. 

Pan starosta dále uvedl, že s KB, a. s. má dobré zkušenosti, neboť městu Sedlčany tato banka 
poskytla úvěr na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany. 
Výhodou je snadnější administrace procesů a monitoring.  

 
Paní Ing. Blanka Vilasová vyslovila názor, že by bylo vhodné oslovit ještě další banky 

k předložení cenové nabídky. Ona sama má dobré zkušenosti s Reifensenbank. Dále 
konstatovala, že by se přikláněla k fixní sazbě.  
 

Pan starosta zopakoval nadbytečnost požadavku (odůvodněno výše). 
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka s ohledem na volbu typu sazby dále objasnil rozdíl mezi 

dlouhodobým úvěrem např. na deset let a tohoto úvěru, který je krátkodobý, pouze 
k profinancování projektu, neboť následně po ukončení akce město obdrží prostředky 
z dotace, a tyto postoupí bance, čímž půjčené peníze vrátí. 

 
Do otevřené rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Příspěvky do rozpravy jsou považovány za vypořádané. 
 
Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 
 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 
předsedajícím ukončena. 
 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru registrační číslo 
99017687049 s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 
Praha; IČ 45317054, na financování akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 

a s přijetím úvěru ve výši 55,00 mil. Kč i se splátkovým kalendářem, který je součástí 
Smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo města Sedlčany podmiňuje uzavření výše uvedené Smlouvy 

o úvěru po předchozím uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 14, proti 0; zdržel se 1; 
nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 228/2014-2018. 

 
 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2017 o veřejném pořádku, 

opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě  

Všichni zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání ZM obdrželi Důvodovou zprávu, 

návrh OZV a návrh usnesení. 
Pověřeným zpravodajem k tomuto bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav Hölzel, 
místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta v kontextu potřeb města a níže uvedené 

Důvodové zprávy věcně problematiku uvedl a řádně okomentoval.  
 

Důvodová zpráva 



 37 

Obec je zákonem zmocněna k vydání obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, opatření 
k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, který lze v limitované míře pomocí tohoto nástroje 
usměrňovat s ohledem na místní podmínky a možnosti. 

Z rozhodnutí Rady města Sedlčany byla opakovaně provedena revize obecně závazné 
vyhlášky města Sedlčany č. 5/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě 

ve městě. 
Stávající obecně závazná vyhláška obsahuje ustanovení, která neodpovídají současným 
legislativním požadavkům a právní praxi. 

Radě města Sedlčany byly předloženy výsledky revize uvedeného předpisu (naposledy dne 
29. listopadu 2017) spolu s informacemi shrnujícími zákonné možnosti města při regulac i 

ochrany veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. V tomto materiá lu 
byly shrnuty základní oblasti, v rámci nichž může být úprava prováděna (vybrané řešeny 
předpisem), v jakém rozsahu a popř. za jakých podmínek a na základě, kterých zákonných 

ustanovení. 
Návrh právního předpisu města, který je předkládán, nahrazuje dosavadní úpravu obsaženou 

v uvedené obecně závazné vyhlášce města č. 5/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho 
zabezpečení a čistotě ve městě ze dne 5. prosince 2005, přijaté usnesením Zastupitelstva města 
Sedlčany č. 221. 

Účelem navrhované vyhlášky je regulovat místní záležitosti veřejného pořádku a souvisej íc í 
záležitosti ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. Zabezpečování těchto 

oblastí náleží do základního obsahu samostatné působnosti města. 
Za tímto účelem jsou obce nadány možností ukládat právní povinnosti cestou obecně 
závazných vyhlášek. Při tom jsou však vázány zákonem, s nímž nemohou být přijímané 

vyhlášky v rozporu (vyhláška obce je podzákonným právním předpisem). 
V tomto ohledu je žádoucí poznamenat, že není v právních možnostech města cestou vyhlášky 

regulovat problematiku veřejného pořádku v celé její komplexnosti. Celá řada záležitostí je 
řešena příslušnými zákony a vyhláška našeho města se nemůže této úpravy dotýkat. 
Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby se město při jejím vydávání drželo rozsahu zmocnění, 

které obecní samosprávě zákony v tomto ohledu poskytují.  
V případě předkládaného návrhu jde o využití následujících zákonných zmocnění, z nichž 

tento vychází: 
▪ obecné zmocnění dle § 10 písm. a), b) a c) zákona o obcích: 
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 

a)    k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – (žebrání – není řešeno, 
prostituce – není řešena, požívání alkoholických nápojů – řeší samostatná OZV, 

noční klid – řeší samostatná OZV, zábavní pyrotechnika – není řešena); obecně 
OZV řeší např. čl. 4; 

b) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně – (čistota veřejných 
prostranství, veřejná zeleň); řeší tato OZV, zejména čl. 5. 

 
Doplnění pro informaci mimo Důvodovou zprávu (začátek doplnění): 
Ustanovení § 10 obsahuje povinnosti, které může obec ukládat v samostatné působnosti 

obecně závaznou vyhláškou, tj.:  
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které 

činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně 
závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci 

jsou takové činnosti zakázány, tj. právě výše uvedené (žebrání, prostituce, požívání 
alkoholických nápojů – máme OZV, noční klid – máme OZV, zábavní pyrotechnika) ; 

nepostižené OZV nejsou v současné době ve městě Sedlčany závažným problémem. 
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b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku (tato problematika bude řešena samostatnou OZV), 

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužíc ích 

potřebám veřejnosti, 
d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 
(konec doplnění) 

 
▪ ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, že obec může obecně závaznou vyhláškou upravit 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. 
 

Z uvedeného zákonného rámce mj. vyplývá, že povinnosti na úseku ochrany veřejného 
pořádku lze ukládat pouze v takovém rozsahu, který je k ochraně veřejného pořádku 

nezbytný, jinými slovy pouze přiměřeně v co nejméně omezujícím rozsahu (tzv. princip 
proporcionality). Tento princip je též konstantně judikován Ústavním soudem ČR v jeho 
rozhodovací činnosti na úseku obecně závazných vyhlášek obcí. 

Předložený návrh se drží výše uvedeného a obsahuje body úpravy, které jsou na úseku ochrany 
veřejného pořádku obvyklé i ve vyhláškách jiných obcí. Za účelem větší přehlednosti je pak 

tato vzájemně související úprava včetně záležitostí veřejné zeleně a čistoty veřejných 
prostranství zahrnuta do návrhu jediné vyhlášky. 
V rámci zajištění zákonnosti předkládaného návrhu byl tento předložen i k posouzení 

Ministerstvu vnitra ČR jakožto příslušnému dozorovému orgánu na úseku samostatné 
působnosti obcí (město má zákonnou povinnost všechny vyhlášky po jejich přijetí zaslat 

ve stanovené lhůtě ministerstvu, které následně disponuje příslušnými zákonnými nástroji 
včetně napadení přijaté vyhlášky u Ústavního soudu ČR, pokud by byla v rozporu se zákonem.  
Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany uvedený předpis schválit 

(usnesení ze dne 29. listopadu 2017). 
Výrok přijatého usnesení administrativní značky RM 75-1234/2014-2018 zní: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit obecně závaznou 
vyhlášku města Sedlčany č. 3/2017 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě 
ve městě, kterou je zároveň navrhováno zrušit obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 

5/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě ze dne 5. prosince 
2005.“  

 
Návrh projednávané OZV (začátek opisu textu)  

MĚSTO SEDLČANY 

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2017 

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

 
Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 11. prosince 2017 usnesením č. … 
/2014-2018 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), b), 
c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 

 

Preambule 

Veřejným pořádkem se rozumí souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se 
a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními 
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normami a jejichž zachování je významné pro zajištění klidného, pokojného a spořádaného 
soužití. 

  

Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo 
dočasně zdržují na území města Sedlčany nebo vlastní či užívají na území města 
nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jenž zde trvale nebo dočasně vyvíjej í 

svou podnikatelskou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného 
pořádku a čistoty města. 

2. Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro volný pohyb zvířat na veřejném 
prostranství. 

3. Tato obecně závazná vyhláška stanoví, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek 

v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a lze 
je vykonávat pouze na místech touto vyhláškou určených. 

4. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se 
stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, 
majetku a veřejného pořádku v obci. 

 
Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 

1. Územím města Sedlčany se rozumí jeho katastrální území. 
2. Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužíc í 
obecnému užívání, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1  

3. Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví města nebo, které obec 
spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky, 
sportoviště, dětská hřiště, dopravní značky, informační tabule apod.). 

4. Veřejnou zelení se rozumí soubory volně rostoucích a veřejně přístupných zelených 
i nezelených rostlin (např. trávníky, květinové záhony, stromy, keře), včetně neživých 

prvků, které s těmito rostlinami tvoří jeden funkčně-technický celek ve vlastnictví či 
správě města, nacházející se na veřejném prostranství. 

 

Čl. 3 

Obecná ustanovení 

1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství spolu s veřejným zařízením obvyklým 
způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno. 

2. Každý je povinen udržovat na území města čistotu a pořádek a v zájmu jeho zajištění 

respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou. 
3. Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství, veřejného zařízení, 

veřejné zeleně a životního prostředí, ke kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo 
v souvislosti s jeho činností. 

 

Čl. 4 

Činnosti narušující veřejný pořádek 

1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a se zájmem na ochranu veřejné zeleně 
a veřejného prostranství ve městě, je: 

                                                 
1 ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
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a) pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby (např. 
různé kulturní pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty apod.) na veřejném 
prostranství a na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pokud hudba či 

projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích, 
b) volný pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích, 

v zastavěných částech města. 
2. Za akce uvedené v odst. 1 písm. a) se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony 

(např. volební zákony, apod.). Pro pořádání akcí uvedených v odst. 1 písm. a) se stanovuje 

podmínka oznámit jejich konání obci alespoň 5 dnů předem. 
 

Čl. 5 

Pravidla pro pohyb zvířat na veřejném prostranství 

1. Chovatel, popř. jiná fyzická osoba doprovázející psa nebo jiné zvíře na veřejném 

prostranství, odpovídá za znečištění veřejného prostranství, veřejné zeleně nebo veřejného 
zařízení způsobené tímto zvířetem. 

2. Chovatel, popř. jiná fyzická osoba doprovázející psa nebo jiné zvíře na veřejném 
prostranství, je povinna neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy), které zvíře na 
veřejném prostranství zanechalo. 

3. Chovatel tažných zvířat nebo provozovatel potahu pohybující se na veřejném prostranství 
musí vybavit tato zvířata záchytnými vaky na tuhé exkrementy. 

4. V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví je 
možné na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města vodit psy pouze 
na vodítku.  

5. Vstup se psy je zakázán na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení: 
a) prostory veřejných dětských hřišť a pískovišť, 

b) budovy zdravotnických zařízení, 
c) školská zařízení, 
d) budovy, ve kterých jsou dislokována pracoviště Městského úřadu Sedlčany, 

e) hrací plochy sportovišť. 
6. Ustanovení odst. 4, 5 tohoto článku se nevztahuje na psy služební a záchranářské 

při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci 
zdravotně postižených osob za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob 
stanovené zvláštními právními předpisy. 

2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako 

přestupek ve smyslu zvláštního právního předpisu4, nejde-li o jednání naplňující znaky 
jiného správního deliktu dle zvláštních právních předpisů nebo trestného činu5. 

3. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městský úřad Sedlčany a Městská policie 
Sedlčany. 
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Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany číslo 5/2005 o veřejném 

pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě ze dne 5. prosince 2005, přijatá 
usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 221. 

 
Čl. 8 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení. 
(konec opisu textu předpisu) 

 
Rozprava zastupitelského sboru: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Rozprava přítomné veřejnosti: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Vypořádání příspěvků bezpředmětné. 
 
Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 

předsedajícím ukončena. 
 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany č. 3/2017, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě , 
kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 5/2005, o veřejném 

pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, schválená usnesením Zastupitels tva 
města Sedlčany ze dne 5. prosince 2005, označeným č. 221.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 229/2014-2018. 
 
 

10. Plán odpadového hospodářství města Sedlčany 

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

města Sedlčany (celý text), vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje a návrh usnesení. 
Pověřeným zpravodajem k tomuto bodu jednání, byl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 
města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl a okomentoval.  

 
Důvodová zpráva k problematice Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany 

pro zasedání Zastupitelstva města Sedlčany uvádí, že dne 22. prosince 2014 vláda ČR 
schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období 2015 – 2024. 
Nařízením vlády č. 352/20014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015–2024 byla vyhlášena jeho závazná část. 
Závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje byla přijata vyhláškou 

č. 3/2016 ze dne 25. dubna 2016. 
 
Obecně je Plán odpadového hospodářství nástroj pro řízení odpadového hospodářství 

na vymezeném území (pro náš případ všechna katastrální území města Sedlčany) a pro 
realizaci a naplnění dlouhodobé strategie odpadového hospodářství určené POH ČR a POH 

Středočeského kraje. 
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Povinnost zpracovat tento dokument vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpadech, článku č. 28. Pro případ města Sedlčany bylo při jeho sestavení dále 
postupováno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“). Požadavek je zakotven v ustanovení § 44 zákona odst. 1 a § 41 odst. 1. 
Minimální obsah POH původce je uveden v ustanovení § 28 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady na základě požadavku § 44 odst. 9 zákona. Při 
tvorbě Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany zpracovatel postupoval rovněž podle 
Metodického návodu MŽP ČR z prosince roku 2015. 

Plán odpadového hospodářství mají za povinnost zpracovat všichni původci odpadu, kteří 
produkují více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu 

za rok. Za původce odpadu se považuje právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání 
na území ČR, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady 
vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují 

povinnosti původců, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem 
komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném, 

obec se tak současně stane vlastníkem těchto odpadů. 
Produkce odpadů města Sedlčany v roce 2016 činila 0,363 t nebezpečného odpadu a 2 
295,651 t ostatního odpadu. POH je zpracovaný na období roku 2017 do roku 2025 

a kontinuálně navazuje na dokument zpracovaný pro předchozí období.  
 

Samotný plán je rozdělen na tři hlavní části: 
1. Analytická část 
Analytická část POH města Sedlčany obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství 

města Sedlčany zejména: 
a) posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů, 

b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území 
města Sedlčany pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální 
odpady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních 

odpadů, a jejich soulad se závaznou částí plánu odpadového hospodářství Středočeského 
kraje, 

c) posouzení nezbytných změn a doplnění městského systému sběru a nakládání 
s komunálními odpady. 

 

2. Závazná část 
Závazná část POH města Sedlčany obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů 

v souladu s plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje a stanoví cíle a opatření 
k jejich dosažení v rámci městského systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů 
k hodnocení plnění cílů POH města Sedlčany pro: 

a) nakládání s komunálními odpady, směsným komunálním odpadem a biologicky 
rozložitelnými komunálními odpady, 

b) nakládání s obalovými odpady, 
c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů, 
d) nakládání se stavebními odpady,  

e) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady v rámci spolupráce 
s povinnými a dalšími osobami, 

f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 
g) snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, 

h) snižování množství odpadů ukládaných na skládky,  
i) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 
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3. Směrná část 
Směrná část POH města Sedlčany obsahuje: 

a) návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady, 

b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH města Sedlčany 
zpracován. 

 
Pro zpracování POH, byla ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců zpracovatele (pan 
Ing. Marek Vávra), zadavatele – původce (Ing. Miroslav Mrázek, vedoucí Odboru životního 

prostředí a člen Komise životního prostředí; paní Simona Englová, referentka Odboru 
životního prostředí) a zástupců subjektu odpovědného za realizaci odpadového hospodářství 

(zástupci Sedlčanských technických služeb, s. r. o., pan Jiří Daněk a pan Daniel Kolář).  
Tato pracovní skupina se v průběhu zpracování POH města Sedlčany setkávala na pracovních 
jednáních, na kterých byl zpracovávaný dokument průběžně konzultován a připomínkován.      

Plán Odpadového hospodářství města Sedlčany zpracoval pan Ing. Marek Vávra, Šeříková č. 
p. 1277, 263 01 Dobříš, technický poradce v oblasti ekologie. 

Soulad zpracovaného POH města Sedlčany potvrzuje vyjádření Krajského úřadu 
Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, vydané dne 8. září 2017 
pod č. j.: 70223/2017/KUSK  OŽP – Pat, které bylo přijato Městským úřadem Sedlčany dne 

18. září 2017 a zaevidováno pod č. j.: MST/17505/2017.    
Rada města Sedlčany na svém zasedání dne 1. listopadu 2017 označeném RM č. 72/2014-

2018 přijala usnesení označené RM 72-1209/2014-2018: 
„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany nově sestavený 
Plán odpadového hospodářství města Sedlčany (Plán odpadového hospodářství původce) 

na období do konce roku 2025 a zároveň ukončit závaznost dřívějšího Plánu odpadového 
hospodářství původce a následně zveřejnit jeho obsah v elektronické podobě na www 

stránkách města Sedlčany.“ 
Závazná část Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany je závazným podkladem 
pro činnost obce v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně 

plánovací dokumentace města Sedlčany.   
Závěrem je potřeba poznamenat, že POH města Sedlčany může být změněn při každé zásadní 

změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Dalším důvodem pro změnu POH města 
Sedlčany je případ legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového hospodářství. 
Změna je nutná i v případě změny POH ČR za následné změny POH Středočeského kraje. 

Další dokumenty k tomuto programovému bodu zasedání ZM: 
1. Plán odpadového hospodářství města Sedlčany 

2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje 
 
Rozprava zastupitelského sboru: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 
Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 
 
Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 

předsedajícím ukončena. 
 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předložený Plán odpadového hospodářství 

města Sedlčany na období let 2017 – 2025.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 14, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 230/2014-2018. 
 

 
11. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany SDH 

Sestrouň 

Zastupitelé k tomuto bodu programu obdrželi vlastní text Žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, návrh standardizované Veřejnoprávní smlouvy 

a návrh usnesení. 
 

Pověřeným zpravodajem k tomuto bodu jednání, byl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 
města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl a okomentoval.  
 

Podrobněji se věnoval důvodům podání Žádosti, jako i doporučením RM Žádosti vyhovět. 
 

Opis podstatné části návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč) 
(začátek opisu) 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Město Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany, 
zastoupené panem Ing. Jiřím Burianem, starostou 

IČ 00243272 
Bankovní spojení: 27-521722359/0800 
na straně poskytovatele 

a 
Název, obchodní firma: SDH Sestrouň 

Sídlo: Sedlčany, Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany 

IČ: 75106761 

Zastoupena: starostou sboru 

Bankovní spojení: 219396230/0300 
na straně příjemce 

tuto 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 100.000,00 Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých) pro účely zakoupení vozidla na přepravu osob. 

1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu. 

1.3 Finanční prostředky uvedené v čl. 1.1 budou poskytnuty na účet příjemce do 10 dnů 
od podepsání této smlouvy. 

 
Čl. 2 
Doba 

2.1 Účel pro poskytnutí dotace uvedený v čl. 1.1 musí být dosažen nejpozději do dne 31. 12. 
2017. 

 
Čl. 3 
Podmínky 

3.1 Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu 
uvedenému v čl. 1.1. 
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Čl. 4 
Finanční vypořádání 
4.1 Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace nejpozději 

do 31. 1. 2018. 
4.2 Náklady, do výše 10.000,00 Kč včetně, z celkové výše poskytnuté dotace dle čl. 1.1 

nemusí být prokazovány za podmínky, že o jejich čerpání vede příjemce písemnou 
evidenci, kterou v případě pochybností poskytovatele o účelu čerpání je povinen 
předložit poskytovateli ke kontrole. 

4.3 Nepoužité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele  
č. 27-521722359/0800 do 15 dnů po předložení vyúčtování. 

 
Čl. 5 
Změna příjemce – právnická osoba 

5.1 Příjemce dotace je povinen základní dokumenty upravit tak, aby v případě likvidace 
byla poskytovateli vrácena celá dotace. 

5.2 V případě přeměny příjemce dotace je příjemce povinen převést všechna svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy na nový subjekt. 

 

Čl. 6 
Rozhodování sporů 

6.1 Spory z právních poměrů z této smlouvy budou rozhodovány podle § 10b, 
zák. č. 24/2015 Sb. 
 

Čl. 7 
Schválení dotace 

7.1 Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Sedlčany dne 11. 12. 2017, 
usnesením číslo …./2014-2018. (bude případně doplněno) 

7.2 Tato veřejnoprávní smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na úřední desce v souladu 

s § 10d, zák. č. 24/2015 Sb. 
 

V Sedlčanech dne  ........................................... 
(konec opisu) 
 

Rozprava zastupitelského sboru: 
Pan Jiří Dundr konstatoval, že nově pořízený mikrobus, bude za poskytovanou výši podpory 

a spoluúčasti žadatele patrně starším, již dříve jiným vlastníkem užívaným automobilem. 
Žadatel neuvádí, o jaký automobil nákupem usiluje, patrně se nejedná o auto vskutku 
„zázračné“.  

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, vysvětlil, že v minulosti SDH disponova l 

vozidlem značky Mazda, které dlouhodobě dobře posloužilo pro všechny potřeby SDH. Tento 
vůz je natolik opotřebený, že jej nelze udržet v požadovaném technickém stavu pro bezpečný 
převoz osob a materiálu. SDH je velice aktivní sborem, který vozidlem dopravuje děti 

a mládež na sportovní soutěže hasičů, na kterých jsou tito, mimořádně úspěšní. Jelikož jsou 
aktivně činní, vozidlo potřebují a zároveň dostatečně soudní, nepožadují vozidlo nové, 

pro jejich potřeby je postačující vozidlo ojeté. Chtějí si pořídit obdobný typ, neboť s ním mají 
dobrou zkušenost. Provedli zjištění na trhu ojetých vozidel se závěrem, že trh v sousední 
Spolkové republice Německo je pro nákup poptávaného vozu příznivý. Cena vozu pro jejich 

potřeby se pohybuje v intervalu od 150,00 tis. Kč do cca 180,00 tis. Kč.  
Vozidlo v podmínkách našeho právního řádu při převodu vlastnictví a přihlášení do evidence 

motorových vozidel musí projít řádnou STK.  
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V pokračující rozpravě promluvil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který věc konzultova l 
s představitelem SDH, panem Ešnerem, od kterého obdržel informaci, že ve Spolkové 
republice Německo lze věc vyřídit relativně snadno a s jistotou, že se jedná o vozidlo 

s vysokou spolehlivostí a dále hodné bezpečného užívání, neboť v uvedené zemi realizuj í 
obnovu autoparku v kratším intervalu oproti ČR (jiný přístup a ekonomické podmínky); 

prakticky se jedná o tzv. „polonové“ auto. 
 
Do rozpravy se dále přihlásil pan Jaroslav Repetný, který s připomínkou na nedávné negativní 

zkušenosti s SDH II Sedlčany, věnoval pozornost vlastnímu návrhu předloženého smluvního 
ujednání. Dotázal se, zda pro případ ukončení činnosti rozpadem sboru např. v čase jednoho 

roku užívání vozidla, má město Sedlčany zajištěno, že se dotační podpora v úměrné hodnotě 
vrátí do rozpočtu města Sedlčany. Zda existuje nějaká páka na návrat podpory.  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, konstatoval, že přijetí dotace a účtování o ní 

má své podmínky. SDH musí doložit užití prostředků a předložit vyúčtování. V širším 
kontextu vysvětlil smysl a formu podpory, která je nyní svázána právním postavením 

poskytovatele (jediná forma pomoci) i dárce (vysvětlil postavení tzv. JPO V a jejich vyřazení 
z plošného „poplachového“ plánu). 
Vlastník vozidla bude SDH Sestrouň, nikoli město Sedlčany. Smluvní ujednání řeší případ 

transformace subjektu, případně likvidaci. V dotazovaném případě by město Sedlčany do práv 
vlastníka nevstupovalo. S ohledem na činnost sboru, znalost prostředí a další aspekty, nelze 

takovouto situaci (katastrofický scénář) vůbec předpokládat. Sbor je aktivní, stojí na pevných 
základech a spolehlivých činovnících. Podezření není na místě. 
  

V otevřené rozpravě zastupitelského sboru pokračoval pan Jiří Dundr, který projekt podpory 
(poskytnutí dotace) jasně podpořil dalšími argumenty (podrobněji uvedeny níže v rekapitulac i 

referujícího). 
 
Dále bylo referujícím panem místostarostou konstatováno: 

▪ zprávy o činnosti SDH Sestrouň jsou dobře známy; představitelé města se každoročně 
účastní výročních schůzí; 

▪ SDH Sestrouň se účastní celorepublikových soutěží;  
▪ mají velice dobré jméno v tomto sportovním odvětví;  
▪ SDH Sestrouň je veden naprosto dobře, sbor si zaslouží podporu a důvěru;  

▪ hasiči se starají o obecní a veřejné věci;  
▪ vykazují kvalitní práci s mládeží; 

▪ dobře komunikují s městem;  
▪ nejsou známy signály o ničem špatném;  
▪ patří mezi uskupení společensky zdravé;  

▪ svým postojem a činy v prostředí venkova (osady) plní úlohu kulturního činitele a nositele 
zachování tradic českého venkova;  

▪ pracují koncepčně – více jak deset let pracují s mládeží, dostali se na celorepublikovou 
úroveň, jak již uvedeno výše; 
▪ využity by pro katastrofický scénář byly další právní možnosti. 

 
Pan Mgr. Radovan Faktor uvedl, že mnoho dětí ze Sedlčan za SDH Sestrouň soutěží, a to již 

od roku 2008. 
Příspěvky jsou považovány za vypořádané. 
 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo, a to ani po opakované výzvě, 
nepřihlásil. 

Rozprava zastupitelů byla ukončena. 
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Rozprava přítomné veřejnosti: 
Do rozpravy přítomné veřejnosti se nikdo z občanů v sále přítomných nepřihlásil. 

Rozprava veřejnosti byla ukončena. 
 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace pro účely „zakoupení vozidla na přepravu osob“ a to subjektu SDH Sestrouň, se sídlem 
Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; IČ 75106761 a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu 

města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15, proti 0; zdržel se 0; 
nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 231/2014-2018. 

 
 
12. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

Zastupitelé k majetkoprávní problematice obdrželi ke každému bodu jednání tzv. Důvodové 
zprávy (k bodům 12.1 – 12.5), dále grafické přílohy k bodům 12.1; 12.2; 12. 4; a 12.5. Rovněž 

obdrželi návrhy samostatných usnesení, a to ke všem projednávaným bodům 12.1 – 12.5. 
 
12.1 Výkup pozemku v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany z vlastnictví fyzické osoby  

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 
Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu. 
V Důvodové zprávě je uvedeno, že dne 3. října 2017 obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor 
majetku, Žádost od fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, Doubravice, o odprodej pozemku 

parc. č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha , 
o výměře 26 m2, který je v jeho vlastnictví a v současné době tvoří společně s pozemkem 

parc. č. 63/1, druhem pozemku rovněž ostatní plocha, manipulační plocha, ve vlastnictví 
města Sedlčany, uzavřené prostranství (dvůr) – oplocený pozemek u objektu hasičské 
zbrojnice, který je využíván obyvateli osady Oříkov, především pak místními hasiči (vizte 

přiložený snímek katastrální mapy). 
Žádost projednala Rada města Sedlčany dne 4. října 2017 a v souladu s podanou Žádostí 

doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej výše uvedeného pozemku 
za dohodnutou jednotkovou cenu ve výši 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
2.600,00 Kč (vizte usnesení č. RM 70-1165/2014-2018). 

Příloha k tomuto bodu programu, jak uvedeno výše, je snímek katastrální mapy. 
 

Rozprava zastupitelského sboru: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 
Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 
 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 
předsedajícím ukončena. 
 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém následně nechal hlasovat: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje výkup pozemku parc. č. 89/28, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, obec 
Sedlčany, který je ve vlastnictví fyzické osoby, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem 

za cenu 2.600,00 Kč.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 232/2014-2018. 

 
12.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů; realizace nepotřebného městského pozemku 

parc. č. 1547/4 v k. ú. a obci Sedlčany 
Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl pan Ing. Miroslav Hölzel, 
místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu. 
V tzv. Důvodové zprávě je uvedeno, že dne 24. října 2017 obdržel Městský úřad Sedlčany, 

Odbor majetku, Žádost Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., o odprodej pozemku parc. 
č. 1547/4, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, ve vlastnictví města 
Sedlčany. Jedná se o pozemek, který se nachází pod budovou, tj. stavbou bez č.p./č.ev., která 

je ve vlastnictví zmíněné Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s. Jedná se o průmyslový 
objekt – garáž v sousedství Městských jatek Sedlčany v ulici Jateční, který je ve skutečnosti 

na dvou pozemcích, a to parc. č. 1547/3, ve vlastnictví Zemědělské společnosti Kosova Hora, 
a. s. (žadatele), a na výše uvedeném pozemku parc. č. 1547/4, ve vlastnictví města Sedlčany 
(vizte přiložený snímek katastrální mapy). 

Rada města Sedlčany dne 1. listopadu 2017 projednala podanou Žádost a doporučila 
Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v rámci narovnání majetkoprávních vztahů byl zastavěný 

pozemek parc. č. 1547/4 prodán vlastníkovi objektu (stavby), tj. Zemědělské společnosti 
Kosova Hora, a. s., a to za dohodnutou jednotkovou cenu ve výši 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 34.000,00 Kč. 

Prodej pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v době ode 
dne 3. listopadu do dne 20. listopadu 2017.  

 
Rozprava zastupitelského sboru: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Rozprava přítomné veřejnosti: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 
Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 
předsedajícím ukončena. 

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

o kterém nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 1547/4, druhem pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – garáže v ulic i 

Jateční u Městských jatek Sedlčany), a to v rámci narovnání majetkových vztahů Zemědělské 
společnosti Kosova Hora, a. s., neboť se jedná o pozemek zastavěný stavbou „průmyslový 

objekt“, tj. stavba bez č.p./č.ev., který je ve vlastnictví zmíněné Zemědělské společnosti 
Kosova Hora, a. s. Prodej se schvaluje za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem za částku 
34.000,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 
nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 233/2014-2018. 
 

12.3 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Doubravice u Sedlčan 
Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 
a okomentoval Důvodovou zprávu. 
 

V tzv. Důvodové zprávě je uvedeno, že na základě Žádosti města Sedlčany, ke které se 
připojili vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném katastrálním 

území, byla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zahájena 

v březnu 2016 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Doubravice u Sedlčan (dále jen 
„KoPÚ“). 

Za zpracování KoPÚ je odpovědný Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Příbram, který jako 
zhotovitele vybral AZIMUT CZ, s. r. o., se sídlem Praha, Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9. 
V současné době je předkládán ke schválení tzv. „Plán společných zařízení“ (dále jen „PSZ“), 

který je nutno schválit v souladu s ust. § 9 odst. 11 citovaného zákona č. 139/2002 Sb., 
Zastupitelstvem města Sedlčany.  

Co je PSZ a jaká opatření zahrnuje je uvedeno v níže rozepsané následné Důvodové zprávě, 
kterou vypracoval pro naše potřeby zástupce Azimut CZ, s. r. o. 
 

Důvodová zpráva 
Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) je dílčí pracovní etapou zpracování návrhu 

Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice u Sedlčan (dále jen „KoPÚ“ 
Doubravice).  
PSZ zahrnuje: 

● opatření ke zpřístupnění pozemků, 
● opatření k ochraně zemědělského půdního fondu, 

● vodohospodářská opatření,  
● opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.   
 

Zpracování PSZ se řídí především zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových 

úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, Metodickým návodem k provádění 
pozemkových úprav (Ministerstvo zemědělství ČR – Státní pozemkový úřad ČR, Praha 2017) 
a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (Ministers tvo 

zemědělství ČR – Státní pozemkový úřad ČR, Praha 2016). 
 

Návrh PSZ byl opakovaně projednán se sborem zástupců, se zástupci města Sedlčany 
a s vlastníky pozemků, jejichž vlastnictví se PSZ výrazněji dotýká (s ostatními vlastníky bude 
projednán v průběhu dalšího zpracování pozemkových úprav). Návrh PSZ byl předložen 

k vyjádření orgánům státní správy, včetně Policie ČR, a dotčeným organizacím a byl 
projednán v regionální dokumentační komisi. Nyní je předložen ke schválení Zastupitels tvu 

města Sedlčany. 
 
PSZ v k. ú. Doubravice zahrnuje následující opatření: 

 

▪ Opatření ke zpřístupnění pozemků 
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Obecně jejich hlavním účelem je zajistit přístupnost pozemků, umožnění racionálního 
hospodaření a zajištění prostupnosti krajiny. Jedná se o polní nebo lesní cesty, mostky, 
propustky, brody, železniční přejezdy apod. 

V rámci KoPÚ Doubravice je do PSZ začleněno 10 stávajících cest a 2 cesty jsou nově 
navrženy.  

Celkem šest polních cest je vymezeno jako hlavní polní cesty (HC1-R, HC2-R, HC3-R, HC4-
R, HC5-R a HC6-R). Všechny hlavní polní cesty jsou stávající, navržené k rekonstrukci. Čtyři 
polní cesty jsou vymezeny jako vedlejší polní cesty (VC7-R, VC8, VC9-R a VC10). Dvě 

vedlejší polní cesty jsou stávající, navržené k rekonstrukci (VC7-R, VC9-R). Cesta VC8 je 
nově navržena. Cesta VC10 je stávající, bez navržených úprav. 

Dále jsou vyčleněny dvě doplňkové cesty (DC11-R a DC12). Doplňková cesta DC11-R je 
stávající, navržena k rekonstrukci, doplňková cesta DC12 je nově navržená.  
Soukromé cesty, které nemají společný charakter, do PSZ zahrnuty nejsou.   

Navrženo je 22 výhyben (V1 až V22). V rámci PSZ jsou čtyři propustky navrženy 
k rekonstrukci (P14, P16, P23 a P25), jeden propustek je navržen jako novostavba (P27), 

ostatní propustky jsou bez úprav.  
 
▪ Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Obecně k opatřením k ochraně ZPF patří opatření vedoucí k zpomalení nebo potlačení 
degradačních procesů na zemědělské půdě, především minimalizování škod způsobovaných 

vodní a větrnou erozí, ochraně a zúrodnění půdního fondu vč. optimálního prostorového 
a funkčního uspořádání druhů pozemků. 
V rámci KoPÚ Doubravice jsou navržena opatření proti vodní erozi půdy. Navržena jsou 

organizační opatření (ORG1 – vyloučení širokořádkových plodin z osevních postupů, ORG2 
– vyloučení širokořádkových plodin a řepky z osevních postupů, ORG3 až ORG18 – 

zatravnění orné půdy), agrotechnická opatření (AGT1 – setí do strniště, ponechání rozdrcené 
slámy po sklizni na pozemku) a technická opatření (PR1 – protierozní sběrný příkop).  
Opatření proti větrné erozi půdy ani další opatření k ochraně půdy navržena nejsou. 

 
▪ Vodohospodářská opatření 

Obecně navrhovaná vodohospodářská opatření je možné rozdělit do následujících skupin: 
- opatření k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území 
zadržet nebo vsáknout), 

- opatření k ochraně povrchových a podzemních vod, 
- opatření k ochraně vodních zdrojů, 

- opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha,  
- opatření u stávajících vodních děl, 
- opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků. 

 
V rámci KoPÚ Doubravice jsou navržena následující opatření: 

- záchytný a svodný příkop OP1, který má ochránit území se zástavbou před vodou z výše 
položených pozemků,  
- svodný průleh OP2, který má odvést vodu z cestních rigolů při HC4-R a HC5-R,  

- travnatý svodný průleh OP3, který má zabezpečit odvod vody z protierozního technického 
opatření PR1,  

- svodný příkop OP4, který navazuje na travnatý průleh OP3,  
- svodný příkop OP5, který nahradí trubní hlavní odvodňovací zařízení,  
- ochranná zatravnění podél vodních toků: VHO1 – zatravnění při toku VT1, VHO2 – 

zatravnění při toku VT6 a VHO3 – zatravnění při toku VT7. 
 

▪ Opatření k ochraně a tvorbě ŽP 



 51 

Obecně opatření k tvorbě a ochraně ŽP zajišťují jednak ekologickou rovnováhu přírodního 
prostředí, především prostřednictvím zapracování ÚSES do PSZ, řeší též zkvalitně ní území 
z hlediska estetických hodnot (respektování a dotváření krajinného rázu). 

Podkladem pro vymezení ÚSES v rámci KoPÚ Doubravice u Sedlčan jsou ZÚR SK a ÚP 
Sedlčany.  

ZÚR SK vymezují v řešeném území regionální biokoridor RBK 292/1-2. Nadregionální prvky 
do obvodu KoPÚ nezasahují. ÚP, vedle uvedeného regionálního prvku vymezuje místní 
ÚSES – dvě lokální biocentra a dva lokální biokoridory. Interakční prvky vymezeny nejsou. 

Další opatření k ochraně a tvorbě ŽP navržena nejsou. Některá navržená opatření 
ke zpřístupnění pozemků (doprovodná zeleň při HC3-R, VC7-R, VC8 a DC12), opatření 

k ochraně ZPF (PR1 – protierozní sběrný příkop s navrženou výsadbou autochtonních dřevin, 
navržená protierozní zatravnění ORG3 až ORG18) a vodohospodářská opatření (ochranná 
zatravnění podél toků – VHO1, VHO2, VHO3) plní vedlejší funkci opatření k ochraně 

a tvorbě ŽP.  
Mapové podklady k tomuto bodu jednání byly ode dne 5. prosince 2017 k dispozic i 

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru majetku a rovněž do nich mohli zastupitelé nahlédnout 
na dnešním veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (11. prosince 2017). 
 

Rozprava zastupitelského sboru: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Rozprava přítomné veřejnosti: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 
 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 
předsedajícím ukončena. 

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje předloženou dokumentaci Plánu společných 
zařízení KoPÚ Doubravice u Sedlčan, jejímž zpracovatelem je firma AZIMUT CZ, s. r. o., 

se sídlem Praha, Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 
nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 234/2014-2018. 

 
12.4 Realizace bytu MBF obálkovou metodou; byt č. 13/II. patro, velikostní kategorie 

1+1 o výměře 41,4 m2, na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 

Sedlčany 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematik u uvedl 
a okomentoval Důvodovou zprávu. 
Rada města Sedlčany svým usnesením č. RM 67-1104/2014-2018 ze dne 23. srpna 2017 

uložila Odboru majetku, aby na úřední desce MěÚ Sedlčany řádně zveřejnil záměr města, 
resp. Oznámení o prodeji městského bytu č. 13/II. patro, velikostní kategorie 1+1 o výměře 

41,4 m2, na adrese Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 Sedlčany. Jedná se o uvolněný byt 
v obytném domě, kde byl v červnu t. r. zahájen prodej bytů (zaslány nabídky nájemníkům) 
a dne 14. září t. r. bylo zapsáno „Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 872, 871 

v Sedlčanech“ do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze. 
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Oznámení bylo zveřejněno v době od 28. srpna do 29. září 2017. Ve stanoveném termínu 
obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, celkem 4 nabídky, z nichž nejvyšší činila 
811.700,00 Kč, vizte Příloha č. 1 k tomuto bodu jednání ZM. 

Rada města Sedlčany dne 4. října t. r. projednala výsledky otevírání obálek s nabídkami 
a svým usnesením č. RM 70-1166/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej 

bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 
Sedlčany nejvyšší nabídce, tj. 811.700,00 Kč. 
Zastupitelé rovněž obdrželi Přílohu s uvedeným tzv. – Hodnocením nabídek „Koupě bytu v č. 

p. 871“.  
 

Rozprava zastupitelského sboru: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 
Rozprava přítomné veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 
 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 
předsedajícím ukončena. 
 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese 
bytového domu Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/II. 
patro o výměře 41,4 m2), a to fyzické osobě, trvale bytem Praha 2, která podala nejvyšš í 

nabídku, tj. 811.700,00 Kč.“  
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 235/2014-2018. 

 
12.5 Realizace bytu MBF obálkovou metodou; byt č. 13/V. patro, velikostní kategorie 

2+1 o výměře 56,0 m2, na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl pan Ing. Miroslav Hölzel, 
místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu. 
Rada města Sedlčany svým usnesením č. RM 69-1144/2014-2018 ze dne 20. září 2017 uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 
řádně zveřejnil záměr města, resp. Oznámení o prodeji městského bytu č. 13/V. patro, 
velikostní kategorie 2+1 o výměře 56,00 m2, na adrese bytového domu Sedlčany,  

Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany. Jedná se o uvolněný byt v obytném domě, kde bylo 
založeno „Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 624, 623, 622 v Sedlčanech“ již 

v červenci 2014. 
Oznámení bylo zveřejněno v době od 25. září do 27. října 2017. Ve stanoveném termínu 
obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, celkem 3 nabídky, z nichž nejvyšší podala 

paní fyzická osoba, a to ve výši 720.000,00 Kč, vizte Přílohu č. 1 k tomuto bodu uvedenou 
v Pozvánce na dnešní zasedání pod názvem Hodnocení nabídek.  

Rada města Sedlčany dne 1. listopadu 2017 projednala výsledky otevírání obálek s nabídkami 
a vzala na vědomí, že fyzická osoba od své nabídky odstoupila. Následně Rada města 
Sedlčany svým usnesením č. RM 70-1166/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města 

Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 2+1 na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. 
p. 623, 264 01 Sedlčany, druhé nejvyšší nabídce, respektive účastníku výběrového řízení, 

který podal druhou nejvyšší nabídku, tj. 650.000,00 Kč. 
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Rozprava zastupitelského sboru: 
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se dotázal, zda se jedná o shodu jmen nebo zda se jedná 

o příbuzné. 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, sdělil, že se skutečně jedná 

o příbuzné. 
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka konstatoval, že již téměř osm let, tedy dlouhodobě projevuje 
vůli a snahu prosadit do městem aplikované obálkové metody, užívané pro prodej bytů, 

zavedení institutu skládané finanční hotovosti (jistoty), kterou by na účet města Sedlčany 
složili účastníci výběru spolu s podáním cenové nabídky a při případném odstoupení z pozice 

vybraného uchazeče, který by navrhl cenu nejvyšší, by se tato jistota nevracela. Jinak by byla 
započítána do kupní ceny. Takto město Sedlčany přichází o jisté peníze.  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, konstatoval, že případ tohoto odstoupení 

od uzavření kupní smlouvy, pravidlům prodeje, podle kterých je postupováno, neodporuje. 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, dále uvedl, že při zveřejnění oznámení 

o prodeji bytu obálkovou metodou, převládala spíše obava, že do soutěže nikdo nepůjde 
a že hodnota minimálního podání bude muset být snížena a vypsáno další kolo výběrového 
řízení. Mimo jiné se jedná o byt v pátém patře bez výtahu.  

Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 
 

Rozprava přítomné veřejnosti: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 
 

Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 
předsedajícím ukončena. 

  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém následně nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 2+1 na adrese 
bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/V. patro 

o výměře 56,0 m2), a to manželům, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 650.000,00 Kč, 
neboť uchazeč, od své nejvyšší nabídky, tj. 720.000,00 Kč odstoupil.“   
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 13; proti 1; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 236/2014-2018. 
 
 

13. Návrh odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany 

Všichni zastupitelé spolu s Pozvánkou k tomuto bodu programu veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany obdrželi Důvodovou zprávu a návrh výše odměn, který 
v případě schválení by byl aplikován s účinností od 1. ledna 2018 a dále návrh výroku 
usnesení. 

 
Pověřeným řízením veřejného zasedání k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl pan 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 
Jmenovaný Důvodovou zprávu ocitoval a řádně okomentoval. Závěrem svého vystoupení 
sdělil, že Rada města Sedlčany, která se touto problematikou zabývala, navrhuje odměny 

poskytovat pouze za jednu funkci (za tu, za kterou je stanovena odměna nejvyšší), tedy 
odměny nekumulovat (nesčítat), a to v souladu s předloženým návrhem usnesení, který pan 

místostarosta přednesl. 
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Pro ucelenější přehled a komfort informací, je níže uveden text Důvodové zprávy. 
Jedná se o aplikaci nové legislativní úpravy právních poměrů a odměňování členů 

zastupitelstev obcí v čase od 1. ledna 2018. 
Stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se k datu 1. ledna 2018 zrušuje a kontinuálně jej 

nahrazuje nové nařízení vlády označené č. 318/2017 Sb. 
Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů 
zastupitelstev je stanovena Přílohou k tomuto nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 
Návrh Rady města Sedlčany pro Zastupitelstvo města Sedlčany podle výše zmíněného 

nařízení vlády: 
   Maximální výše     Návrh RM    
Člen RM     7.380,00 Kč    5.000,00 Kč    

Předseda výboru ZM     3.690,00 Kč    2.000,00 Kč    
Předseda komise RM    3.690,00 Kč    2.000,00 Kč    

Člen výboru ZM    3.075,00 Kč    1.500,00 Kč    
Člen komise RM    3.075,00 Kč    1.500,00 Kč    
Člen ZM      1.845,00 Kč    1.000,00 Kč    

 
Zastupitelům bude poskytována jedna odměna, a to odměna za funkci, za níž ZM stanoví 

odměnu nejvyšší, jak již uvedeno výše.    
 
Rozprava zastupitelského sboru: 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil, pouze na dotaz pana 
Mgr. et Mgr. Rostislava Hefky, zda je nějaký zastupitel, který je pouze členem ZM a nemá 

žádnou jinou funkci, pan místostarosta odpověděl, že ano, jedná se ještě o jednoho zastupite le. 
Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. 
 

Rozprava přítomné veřejnosti: 
Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 
Možnost přihlásit se do rozpravy zastupitelského sboru a rozpravy přítomných občanů byla 
předsedajícím ukončena. 

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

o kterém následně nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje výši odměn neuvolněným členům Zastupitels tva 
města Sedlčany ve smyslu Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s platností od 1. ledna 2018 takto: 

Člen RM   5.000,00 Kč    
Předseda výboru ZM    2.000,00 Kč    

Předseda komise RM   2.000,00 Kč    
Člen výboru ZM   1.500,00 Kč    
Člen komise RM   1.500,00 Kč    

Člen ZM     1.000,00 Kč    
Zastupitelům bude poskytována jedna odměna, a to za funkci, za níž je stanovena odměna 

nejvyšší.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 1; 
nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 237/2014-2018. 
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14. Ohodnocení práce uvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany vykonané mimo 

rámec výkonu veřejné funkce  

Zastupitelé k řešené problematice obdrželi Důvodovou zprávu a návrh usnesení. 
Důvodová zpráva uvádí, že pro případ uvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany 

na veškeré odvedené pracovní výkony, realizované nad rámec očekávaného výkonu veřejné 
funkce, nelze aplikovat ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to ve vztahu k ustanovení § 110, odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým je zaměstnavateli (město 
Sedlčany) založeno oprávnění, a to za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 

pracovního úkolu, poskytnout zaměstnanci odměnu. 
 
Rada města Sedlčany po vyhodnocení činnosti nad rámec očekávaného výkonu veřejné 

funkce dospěla k závěru, že míra této práce, která nesouvisí s výkonem funkce starosty 
a místostarosty, a to jak časová, tak obsahová a zejména její výsledky a přínos pro město 

a jeho občany, zasluhují pozornost a je žádoucí a spravedlivé oba uvolněné členy ZM 
s využitím legislativních možností odměnit. 
Rada města Sedlčany si této činnosti považuje. 

Žádané pracovní činnosti, které byly oběma členy ZM vykonány, by muselo město Sedlčany 
za využití běžných postupů pokrýt dalšími pracovními úvazky, případně objednáním 

u specializovaných obchodních společností a podnikajících subjektů. V konečném důsledku 
se město Sedlčany chová hospodárně, neboť v porovnání s cenou odborné práce na trhu, 
případně s údaji MPSV ČR, ČSÚ a ÚP ČR, která byla vykonána oproti navrhované výši daru, 

finanční prostředky ušetřilo.  
    

Odůvodnění finančního daru pro pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města  
Bez dalšího smluvního ujednání navrhovaný dar zohledňuje a nahrazuje odměnu za kvalitně 
odvedenou práci nad rámec činnosti obsahu výkonu funkce, která nesouvisí s výkonem funkce 

starosty, tj. výkon stavebního dozoru, resp. technického dozoru investora na vybraných 
investičních a stavebních akcích (RIS; podatelna MěÚ; úprava prostranství dvora Nemocnice 

Sedlčany, stavební úpravy a návrhy řešení a technologických postupů při rekonstrukci sítí 
a úpravě odvodnění a povrchů dvora při administrativní budově radnice; inženýrské činnost i 
při zajištění vybraných dotačních titulů; odborné posuzování předložených projektových 

dokumentací, odborná a důvodná oponentura zvyšující kvalitu projektových řešení s využit ím 
dosaženého osobního vzdělání). 

 
Odůvodnění finančního daru pro pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města  
Bez dalšího smluvního ujednání navrhovaný dar zohledňuje a nahrazuje odměnu za kvalitně 

odvedenou práci nad rámec činnosti obsahu výkonu funkce, která nesouvisí s výkonem funkce 
místostarosty, tj. funkce managera při organizování kulturních a společenských akcí,  

nad rámec výkonu své funkce, která by jinak musela být sjednána dalším pracovním úvazkem. 
Rozumí se zejména redakční činnosti, výkon tiskového mluvčího (zpracování dat), 
programové zajištění Sedlčanských městských slavností ROSA; programová účast a aktivní 

zapojení jako činitele na vybraných kulturních a společenských akcích pořádaných KDJS 
Sedlčany, Městským muzeem Sedlčany, Městskou knihovnou Sedlčany apod.; podrobná 

zpracování vybraných návrhů dopravních řešení a záležitostí veřejné zeleně. 
 
Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uvolněným členům 

Zastupitelstva města Sedlčany jednorázový dar ve výši jedné měsíční odměny každého z nich, 
dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, 
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ve znění pozdějších předpisů, který je poskytován za činnosti, které byly realizovány 
a nesouvisejí s očekávaným výkonem veřejné funkce. 
 

Zastupitelskému sboru spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání byl doručen návrh usnesení, 
který zněl: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany 
jednorázový dar ve výši jedné měsíční odměny každého z nich, dle nařízení vlády ČR 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů, který je poskytován za činnosti, které byly realizovány a nesouvisejí s očekávaným 
výkonem veřejné funkce, uvedené v předložené Důvodové zprávě a pověřuje Městský úřad 

Sedlčany administrací procesu tak, aby byly tyto dary realizovány nejpozději s výplatním 
termínem za měsíc prosinec 2017.“ 
 

K projednávanému bodu byl zpravodajem pan Ing. František Hodys, předseda Finančního 
výboru a člen Rady města Sedlčany, který výše uvedenou Důvodovou zprávu řádně 

okomentoval a zdůraznil, že se jedná o návrh na poskytnutí daru za činnosti, které byly panem 
starostou a panem místostarostou realizovány ve prospěch občanů města Sedlčany 
a nesouvisejí s očekávaným výkonem veřejné funkce. Jedná se o výkon práce, který by musel 

být sjednán za běžných podmínek u jiných osob. 
 

Referující zpravodaj dále sdělil, že RM doporučuje ZM usnesení přijmout. 
 
Pověřeným řízením veřejného zasedání k tomuto bodu jednání, kterým byl pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany, byla otevřena rozprava. 
 

Rozprava zastupitelského sboru: 
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka v příspěvku do rozpravy opakovaně sdělil, že každý, 
kdo vstupuje do veřejné služby, vstupuje do ni dobrovolně. Funkce senátora jako i funkce 

starosty je na plný pracovní úvazek, respektive 24 hodin denně. 
Svoji úvahu a názor dále rozvedl v návrh následný. V případě, že to ostatním zastupite lům 

nebude nikterak vadit, aby připravený návrh usnesení byl rozdělen na dvě samostatná 
usnesení pro každou personu zvlášť, pak si dovoluje navrhnout právě tento způsob projednání. 
Uvedl, že u případu pana starosty předpokládá, že výtěžek z výkonu souběhu funkcí poskytuje 

na charitativní účely (publikováno).  
 

Pan místostarosta pro tento bod programu vystupující v pozici předsedajícího, se v pokračující 
rozpravě obrátil směrem k zastupitelskému sboru a přítomných zastupitelů se dotázal, zda 
zastupitelům tento návrh nějakým způsobem vadí.  

K návrhu pana Mgr. et Mgr. Rostislava Hefky se nikdo z přítomných zastupitelů nikterak 
verbálně nevyslovil. 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo další nepřihlásil, byla rozprava zastupitelského 
sboru k této problematice ukončena. 
Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný, a to níže uvedeným. 

 
Rozprava přítomné veřejnosti: 

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

Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy dále 
nepřihlásil, pan místostarosta možnost rozpravy uzavřel.  
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Po chvilce ticha poskytnuté zastupitelům na rozmyšlenou pan Ing. Miroslav Hölzel, 
místostarosta města Sedlčany, pověřený k projednání tohoto bodu programu, a to s respektem 
k výše uvedenému a s využitím Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany, formulova l 

dva výroky návrhu usnesení, o kterých bylo hlasováno samostatně. 
 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém následně nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města 

Sedlčany, a to jako uvolněnému členu Zastupitelstva města Sedlčany, jednorázový dar ve výši 
jedné měsíční odměny, dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, který je poskytován za činnosti, které byly 
realizovány ku prospěchu města Sedlčany a nesouvisejí s očekávaným výkonem veřejné 
funkce, uvedené v předložené Důvodové zprávě a pověřuje Městský úřad Sedlčany 

administrací procesu tak, aby byl tento dar realizován nejpozději s výplatním termínem 
za měsíc prosinec 2017.“ 

Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 10; proti 1; zdrželi se 4; 
nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato. 

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

o kterém následně nechal hlasovat: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi 
města Sedlčany, a to jako uvolněnému členu Zastupitelstva města Sedlčany, jednorázový dar 

ve výši jedné měsíční odměny, dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, který je poskytován za činnost i, 

které byly realizovány ku prospěchu města Sedlčany a nesouvisejí s očekávaným výkonem 
veřejné funkce, uvedené v předložené Důvodové zprávě a pověřuje Městský úřad Sedlčany 
administrací procesu tak, aby byl tento dar realizován nejpozději s výplatním termínem 

za měsíc prosinec 2017.“ 
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 16. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 
značkou 238/2014-2018. 

 
Po projednání tohoto bodu veřejného zasedání ZM pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

Sedlčany, sdělil, že se vstupem do veřejné funkce senátora založil tzv. Fond rozvoje regionu, 
ze kterého pravidelně poskytuje potřebným a přispívá na různé aktivity ve prospěch tvorby 
občanské společnosti, zejména zde na Sedlčansku. Z Fondu bylo poskytnuto již více jak 

320,00 tis. Kč; přispívá na podporu diabetiků i nemocným z jiných míst. 
Sdělil, že si velice váží toho, že se jako občan města Sedlčany dostal do Senátu Parlamentu 

ČR. Zdůraznil, že se jakékoli případné mimořádné odměny vzdává. Mimořádnou odměnu 
za aktivity nad rámec výkonu funkce za celou dobu (27 let) ze strany zastupitelů nikdy 
neobdržel.  

Poukázal na to, že v podmínkách ČR je souběh těchto funkcí zcela běžnou praxí, legislat iva 
jej umožňuje; žádný zákonný předpis není porušován, naopak pro město Sedlčany a jeho 

občany je tato skutečnost v naší politické kultuře a zvyklostem výhodou.  
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka dále jinými slovy sdělil, že by se věnoval na plný úvazek 
výkonu jedné funkce, to když byl dotázán, zda by on sám osobně takto postupoval, jak dříve 

předeslal. 
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15. Diskuse 

 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předsedající veřejnému zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany, v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany otevřel nejprve diskusi 
zastupitelů a následně se obrátil na přítomné zástupce veřejnosti.  

 

15.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

15.1.1 Diskusní příspěvek č. 1 – „Střet obecně prospěšných zájmů (místní komunikace  –   

parkoviště & svozové místo); dopravní značení“; diskusní příspěvek předložil zastupite l 

pan Jiří Dundr   

Pan Jiří Dundr nejprve lokalizoval problematické místo a věcně popsal, v čem problém 
spočívá. Nachází se na nově opravené místní komunikaci v městské zástavbě Sedlčany; nová 

komunikace (rozumí se její povrch) vyhotovená v lokalitě za objektem KDJS spolu 
s chodníky a svozovým místem. Diskutující upozornil na nedokončené vodorovné dopravní 

značení (chyby na tzv. hlavním páteřním značení parkovacích stání pro osobní automobily). 
Na zpevněné ploše (místní komunikace) v prostoru mezi komunikací a manipulační plochou 
při svozovém místě s umístěnými kontejnery na tříděný odpad absentuje vodorovné značení 

pro stání vozidel (konkrétní usměrnění parkovacích míst není vymezeno vodorovným 
značením). Je důvodné se domnívat, že právě na tomto místě bude docházet k chaosu, řidiči 

zde osobní vozidla zaparkují podle vlastní vůle, což může způsobit těžkosti při manipulaci se 
sběrnými nádobami, respektive při svozu odpadu, při jehož realizaci je potřebná manipulační 
plocha na užívanou techniku svozu (nakládka, vysypání, skládka). Řešením by bylo parkování 

na tomto místě nepřipustit (využití např. vodorovného značení plnou bílou čarou – tzv. 
proškrtnuté stání). Již bylo pozorováno, že zde někteří účastníci silničního provozu svá 

vozidla parkují a omezují tak řádný svoz odpadu. Z tohoto pohledu je žádoucí stání zakázat, 
neboť při svozu odpadů se sjednaný provozovatel nemusí dostat na potřebnou manipulační 
plochu, neboť zde řidič jakéhokoli vozidlo v místě u sběrných kontejnerů může parkovat bez 

omezení a překáže i občanů, kteří odpad do sběrných nádob hodlají odložit.  
Pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany k řešenému 

případu sdělil, že na tomto místě není ještě dopravní značení realizováno. Je zde zvažován 
návrh na časově omezené stání, čili doplnění ještě nerealizovaného vodorovného dopravního 
značení parkovacích stání spolu se svislou dopravní značkou s omezenou dobou stání vozidel, 

a to s definovaným režimem, který by znemožnil blokování odvozu odpadu odstaveným 
osobním vozidlem (např. mimo pracovní dobu Sedlčanských technických služeb, s. r. o., které 

svoz odpadu provádějí).  
K uvedeném návrhu, který byl již před tímto diskusním příspěvkem při realizaci oprav 
diskutován, vyjádřil určité a důvodné obavy pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

Na základě dřívější aplikace obdobného režimu na jiném místě v městské zástavbě Sedlčany 
sdělil, že tento záměr v praxi nebude dobře fungovat. Režim tohoto svozového místa, jeho 

prostorové možnosti, respektive kapacita si vyžaduje u některých komodit svoz prakticky 
každý druhý den (tomuto režimu spolu s obvyklým pracovním režimem uživatelů parkovací 
plochy dopravní značka nebude vyhovovat; jistota parkující občanů nebude zaručena; 

organizace práce a omezení na obou stranách, pro svozovou firmu i občana). Na tomto místě 
bude spíše potřebné s parkovacím místem nepočítat a parkování zde neumožnit. Mohlo by 

dojít i k poškozování majetku třetích osob (uživatelů parkoviště při manipulaci s odpadem). 
Možné je učinit místní šetření za účelem konečného rozhodnutí, případně přemístění 
svozového místa na jiné a zde naopak parkoviště vyznačit. Pan místostarosta by upřednostnil 

řešení, které nebude nákladné, stabilní a dlouhodobější bez dalších změn a zásahů v čase 
budoucím.  
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Pan Jiří Dundr, pokračujíc v diskusi na dané téma, dále sdělil, že jsou z jeho pohledu možné 
obě varianty. Lokalizoval plochu, na které by bylo možné svozové místo pro uložení sběrných 
nádob vyhotovit. Jedná se o místo při čelu (štítu) jednoho bytového domu opodál, kde nejsou 

okna do jednotlivých bytů, takže by nebyla narušena pohoda bydlení. Občané by ovšem 
museli se svým odpadem absolvovat delší cestu. Jmenovaný se domnívá, že tato skutečnost 

občanům nebude zásadně vadit, nese s sebou ovšem i jiné aspekty.      
Do diskuse na tomto místě vstoupil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který přislíbil, že tuto 
záležitost projedná s panem Jiřím Daňkem, jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. 

r. o.  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že tyto a obdobné připomínky již rovněž 

zachytil i ze strany tamějších občanů. Umístění sběrných nádob na nové místo, a to ke štítu 
tzv. IV. paneláku, jak navrhl pan Jiří Dundr, kde nejsou do tohoto bytového domu okna 
(v jistém smyslu určitá výhoda), bylo diskutováno s některými občany. Uvedeným řešením 

přemístění hnízda sběrných nádob, by se zvýšila, a to o uvolněný prostor uložení po těchto 
kontejnerech a nepotřebnosti prostoru pro manipulaci, kapacita parkovacích stání. Pan Ing. 

Miroslav Hölzel, místostarosta, rovněž přislíbil, že prověří zřízení nového svozového místa 
(zpevněná plocha pro uložení nádob a manipulaci) a případné důsledky tohoto návrhu spolu 
se správcem místních komunikací a subjektem pečujícím o sběr odpadů (Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.).  
Závěr: 

Diskusní příspěvek není věcně vypořádaný. Je podnětem pro rozhodnutí samosprávy. 
Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vyjádření diskutujícímu zastupiteli. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
 

15.1.2 Diskusní příspěvek č. 2 – „Ozvučení veřejného prostranství na náměstí T. G. 

Masaryka“; diskusní příspěvek předložil zastupitel pan Jiří Dundr   
S ohledem na dřívější zkušenosti, naposledy podpořené osobním zážitkem při akci 

organizované Městskou knihovnou Sedlčany (paní Blanka Tauberová, ředitelka), kterou bylo 
adventní nasvícení vánočního stromu spolu s doprovodným programem, jmenovaný člen 

zastupitelského sboru, vznesl požadavek na lepší a kvalitnější ozvučení veřejného prostranství 
na hlavním náměstí T. G. Masaryka ve městě Sedlčany. Svůj názor podpořil uvedeným 
příkladem, kdy nebylo užito vhodného a dostatečného ozvučení venkovního prostoru. 

Vystupujícímu nebylo dobře rozumět, zvuk nepokryl všechna místa směrem k posluchačům, 
kteří byli s touto situací právem znepokojeni.   

K uvedenému pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že je mu tento problém 
dostatečně znám. Již dříve bylo přijato opatření k nápravě. Nyní je problematika v rovině 
probíhajícího zjišťovacího řízení možností zapůjčování ozvučovací techniky. Příští rok (2018) 

má město Sedlčany v úmyslu si pronajmout výkonnější aparaturu, která uvedený problém 
při správném používání a nastavení techniky odstraní. 

Závěr: 
Diskusní příspěvek je podnětem pro případné konání. S ohledem na dříve přijaté opatření jej 
lze považovat za vypořádaný.  

Nevyžaduje písemného sdělení diskutujícímu o jeho vypořádání. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
 
15.1.3 Diskusní příspěvek č. 3 – „Návrh na zřízení tzv. veřejného diskusního fóra“; 

diskusní příspěvek předložila zastupitelka paní Ing. Blanka Vilasová   
Paní Ing. Blanka Vilasová navrhla na www stránkách města Sedlčany aplikovat produkt tzv. 

„veřejného diskusního fóra“, jinými slovy obdobu známých produktů sociálních sítí.  
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Do tohoto mediálního projektu by se mohli zapojit nejen občané města, ale i další, tedy široká 
veřejnost. Účastníci by zde zveřejňovali své příspěvky; v případě, že by sdíleli totožný názor, 
by tuto skutečnost mohli vyjádřit svoji podporou, přidat se,… 

Na www stránkách města Sedlčany by k diskusním příspěvkům připojovali další informace 
a mohli na diskusi neprodleně reagovat a se vyjadřovat i zaměstnanci Městského úřadu 

Sedlčany, a to z pozice přizvaného k debatě.  
Zastupitelskému sboru a přítomné veřejnosti diskutující sdělila, že v současné době dokončila 
kurz zastupitele (všem zastupitelům byl tento kurz nabízen), přičemž nové kontakty, 

především s dalšími frekventanty kurzu, využila k vzájemné výměně názorů z jiných měst 
a obcí. Tito se podělili o zkušenosti v oblasti komunikace s občany. Diskutující sdělila, 

že komunikovala se zastupiteli napříč Českou republikou.  
Produkty sociálních sítí využívají zástupci samosprávy i v menších městech oproti městu 
Sedlčany.  

Mezi další nástroje komunikace patří videoprojekce z veřejných zasedání. Občané se nemusejí 
veřejného zasedání účastnit a mohou z tepla domova sledovat pouze to, co je momentá lně 

zajímá, sledují veřejné zasedání ZM on-line. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 

 
15.1.4 Diskusní příspěvek č. 4 – „Tvorba návrhu rozpočtu města Sedlčany“; diskusní 

příspěvek předložila zastupitelka paní Ing. Blanka Vilasová   
Jmenovaná vyslovila požadavek, aby zastupitelé měli větší možnosti zasahovat a promlouva t 
do tvorby rozpočtu města, a to již v době před sestavením jeho návrhu. Rozpočet je dle názoru 

diskutující třeba sestavit tak, aby měla mladá generace důvod zůstat ve městě. Je žádoucí 
finančně podpořit mnohem větší množství akcí, jako je např. Mezinárodní den dětí, vystavět 

další dětská hřiště a cyklostezky. Sedlčany jsou přirozeným střediskem Středního Povltaví 
na pravém břehu řeky Vltavy (nezaměnit s dobrovolným svazkem obcí Střední Povltaví). 
Jmenovaná má zájem více promluvit do rozpočtu v době jeho přípravy. Podle jejího názoru je 

potřebné více dbát na udržení mladé generace, podpořit více akcí. 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že ve stávajícím systému přípravy rozpočtu může 

podněty kontinuálně podávat každý zastupitel a každý z občanů a zkušenosti svědčí, že je tak 
činěno.  
Závěr: 

Příspěvek ze strany Městského úřadu Sedlčany nevyžaduje vypořádání. Je na výkonném 
orgánu města Sedlčany (RM), případně na Finančním výboru, zda bude aplikován jiný režim 

z modelů přípravy rozpočtu. Ten stávající je naprosto funkční a prostředí vyhovující.   
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 

  
15.1.5 Diskusní příspěvek č. 5 – „Dopravní řešení křižovatky ulice Havlíčkova a ulice 

U Kulturního domu“; diskusní příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan Mgr. et 

Mgr. Rostislav Hefka   
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka upozornil na potenciální dopravní závadu, respektive 

nepřehlednou křižovatku při vjezdu do ulice Havlíčkova z ulice U Kulturního domu, případně 
při sjezdu z této ulice směrem od náměstí do ulice U Kulturního domu. Jedná se o křižovatku 

tvaru „T“. Naproti bývalému objektu, který byl v užívání SDH Sedlčany je na komunikac i, 
a to téměř až k hranici křižovatky, umožněno stání vozidel, která při parkování způsobují 
pro další účastníky silničního provozu nedostatečný výhled do prostoru křižovatky. Řidič i 

pro získání informace o dopravní situaci najíždějící do křižovatky směrem do ulice 
Havlíčkova, musejí tedy vjet až za hranici křižovatky, čímž se vystavují zjevnému nebezpečí 

porušení dopravních předpisů a současně střetu s vozidlem, které by v jízdě pokračovalo 
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průjezdem křižovatkou dále ulicí Havlíčkova. Jmenovaný poukázal na to, že stání vozidel by 
mělo být omezeno, respektive povoleno až dál od spodního okraje hranice křižovatky směrem 
k náměstí, vyhovujíce výhledovým poměrům.   

Uživatelé tzv. „Úředního domu“ parkují s vozidly při sjezdu z místní komunikace, respektive 
v jeho těsné blízkosti; vozidla jsou při křižovatce, čímž významně omezují rozhledové 

poměry řidičům, respektive ostatním účastníkům silničního provozu v řešené lokalitě. 
K uvedenému příspěvku pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, sdělil, že dopravní 
značení na této křižovatce bylo v letošním roce (2017) na základě totožného podnětu 

revidováno a posuzováno přizvaným dopravním inženýrem, přičemž významné závady, které 
by bylo nutné řešit, shledány nebyly. Dopravní inženýrka neshledala důvod k omezení 

parkování ani k instalaci zrcadla na protilehlé straně křižovatky. 
Na základě tohoto podnětu se případem bude zabývat ještě jednou Dopravní komise (poradní 
orgán RM). Problematika bude opětovně zařazena na program jejího jednání.  

Závěrem dříve provedené revize bylo konstatování dopravního inženýra, že dopravní značení 
(včetně stání vozidel) je vyznačeno v souladu s pravidly; dopravní inženýrka neshleda la 

důvod k omezení parkování. 
Je patrně žádoucí pomalu a se vší opatrností najet do křižovatky, která je dostatečně široká 
a podle dopravní situace reagovat.  

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka upozornil, že tímto dopravním manévrem se řidiči dostávají 
již za hranici křižovatky.  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že v tuto chvíli považuje za důležité, aby se celou 
záležitostí opětovně zabývala Dopravní komise, a to i přes to, že k dřívějšímu místnímu šetření 
Dopravní komisí realizovanému, byla přizvána dopravní inženýrka. 

Závěr:  
Bude provedena opakovaná revize a vyhodnocení případných návrhů na vylepšení 

bezpečnosti křižovatky. 
Příspěvek ze strany Městského úřadu Sedlčany nevyžaduje písemné vypořádání. Je 
na výkonném orgánu města Sedlčany (RM), případně na návrhu Dopravní komise, zda bude 

aplikována některá z možností na vylepšení rozhledových poměrů. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
 
15.1.6 Diskusní příspěvek č. 6 – „Vyhotovení povrchu chodníku podél silnice I/18 

směrem od křižovatky s ulicí K. H. Máchy k ústí křižovatky ulice Strojírenská; 

vyhotovení chodníku mezi nákupními centry“; diskusní příspěvek předložil a přednesl 

zastupitel pan Mgr. Radovan Faktor   
Pan Mgr. Radovan Faktor sdělil, že výše identifikovaný chodník je užíván občany, kteř í 
z lokality u průmyslové zóny navštěvují nákupní centra.    

Poukázal na to, že vyhotovení chodníku bylo již dříve přislíbeno a doposud nerealizováno. 
Dotázal se, kdy bude povrch chodníku vyhotoven.  

Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který sdělil, že dříve realizovaná 
investice, spočívající v uložení vodovodního potrubí „Přivaděče pitné vody Benešov – 
Sedlčany“ pod povrch chodníku, si i při hutnění zeminy žádala časovou prodlevu na usazení 

podloží. Zkušenosti svědčí tomu, že je vhodné posečkat, neboť následně dochází vlivem 
sedání podloží k deformacím povrchů ve větším rozsahu, než je žádoucí a tyto zapříčiňují 

významné snížení životnosti liniové stavby.   
Chodník je jako stavba připravena (stavební povolení vydáno již před cca 1,5 rokem). 
V současné době město Sedlčany se snaží podat Žádost na SFDI ČR pro aplikaci dotačního 

titulu, který by pokryl alespoň část výdajů spojených s touto investicí. Předtím byly 
prověřovány dotační tituly z prostředků Středočeského kraje a z programu IROP. Parametry 

chodníku ovšem nevyhovují tomu, aby Žádost byla úspěšná, neboť bodové ohodnocení 
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projektu podle nastavených hodnotících kritérií je stále nízké. V současné době je 
vypracována další Žádost pro dotační titul, která musí být připravena a podána do dne 
11. ledna 2018. 

Akce bude předmětem rozpočtu roku 2018 (chodník bude počínat sjezdem do údolní nivy 
k areálu Sedlčanských technických služeb, s. r. o., až po lávku přes Sedlecký potok). 

Při projednání tzv. Plánu investic na rok 2018, který projednávala RM na svém zasedání, byla 
tato akce zahrnuta do zásadních priorit roku 2018. 
Dále pan starosta sdělil, že vyhotovení chodníku při obchodních domech bylo projednáváno 

Dopravní komisí. Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zpracoval s ohledem 
na majetkoprávní vztahy a vlastnictví pozemků projektové řešení v zadním traktu objektů 

směrem od silnice I/18. 
Příspěvek ze strany Městského úřadu Sedlčany nevyžaduje písemné vypořádání.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
 

15.1.7 Diskusní příspěvek č. 7 – „Stav přípravných činností k rozhodnutí ve věci 

výstavby plaveckého bazénu“; diskusní příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan 

Jaroslav Repetný   

Pan Jaroslav Repetný se dotázal v jakém stavu je příprava výstavby plaveckého bazénu nebo 
koupaliště. 

Poukázal na to, že tato problematika byla zahrnuta do volebních programů opakovaně a zatím 
žádná z těchto akcí, respektive variant, nebyla realizována.  
Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který sdělil, že za tímto účelem, 

respektive pro potřeby dobrého rozhodnutí shromažďuje stále potřebné podklady, a to 
zejména reference za strany měst, které některý z těchto produktů mají ve své občanské 

vybavenosti. Vybrané realizované projekty rovněž navštívil. Rozhodovat by se mělo o tom, 
zda vůbec a za jakých podmínek, zda vyhotovit otevřené koupaliště sezónního charakteru, 
případně krytý plavecký bazén. Pro konečné rozhodnutí bude zadána tzv. objemová studie, 

která by spolu s ekonomickým a finančním modelem výstavby a udržitelnosti projektu měla 
vytvořit dostatečný prostor pro odpovědné rozhodování a náhled na tuto problematiku skrze 

budoucí zatížení rozpočtu nejen v pořizovacích nákladech, ale nákladech provozních. 
O problematice několikráte jednala RM. 
Posuzováno bylo dřívější koupaliště ve městě Sedlčany, respektive jeho rekonstrukce. 

Výsledky posouzení svědčily o tom, že by bylo potřebné koupaliště postavit zcela nově, 
tj. nejprve stávající stavbu zlikvidovat. Vlivem ubývající výšky hladiny spodních vod 

i s ohledem na provedené meliorace, není přítok vody z povodí dostatečný; městský vodovod 
je na druhé straně potoka Mastníka. 
Pan starosta uvedl několik příkladů rozličných řešení z řady měst. Například vzpomenul 

Dobřany (biotop), kde mají problémy s udržitelností kvality vody při příliš suchém počasí, 
kdy biologické čištění vody přestane fungovat. 

V Milevsku, kde byl pořízen venkovní sezónní bazén, se potýkají s problémem špatného 
založení stavby, bazén praská. Investice se nevyplácí, uživatelé nejsou spokojeni; záleží 
na počasí v tom kterém roce, provozován bývá cca od konce května do poloviny září; provoz 

je dotován. Každý ze starostů měst, které do bazénu investovalo, nás spíše odrazuje 
(rozpočtová i jiná zátěž).  

Příklady funkčních krytých bazénů pro veřejné koupání jsou ve městech Sušice, 
v Horažďovicích, v Mariánských Lázních i jinde. 
V posledních letech je určitá poptávka po menších bazénech velikosti 10 x 20 m, méně 

náročných na objem zadržované a spotřebované vody; od městských aquaparků většího 
rozsahu se upouští. Pořizují, udržují a obnovují je pouze větší města. 
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V našem regionu je poměrně velký počet škol. Na základě úpravy školních osnov byla 
možnost výstavby bazénu projednávána se zástupci Odboru školství Krajského úřadu 
Středočeského kraje, a to ve vazbě na MŠMT ČR a případné dotační tituly. 

Do rozpočtu na rok 2018 bude navrhováno objednání a zajištění projektové studie. Obnoveny 
byly zatím kontakty na některé projekční kanceláře, které mají s problematikou zkušenost i. 

Tyto zaslaly své reference z posledních let (např. VAK projekt, s. r. o.; Ing. Jiří Pudil). 
Nejbližší jednání RM v této věci bude ve středu tento týden (13. prosince 2017).  
Závěr: 

Příspěvek byl charakteru informativního a kontrolního. Ze strany Městského úřadu Sedlčany 
nevyžaduje písemné vypořádání.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 

15.1.8 Diskusní příspěvek č. 8 – „Údržba a oprava umělé vodní nádrže Na Potůčku“; 

diskusní příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan Jaroslav Repetný   

Pan Jaroslav Repetný v diskusním příspěvku poukázal na neutěšenou situaci umělé vodní 
nádrže v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, kterou by bylo žádoucí opravit, případně realizova t 
rozsáhlejší výkon údržby. 

Problém především představuje obnovený biotop v nádrži. 
Jmenovaný diskutující ve svém příspěvku požádal o provedení údržby vodní nádrže v městské 

zástavbě Sedlčany, v lokalitě Na Potůčku, ze které je žádoucí nejprve odstranit obnovenou 
vegetaci po předchozím vyčištění nádrže od nežádoucího sedimentu (ze dna nádrže prorůstají 
řasy a další vodní rostliny), dále by bylo vhodné realizovat údržbu železobetonového zpevnění 

břehů (stěny nádrže jsou porušeny; potřebné je odborně ošetřit porušená místa) a je též potřeba 
provést povrchovou úpravu ochranného kovaného zábradlí vhodným nátěrem. 

Sdělil, že okolo nádrže denně prochází poměrně veliké množství občanů, na které neutěšený 
stav nepůsobí dobře a přitažlivě. Do rozpočtu na rok 2018 je potřebné pamatovat úměrnou 
částkou na údržbu, případně opravu tohoto vodního díla. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, k uvedenému diskusnímu příspěvku sdělil, že osloví 
s tímto podnětem Sedlčanské technické služby, s. r. o., jakožto subjekt pro mimořádnou 

údržbu, který k rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 připraví plán opravy a údržby (technický 
názor), a to včetně ocenění předpokládaných prací. 
Pan starosta dále připomněl funkci této nádrže v kanalizační soustavě (Městská vodovodní 

a kanalizační infrastruktura Sedlčany), která především spočívá v zachycení přívalu vody 
z povodí od Cihelného vrchu, jako i zachycení při dně usazených sedimentů, které tak 

nevstupují do kanalizačního systému a nezatěžují ČOV a odpadní vody sedimenty. Jinými 
slovy nádrž tedy plní v kanalizační soustavě retenční úlohu z pohledu nakládání s dešťovými 
vodami, které přitékají od Cihelného vrchu a nad tímto režimem bdí správce Městské 

vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany (výši hladiny udržuje 1. SčV, a. s.). 
Závěr: 

Příspěvek je podnětem pro jednání RM, případně výkon správce. 
Ze strany Městského úřadu Sedlčany nevyžaduje písemné vypořádání.  
Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
 

15.1.9 Diskusní příspěvek č. 9 – „Stav přípravných činností k rozhodnutí ve věci 

výstavby plaveckého bazénu – doplnění diskusního příspěvku č. 15.1.7; diskusní 

příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že absolvoval v nedávné době školení na veřejné 
zakázky. Školitelem byly frekventantům poskytnuty informace z modelového případu města, 

ve kterém bylo provedeno porovnání pořizovacích nákladů (Poznámka: Nebylo úplně zřejmé, 
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zda i nákladů na provoz.) se zjištěním, že kdyby byly prostředky na výstavbu plaveckého 
bazénu použity na dopravu koupání chtivých občanů do nejbližšího města, kde je bazén 
vyhotoven, pak by pokryly svoz – náklady na přepravu osob na místo určení a zpět, na dobu 

99 let. Jinými slovy k dispozici školeným byla informace, která svědčila o tom, že je levnějš í 
občany vozit vykoupat, respektive jejich potřeby ukojit na jiném místě, investici nahradit 

svozem do nejbližšího města, kde je již plavecký bazén vybudován, přičemž poskytovatel 
služby ušetří mnohonásobně. Může po dobu 99 let celkem 4 x v týdnu vozit autobusem své 
občany do plaveckého bazénu… 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v reakci na shora uvedený příspěvek sdělil, že se 
problematikou nákladů a souvisejících priorit města v investiční výstavbě dlouhodobě zabývá, 

jako i návrhem na zajištění občany žádané investice. Sdělil, že si dobře uvědomuje s tím 
spojenou zátěž rozpočtu provozními náklady.  
Poukázal na podobný příklad, který nám skýtá provozování Zimního stadionu Sedlčany, jehož 

provoz dotujeme z rozpočtu města ve výši cca 1,2 mil. Kč za rok. V případě, že by nebyl dobře 
spravován a nebyla zajištěna tzv. „zimní liga“, pak bychom na jeho provoz vynakláda li 

prostředky kolem cca 3,00 mil. Kč. Návštěvy za hlavním účelem na Zimním stadionu 
Sedlčany jsou nízké (veřejné bruslení). 
Z uvedených příkladů zátěže rozpočtu malého města, respektive z jejich podtextu, je čitelné 

více rozměrů. Tyto by neměly být nikterak zanedbány (objednání studie u specialistů). Jinými 
slovy rozměr politický, spočívající v plnění objednávky a touhy občanů, nemusí směřovat 

vždy k racionálnímu rozhodnutí, na které další občané pro uspokojení jiných legitimních 
potřeb mohou doplatit. Náklady na vyhotovení krytého bazénu jsou investicí náročnou; 
následný provoz z pohledu udržitelnosti a nároků na rozpočet města rovněž.    

Příspěvek je podnětem pro jednání RM. 
Ze strany Městského úřadu Sedlčany nevyžaduje písemné vypořádání.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 

15.1.10 Diskusní příspěvek č. 10 – „Dopravní závada ve křižovatce ulic Víta Nejedlého, 

Petra Bezruče, Sokolovská“; diskusní příspěvek předložil pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník  

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník navázal na svůj diskusní příspěvek, který byl vyřčen 
na minulém veřejném zasedání ZM dne 18. září 2017 (v Zápise označen bodem 9.1.3 jako 

diskusní příspěvek č. 3).    
Křižovatka u objektu základní školy z pohledu rodičů i vedení školy je dlouhodobě rizikovým 

a nebezpečným místem, zejména z pohledu starostlivosti a péči o bezpečnou cestu dětí do a ze 
školy. 
Jmenovaný se dotázal, zda již bylo přijato, a to za účasti dopravních expertů, nějaké řešení, 

případně, kdy bude realizováno.  
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, návrh řešení, který vzešel z prostředí školy, prezentova l 

na jednání Dopravní komise, která měla tuto problematiku zařazenu do programu svého 
zasedání již dvakrát. 
Dopravní komise za účasti odborníků z oboru dopravy nedospěla zatím k žádnému 

uspokojivému a optimálnímu, respektive smysluplnému řešení, pokud křižovatku nechceme 
celou přestavět.    

Výstupem Dopravní komise je úkol pro pana Bc. Jana Krutinu, vedoucího Odboru dopravy 
a silničního hospodářství, kterého povinností je návrh nechat závazně posoudit Dopravním 
inspektorátem Policie ČR. Zprávy z tohoto prostředí ovšem svědčí o tom, že ani této instituc i 

se návrh nelíbí.  
Není zcela jednoznačné, že se jedná o opatření, které by bezpečnosti prospělo.  
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Prověřovány byly i další varianty na zvýšení bezpečnosti; zatím každá z nich byla odmítnuta 
pro nesplnění dalších atributů (vytvářela se další riziková místa).  
Řešení je tedy otevřené, lze předpokládat přizvání dalších odborníků, a to na zajištění 

konečného stanoviska DI, které doposud k dispozici není. 
Z tohoto důvodu nemohl být diskutující zatím s případným konečným návrhem, či akceptací 

jiného řešení, seznámen. 
Závěr: 
Diskusní příspěvek nevypořádán; vyžaduje věcné vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 

 
15.1.11 Diskusní příspěvek č. 11 – „Pořádek na veřejných prostranstvích na sběrných 

místech k odložení separovaného odpadu do sběrných nádob“; diskusní příspěvek 

předložila paní Ing. Blanka Vilasová  

Na některých místech, kde jsou umístěny sběrné nádoby na odložení separovaného odpadu 

(zpravidla nádoby 1100 l na plast, papír, elektroodpad, kov, sklo, pet-lahve a textil), 
neukáznění občané často neukládají odpad přímo na místo určení, tedy přímo do sběrných 
nádob, avšak zcela bezohledně odpad přikládají k těmto nádobám na volný prostor, případně 

zde odkládají odpad, který je svým charakterem velkoobjemový a který je žádoucí odvést 
do sběrného dvora, případně na místo dalšího třídění do Kosovy Hory. 

Kultura udržování pořádku není dobrá. 
Je žádoucí prověřit, případně zadat Městské polici Sedlčany, aby výkonem své služby 
důsledně ukládala pokuty všem, kteří nebudou dodržovat veřejný pořádek na prostranstvích 

pro separovaný odpad. Identifikaci neukázněných osob by měl napomoci kamerový systém. 
V tomto ohledu jmenovaná vyslovila představu na osazení kamer s dobrou rozlišovac í 

schopností na vybraných místech.  
 
K diskutující se připojil s totožným tématem a obdobným příkladem pan Jaroslav Repetný; 

uvedl příklad složení kovového odpadu při sběrné nádobě (červené kontejnery 
na elektroodpad, případně na kov) ve Zberazské ulici. 

 
Dále v pokračující diskusi pan Jiří Dundr konstatoval, že Sedlčanské technické služby, s. r. o. 
jsou schopny reagovat i na telefonické zavolání občana, a to v případech, že jsou sběrné 

nádoby naplněny, případně se v jejich blízkosti objeví odpad, který znečišťuje okolí hnízda 
určeného pro uložení sběrných nádob.  

 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, si postěžoval na to, že část problému 
spočívá v lehkovážném přístupu některých občanů, kteří nemusejí být ani občany našeho 

města. Tito, jak vidno, nikterak nejdou elementární čistotě města a udržitelnosti pořádku 
na veřejných prostranstvích naproti; někdy ani papírové krabice při složení, respektive jejich 

odložení, nesešlapou pro minimalizaci objemu odpadu za účelem rozumného využití objemu 
sběrných nádob a odkládají tento odpad mimo sběrné nádoby. Papír je následně vystaven 
povětrnostním podmínkách a jako surovina pro potenciální druhotné zpracování ztrácí 

na kvalitě a využitelnosti.  
Na základě svých bohatých zkušeností, poukázal na fakt „slepé uličky“, že kamerový systém 

s aplikací na problémová svozová místa, problém nevyřeší. Dojde pouze k přesunutí problému 
na místa jiná, do dalších lokalit města. Městská policie Sedlčany by pak nedělala nic jiného, 
jenom hlídala kamerový systém monitorující odpadové hospodářství. 

Problematiku odkládání objemného odpadu mimo sběrné nádoby a mimo režim sběrného 
dvora a režim velkoobjemového odpadu, rozhodně nevyřeší ani navrhované ohrádky, za které 

se spíše špatně se chovající občan schová. Některým lidem je lhostejné, kam odpad vyhodí; 
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ohrádky řeší spíše časný estetický efekt (v současné době jsou s tímto atributem již sběrné 
nádoby vyráběny), ty si navíc vyžadují údržbu a jsou nepraktické, spíše zakrývají nezbedného 
člověka, který odloží odpad vedle, jak uvedeno výše. 

Problém je žádoucí řešit komplexně, počínaje výchovou, motivačními prvky, využit ím 
souboru technických opatření, zvýšením počtu kapacit, přehodnocením aspektů pro výběr 

svozových míst, přes vysvětlující osvětu, konče každodenní prací i represí Městské policie 
Sedlčany. 
V tomto ohledu je patrně relativně nejlepší situace v lokalitě svozových míst na Severním 

sídlišti, a to zřejmě z důvodu, že jsou zde kontejnery „na očích veřejnosti“. Přeci jenom, když 
člověk vykonává s vědomím něco nesprávného, nechce být viděn ostatními spoluobčany. 

Takže potenciál pro nápravu a vylepšení existuje. 
 
Pan Jaroslav Repetný s jistou nadsázkou dále vyřkl výrok, že v lokalitě ulice Zberazská, kde je 

významné svozové místo, si každý toto místo plete se skládkou. Jsou zde kontejnery, které by 
šly přemístit na jiné svozové místo, mimo transportní koridor. Toto místo je patrně využíváno 

lidmi, kteří sem z jiných lokalit bez překážek ukládají odpad z přívěsných vozíků.  
 
Pan Jiří Dundr se podělil se svoji zkušeností z Londýna. Uvedl, že tam mají jeden den v týdnu 

lidé možnost krabice, případně další tříděný odpad velkoobjemový (nábytek) apod., … odložit 
před své příbytky a svozové vozidlo zajistí odvoz odpadu. 

Pan starosta sdělil, že je žádoucí si uvědomit, že tento model je v našich podmínkách poněkud 
překonaný (dříve aplikován byl); je nahrazen systémem sběrných dvorů. Občan si může podle 
své potřeby rozhodnout, který den bude pro něho úklidový; nikdo mu jej neurčuje. Rozšíření 

služeb tímto způsobem je vždy provázáno zátěží na rozpočet města. Platí přímá úměra, čím 
více svozových hnízd (před každým domem), tím více nepořádku a další činnosti souvisej íc í 

je žádoucí objednat a zaplatit; odstraňování odpadu a úklid je nákladný. Hledat je potřebné 
žádoucí systém v rámci Plánu odpadového hospodářství, který bude většině občanů 
vyhovovat, který si občané vezmou za svůj, který také bude pro město finančně udržitelný.  

Vše platíme z kasy města a občané si žádají i jiné požitky. Není žádoucí zbytečně zatěžovat 
rodinné rozpočty našich občanů. 

Pan starosta závěrem tohoto diskusního příspěvku uvedl některé dobré příklady, kterých je 
potřebné si také všímat.  
Dále poukázal na transport odpadů spojený s transportem lidí v pátek sobotu i neděli. 

Ukázněnost přespolních je také potřebné vymáhat. 
Lidé postrádají dříve automatickou obyčejnou slušnost, která jim není vlastní. Okolí je 

apatické, odvaha a občanská statečnost se rozplývá, nemá zastání.  
Občané jsou často pohodlní, odmítají učinit pár kroků navíc ke svozovému místu apod. 
Závěr: 

Diskuse je podnětem pro jednání a činnost RM a Sedlčanské technické služby, s. r. o. 
Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 

15.1.12 Diskusní příspěvek č. 12 – „Zadávání veřejných zakázek městem Sedlčany“; 

diskusní příspěvek předložila paní Ing. Blanka Vilasová  

Jmenovaná se z uvedeného pohledu věnovala problematice zadávání veřejných zakázek 
pro případ, kdy zadavatelem je město Sedlčany.  
Zastupitelstvu města Sedlčany a přítomné veřejnosti představila svoji dílčí představu o výběru 

zhotovitele veřejných zakázek, kde podle jejího názoru by měl být vybírán uchazeč o dodávku 
díla nebo služby prioritně z množiny potenciálních dodavatelů, kteří nejsou plátci DPH. 

Sdělila, že na základě tohoto kritéria by se veřejné zakázky zlevnily. Prioritně by tedy měla 
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být veřejná zakázka zadána tzv. „malým a drobným“ podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH, 
přičemž přidala vlastní příklad tohoto přístupu. 
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že skutečnost podnikajícího subjektu, zda je nebo 

není plátcem DPH, nemůže a není při výběru kritériem. Kritériem je výše nabídnutá konečná 
cena díla nebo služby, která je výběrovým řízením soutěžena a dále akceptována a smluvně 

vázána. Uchazeč, který v soutěži nabídne při splnění všech zákonných povinností nejnižš í 
cenu, je ve výběrovém řízení úspěšným, bez ohledu na to zda je nebo není plátcem DPH. 
Slova k porozumění do problematiky dále nabídl pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který 

ozřejmil povinnost města Sedlčany, jako zadavatele veřejných zakázek, postupovat v souladu 
se zákonem o jejich zadávání.  

Pro zakázky, u kterých zákon postup zjištění neupravuje, se město Sedlčany řídí postupem, 
který je určen vnitřním předpisem, schváleným výkonným orgánem, tj. RM. Pro zjištění 
nejvýhodnějšího uchazeče na realizaci akcí, které jsou ZM schváleny rozpočtem a nespadají 

svým rozsahem pod zákon, jsou limitovány právě touto vnitřní směrnicí.  
Pan starosta zřetelně, srozumitelně, trpělivě a opakovaně vysvětlil, jakým způsobem město 

postupuje v případech výběru uchazeče o veřejné zakázky, u kterých je město zadavatelem, 
jejichž hodnota nedosahuje povinnosti aplikace příslušných ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách. Jak již uvedeno výše pro tyto případy město Sedlčany disponuje vnitřním 

předpisem, který schválila Rada města Sedlčany. Tento je závazný pro všechny orgány města; 
v souladu s tímto předpisem je vždy postupováno. Tato skutečnost je parná ze všech 

uveřejněných výstupů, respektive rozhodnutí usnesením RM, která mají všichni občané  
k dispozici na www stránkách města a k dispozici jsou rovněž v periodiku RADNICE, jako 
i kontrolním orgánům. 

Pro vysvětlení, jak je vnitřní předpis nastaven, byl vyzván pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí 
Odboru investic, který vysvětlil nastavení výběru i zcela diskriminační podtext návrhu 

diskutující. Podle navrhovaného kritéria nelze uchazečem podanou nabídku posuzovat 
a uchazeče rovněž, který by podal nabídku do veřejné soutěže a byl plátcem DPH, nelze 
ze soutěže vyloučit. Aplikován je konkrétně Vnitřní předpis č. 2/2014 pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v aktuálním a platném znění. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou 
zakázky s předpokládanou hodnotou do 6,0 mil. Kč na stavební práce a do 2,0 mil. Kč 

na dodávky a služby. 
Jmenovaný dále upřesnil, že tento Vnitřní předpis usměrňuje postup města Sedlčany 
při zadávání veřejných zakázek, a to tak, že je zadavatel povinen pro případ předpokládané 

ceny veřejné zakázky bez DPH do výše 1,5 mil. Kč včetně na stavební práce pak postačí učinit 
výzvu jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky; nad 1,5 mil. Kč do 3,0 mil. Kč včetně 

je potřebné učinit výzvu k předložení nabídky třem uchazečům a nad 3,0 mil. Kč do částky, 
která nedosáhne 6,0 mil. Kč, je potřebné učinit výzvu nejméně třem uchazečům 
a pro posouzení se ustanovuje tříčlenná hodnotící komise. 

Soutěží se vždy ceny bez DPH. 
Pro případ veřejných zakázek nad 0,5 mil. Kč bez DPH je na profilu zadavatele vždy 

zveřejněna uzavřená smlouva včetně všech příloh a dodatků (vyplývá ze zákona o zadávání 
veřejných zakázek). 
Dále veškeré smlouvy a objednávky na veřejné zakázky nad hodnotu 50.000,00 Kč jsou 

zveřejňovány v tzv. registru smluv. Bez tohoto zveřejnění nejsou účinné. 
Zhotovitele nelze nikdy vybírat podle kritéria, zda je nebo není plátce DPH, neboť by se 

jednalo o zjevnou diskriminaci; rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté ceny bez DPH 
(možnost pro všechny uchazeče bez rozdílu je naprosto stejná a transparentní).  
Do soutěže zveřejňované se navíc mohou přihlásit i uchazeči bez ohledu na skutečnost, zda 

k podání nabídky byli nebo nebyli vyzváni. Pan starosta podotkl, že jestliže vypsané veřejné 
zakázky zveřejňujeme, pak se může do soutěže přihlásit každý, respektive každý může podat 

cenovou nabídku.  



 68 

Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný. Nevyžaduje písemné odpovědi. 
Usnesení: nebylo navrhováno. 
Hlasování: bezpředmětné. 

 

15.2 Diskuse přítomné veřejnosti 

Do diskuse veřejnosti se nikdo nepřihlásil. 
 
 

16. Závěrečné znění usnesení 

Pan starosta vyzval návrhovou komisi, konkrétně pana Ing. Petra Stoupu, předsedu návrhové 

komise, k přednesení souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních). 
Slova se ujal předseda návrhové komise, který důstojně a úplně přednesl v časovém sledu děje 
jednotlivé výroky usnesení tak, jak byly přijaty (vizte níže souhrnné usnesení, které je 

zařazeno na konci tohoto Zápisu a které odpovídá přednesenému).  
Nikdo z přítomných zastupitelů nepožadoval na předsedajícím zasedání ZM vyjádření, další 

doplnění přijatých výroků usnesení ani přijatá usnesení nikterak veřejně nezpochybnil, jako 
ani celý průběh dnešního zasedání a jeho důstojnost. 
Pan starosta, předsedající zasedání ZM, jmenovanému předsedovi návrhové komise 

poděkoval. 
 

 
17. Závěr 

Závěrem zasedání ZM pan starosta vyjádřil poděkování všem přítomným zastupitelům tohoto 

zasedání.  
Zvláštní poděkování věnoval těm, kteří se aktivně a s dobrým úmyslem zapojili do veřejného 

zasedání a mají opravdový zájem pro město a jeho občany něco dobrého učinit a odvádět 
kvalitní a prospěšnou práci.  
Pan starosta poděkoval zástupcům veřejnosti za účast na dnešním zasedání a pozornost, kterou 

zasedání věnovali. Všem pak za veškeré pozitivní aktivity konané ve prospěch vylepšení 
kvality života občanů ve městě Sedlčany. Zastupitelům poděkoval za přístup a dobrou 

připravenost na dnešní jednání a opakovaně za předložené dobře míněné příspěvky 
do rozpravy k jednotlivým bodům programu.  
Pan starosta všem přítomným popřál radostné prožití svátků vánočních, pokoj do jejich 

příbytků, mnoho zdaru a úspěchů v novém roce 2018, který bude posledním rokem tohoto 
volebního období. I z tohoto důvodu vyjádřil směrem ke všem zastupitelům přání se ctí 

volební rok dokončit.   
 
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, z pozice předsedajícího veřejnému zasedání sdělil, že se 

na dnešním zasedání ZM nakonec sešlo pouze 15 zastupitelů (v jednu chvíli 16 zastupite lů) 
z 21 členného vrcholového orgánu obce. Takto malá účast je, jak doufá, ojedinělá. Ovšem 

nepřítomnost některých zastupitelů na části zasedání, případně na celém, byla řádně omluvena 
důvodnými překážkami v neúčasti na straně zastupitelů. 
 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, pronesl výrok: 
„Tímto 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 21:39 hod.  
 

 

Přílohy k Zápisu: 
1. Prezenční listina; (1 list) 
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2. Dodatek č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské 
nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice spolu s přílohami (18 
listů s oboustranným tiskem textu Dodatku č. 3) 

3. Smlouva o úvěru (bez příloh 6 listů) 
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o veřejném pořádku, opatření k jeho 

zabezpečení a čistotě ve městě (2 listy) 
5. Plán odpadového hospodářství města Sedlčany (55 listů) 
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany SDH 

Sestrouň (2 listy) 
 

 
 
Některé použité zkratky:  

KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 
OZ – občanský zákoník  

PD – projektová dokumentace 
POH – Plán odpadového hospodářství (dokument) 
MBF – městský bytový fond 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
RM – Rada města Sedlčany 

SDH – sbor dobrovolných hasičů  
   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 
    

Zápis pořízen dne: 20. prosince 2017  
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  


