Z á p i s č. ZM 14/2014-2018
ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne
19. června 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
v čase 17:05 hod. zahájil 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební
období 2014 – 2018; přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti, kteří
se z vlastní vůle a zájmu dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném
veřejnosti byli přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu
města.
Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu.
Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany:
v okamžiku zahájení zasedání 15; v průběhu jednání ZM se dostavil(a) v čase:
- 17:08 hod. pan Ing. Petr Stoupa;
- 17:08 hod. pan Ing. Pavel Švagr, CSc.;
- 17:10 hod. pan MUDr. Karel Marek;
- 17:12 hod. pan Mgr. Libor Novotný;
- 17:57 hod. pan Ing. Jiří Barták.
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:
- nikdo z přítomných zastupitelů.
Jednání ZM dále přítomen(mna) nebyl(a), a to v časovém úseku (neuvedeno):
- někteří zastupitelé, a to pouze na krátké časové intervaly (individuální přestávka
na zotavenou; vizte přítomnost počtu zastupitelů při hlasování; „monitorována“).
Omluven(a):
Na celé jednání (z nepřítomnosti) omluven:
- pan Jiří Dundr, nemocen; hospitalizace.
Na část jednání (počátek) omluveno pět členů Zastupitelstva města Sedlčany; omluvy
od nepřítomných [pana Ing. Petra Stoupy; pana Ing. Pavla Švagra, CSc.; pana MUDr. Karla
Marka; pana Mgr. Libora Novotného a pana Ing. Jiřího Bartáka] přijal pan starosta; případně
pan místostarosta; sekretariát Úřadu. (Vizte výše časy příchodu na zasedání ZM
poznamenané i dále v Zápisu.)
Na část jednání omluveni (rekapitulace):
▪ pan Ing. Petr Stoupa, z důvodů plnění výkonu pracovních povinností, (omluva přijata dne
19. června 2017);
▪ pan Ing. Pavel Švagr, CSc., z důvodu překonání dojezdové vzdálenosti a plnění
souběžných pracovních povinností, (omluva přijata dne 19. června 2017);
▪ pan MUDr. Karel Marek, z důvodu překonání dojezdové vzdálenosti a plnění souběžných
pracovních povinností, (omluva přijata dne 19. června 2017);
▪ pan Mgr. Libor Novotný, z důvodů plnění výkonu pracovních povinností, (omluva přijata
dne 19. června 2017);
▪ pan Ing. Jiří Barták, z důvodů plnění výkonu pracovních povinností, (omluva přijata dne
19. června 2017).
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Na konec jednání ZM se nikdo řádně před zahájením jednání ani v jeho průběhu
neomlouval.
Neomluven (a): 0.
Ověřovatelé zápisu: paní Ing. Stanislava Jelenová; pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.
Přizvaní hosté:
- pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku na Městském úřadu Sedlčany;
- paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany;
- pan MUDr. Roman Vanžura, provozní ředitel a jednatel subjektu MEDITERRASedlčany, s. r. o.;
- pan Tomáš Beran, člen dozorčí rady VAMED MEDITERRA, a. s.
- pan Mgr. Martin Kupka; náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast
zdravotnictví;
Jednání ZM předsedajícím započato: 17:05 hod.
Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno.
Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 22:31 hod.

Veřejně oznámený Program 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním
období 2014 – 2018 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům):
1. Zahájení

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 20. března 2017
3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany
4. Struktura a zajištění péče v Městské nemocnici Sedlčany od 1. července 2017
Přílohy: 4.1 Struktura a zajištění péče od 1. července 2017 – tabulkový
přehled
4.2 Důvodová zpráva
4.3 Stanovisko výboru České internistické společnosti
5. Závěrečný účet hospodaření města za rok 2016
Přílohy: 5.1 Výsledky hospodaření – příjmy, výdaje, (Přílohy k Pozvánce 1 –
11)
5.2 Komentář k závěrečnému účtu
5.3 Návrh usnesení
5.4 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
5.5 Návrh usnesení
6. Rozpočtový výhled
Přílohy: 6.1 Rozpočtový výhled 2018 – 2019 – příjmy, výdaje
6.2 Návrh usnesení
7. Odpisový plán na rok 2017
Přílohy: 7.1 Seznam odpisovaného majetku
7.2 Návrh usnesení
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8. Návrh rozpočtového opatření č. 2
Přílohy: 8.1 Výsledky hospodaření za I – IV/2017 – příjmy, výdaje
8.2 Návrh usnesení
9. Společné školské obvody základních škol a mateřské školy
Přílohy: 9.1 Důvodová zpráva
9.2 Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcemi
Prosenická Lhota, Svatý Jan, Nechvalice, Kňovice, Štětkovice,
Příčovy
9.3 Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2017
9.4 Návrhy usnesení
10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu spolků
Přílohy: 10.1 Důvodová zpráva
10.2 Návrh Veřejnoprávní smlouvy s TJ Tatran Sedlčany
10.3 Návrh Veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Sedlčany
10.4 Návrh Veřejnoprávní smlouvy s SK Pegas Sedlčany
10.5 Návrh Veřejnoprávní smlouvy se subjektem Alena Novotná, z.
s.
10.6 Návrh Veřejnoprávní smlouvy se subjektem Ochrana fauny ČR,
o. p. s.
10.7 Návrhy usnesení
11. Majetkové záležitosti
Přílohy: 11.1 Důvodové zprávy k bodům 1 – 11
11.2 Přílohy k bodům 1 – 11
11.3 Návrhy usnesení
12. Informace k novele zákona o hazardních hrách
Přílohy: 12.1 Informace pro zastupitele města Sedlčany
13. Nabídka společnosti NETsecurity, s. r. o.
Přílohy: 13.1 Nabídka informačního systému Usnesení.cz
14. Vyhodnocení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Přílohy: 14.1 Vyhodnocení za roky 2009 – 2016
15. Diskuse
16. Závěrečné znění usnesení
17. Závěr
Výše uvedený Program 14. zasedání ZM je v podstatě přepisem Pozvánky ze dne
9. června 2017 (dokument v systému spisové služby evidován pod č. j.: SEK/10962/2017);
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.
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Podrobnější identifikace Příloh, které zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na 14. zasedání
ZM (rozumí se soubor Příloh ve stavu po všech upřesňujících sděleních ze strany
sekretariátu Úřadu a dle jejich (na rozdíl od Pozvánky, kde jsou někde označeny stručně
pouze prostým počtem dokumentů jako bezejmenné, případně názvem zobecněny v souboru
dokumentů) „skutečných“ názvů na dokumentech uvedených.
Seznam dokumentů (upozornění: není sestaven do logické dokumentační vazby):
1. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Struktura a zajištění péče
od 1. července 2017“ (tabulková část);
Příloha k Pozvánce označena 4.1; (materiál původem od provozovatele nemocnice;
vypracoval MUDr. Roman Vanžura, provozní ředitel a jednatel subjektu MEDITERRASedlčany, s. r. o.); (k navrhovanému bodu programu 4. s názvem „Struktura a zajištění péče
v Městské nemocnici Sedlčany od 1. 7. 2017“); (celkem 1 list);
2. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Struktura a zajištění poskytované
péče od 1. července 2017“ – varianta při neobnovení provozu akutních interních lůžek“
(textová část);
Příloha k Pozvánce označena 4.2 pod názvem „Důvodová zpráva“; (materiál původem
od provozovatele nemocnice; vypracoval MUDr. Roman Vanžura, provozní ředitel a
jednatel subjektu MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.); (k navrhovanému bodu programu 4.
s názvem „Struktura a zajištění péče v Městské nemocnici Sedlčany od 1. 7. 2017“);
(celkem 1 list);
3. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Stanovisko výboru České
internistické společnosti ČLS JEP k problematice znovuotevření Interního oddělení
v nemocnici v Sedlčanech“;
Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 4.3; (jedná se o dokument vyžádaný
provozovatelem nemocnice, respektive panem MUDr. Romanem Vanžurou, provozním
ředitelem a jednatelem subjektu MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., který o stanovisko
odborný subjekt požádal; dokument vypracoval výbor České internistické společnosti dne 1.
června 2017; k dokumentu připojil podpis Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP,
FEFIM, předseda společnosti); (k navrhovanému bodu programu 4. s názvem „Struktura a
zajištění péče v Městské nemocnici Sedlčany od 1. 7. 2017“); (celkem 2 listy);
4. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Závěrečný účet – výsledky
hospodaření 2016 (tis. Kč), Přehled RO 1 – RO 6“;
Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 5.1; (jedná se o dokument v Pozvánce
označený názvem Přílohy „Výsledky hospodaření – příjmy, výdaje, příloha 1 – 11“;
dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického);
(k navrhovanému bodu programu 5. s názvem „Závěrečný účet hospodaření města za rok
2016“); (celkem 10 listů);
5. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Příloha č. 1“ až „Příloha č. 11“);
soubor dokumentů ve formě tabulkových přehledů pod dílčími názvy uvedenými dále
na těchto dokumentech:
▫ Příjmy z prodeje pozemků, bytů aj. nemovitého majetku (1 list);
▫ Opravy místních komunikací (1 list);
▫ Opravy vodohospodářské infrastruktury (1 list);
▫ Opravy a údržba sportovních zařízení (1 list);
▫ Správa budov a zařízení města (1 list);
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▫ Projektová dokumentace, administrace projektů, administrace výběrových řízení (1 list);
▫ Úpravy osad (1 list);
▫ Úpravy sídlišť (1 list);
▫ SDH město + osady (1 list);
▫ Správa Městského úřadu Sedlčany (1 list);
▫ Přehled splátek postoupení pohledávek „Rekonstrukce TK“, úvěr „Přivaděč pitné vody“
(1 list);
Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 5.1; (jedná se o doplňující soubor dokumentů
v Pozvánce označený názvem Přílohy „Výsledky hospodaření – příjmy, výdaje, příloha 1 –
11“); dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického);
(k navrhovanému bodu programu 5. s názvem „Závěrečný účet hospodaření města za rok
2016“); (celkem 11 listů); (Poznámka: Příloha označená na Pozvánce jako „5.1“ obsahuje
tedy celkem 22 listů textu a zahrnuje v sobě soubor Příloh zde v tomto Zápise (výčtu)
označených bodem „4.“ a „5.“.)
6. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Závěrečný účet – komentář“;
Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 5.2; (jedná se o dokument v Pozvánce
označený názvem Přílohy „Komentář k závěrečnému účtu“; dokument původem
z Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 5.
s názvem „Závěrečný účet hospodaření města za rok 2016“); (celkem 1 list);
7. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení – Závěrečný účet
2016“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 5.3; (jedná se o dokument v Pozvánce
označený názvem Přílohy „Návrh usnesení“; dokument původem z Městského úřadu
Sedlčany, Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 5. s názvem
„Závěrečný účet hospodaření města za rok 2016“); (celkem 1 list);
8. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Zpráva nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 5.4;
(jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Zpráva nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření“; dokument původem z Městského úřadu Sedlčany,
Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 5. s názvem „Závěrečný účet
hospodaření města za rok 2016“); (celkem 10 listů);
9. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení“; Příloha
k Pozvánce zahrnuta pod označením 5.5; (jedná se o dokument v Pozvánce označený
názvem Přílohy „Návrh usnesení“; dokument původem z Městského úřadu Sedlčany,
Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 5. s názvem „Závěrečný účet
hospodaření města za rok 2016“); (celkem 1 list);
10. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Rozpočtový výhled r. 2018 –
2019“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 6.1; (jedná se o dokument v Pozvánce
označený názvem Přílohy „Rozpočtový výhled 2018 – 2019 – příjmy, výdaje“; dokument
původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu
programu 6. s názvem „Rozpočtový výhled“); (celkem 2 listy);
11. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení – Rozpočtový
výhled r. 2018 – 2019“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 6.2; (jedná se
o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh usnesení“; dokument původem
z Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 6.
s názvem „Rozpočtový výhled“); (celkem 1 list);
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12. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Odpisový plán“; Příloha
k Pozvánce zahrnuta pod označením 7.1; (jedná se o dokument v Pozvánce označený
názvem Přílohy „Odpisový plán na rok 2017“; dokument původem z Městského úřadu
Sedlčany, Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 7. s názvem
„Odpisový plán na rok 2017“); (celkem 9 listů);
13. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení – Odpisový plán
na rok 2017“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 7.2; (jedná se o dokument
v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh usnesení“; dokument původem z Městského
úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 7. s názvem
„Odpisový plán na rok 2017“); (celkem 1 list);
14. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Výsledky hospodaření 2017 (tis.
Kč)“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 8.1; (jedná se o dokument v Pozvánce
označený názvem Přílohy „Výsledky hospodaření za I – IV/2017 – příjmy, výdaje“;
dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického);
(k navrhovanému bodu programu 8. s názvem „Návrh rozpočtového opatření č. 2“); (celkem
10 listů);
15. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení – Rozpočtové
opatření č. 2/2017“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 8.2; (jedná se o dokument
v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh usnesení“; dokument původem z Městského
úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 8. s názvem
„Návrh rozpočtového opatření č. 2“); (celkem 1 list);
16. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Vymezení školských obvodů
spádových škol (Dohody o vytvoření společných školských obvodů; návrh OZV č. 2/2017“;
Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 9.1; (jedná se o dokument v Pozvánce
označený názvem Přílohy „Důvodová zpráva“; dokument původem z Městského úřadu
Sedlčany, Odboru školství a památkové péče); (k navrhovanému bodu programu 9.
s názvem „Společné školské obvody základních škol a mateřské školy“; (celkem 1 list);
17. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Dohoda o vytvoření společného
školského obvodu“; celkem 9 ks samostatných smluvních ujednání); Příloha k Pozvánce
zahrnuta pod označením 9.2; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy
„Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Prosenická Lhota, Svatý Jan,
Nechvalice, Kňovice, Štětkovice, Příčovy“; dokument původem z Městského úřadu
Sedlčany, Odboru školství a památkové péče); (k navrhovanému bodu programu 9.
s názvem „Společné školské obvody základních škol a mateřské školy“; (celkem 18 listů);
18. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Obecně závazná vyhláška města
č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem a část
školského obvodu základních škola mateřské školy zřízené městem“; Příloha k Pozvánce
zahrnuta pod označením 9.3; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy
„Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2017“); (dokument původem z Městského úřadu
Sedlčany, Odboru školství a památkové péče); (k navrhovanému bodu programu 9.
s názvem „Společné školské obvody základních škol a mateřské školy“; (celkem 2 listy);
19. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení“; Příloha
k Pozvánce zahrnuta pod označením 9.4; (jedná se o dokument v Pozvánce označený
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názvem Přílohy „Návrhy usnesení“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany,
Odboru školství a památkové péče); (k navrhovanému bodu programu 9. s názvem
„Společné školské obvody základních škol a mateřské školy“; (celkem 1 list);
20. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Projednání návrhů
Veřejnoprávních smluv na dotace na podporu činnosti spolků v roce 2017“; Příloha
k Pozvánce zahrnuta pod označením 10.1; (jedná se o dokument v Pozvánce označený
názvem Přílohy „Důvodová zpráva“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany,
Odboru školství a památkové péče); (k navrhovanému bodu programu 10. s názvem
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu spolků“; (celkem 1 list);
21. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč)“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 10.2;
(jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh Veřejnoprávní smlouvy
s TJ Tatran Sedlčany“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, sekretariátu
Úřadu); (k navrhovanému bodu programu 10. s názvem „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na podporu spolků“; (celkem 2 listy);
22. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč)“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 10.3;
(jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh Veřejnoprávní smlouvy
s TJ Sokol Sedlčany“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, sekretariátu
Úřadu); (k navrhovanému bodu programu 10. s názvem „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na podporu spolků“; (celkem 2 listy);
23. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč)“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 10.4;
(jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh Veřejnoprávní smlouvy
se SK Pegas Sedlčany“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, sekretariátu
Úřadu); (k navrhovanému bodu programu 10. s názvem „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na podporu spolků“; (celkem 2 listy);
24. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč)“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 10.5;
(jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh Veřejnoprávní smlouvy
se subjektem Alena Novotná, z. s.“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany,
sekretariátu Úřadu); (k navrhovanému bodu programu 10. s názvem „Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na podporu spolků“; (celkem 2 listy);
25. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč)“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 10.6;
(jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Návrh Veřejnoprávní smlouvy
se subjektem Ochrana fauny ČR, o. p. s.“); (dokument původem z Městského úřadu
Sedlčany, sekretariátu Úřadu); (k navrhovanému bodu programu 10. s názvem
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu spolků“; (celkem 2 listy);
26. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrhy usnesení ZM 19. 6. 2017“;
Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 10.7; (jedná se o dokument v Pozvánce
označený názvem Přílohy „Návrhy usnesení“); (dokument původem z Městského úřadu
Sedlčany, sekretariátu Úřadu); (k navrhovanému bodu programu 10. s názvem
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu spolků“; (celkem 1 list);
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27. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Důvodová zpráva pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany dne 19. června 2017“; Příloha k Pozvánce zahrnuta
pod označením 11.1; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy
„Důvodové zprávy k bodům 1 – 11“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany,
Odboru majetku); (k navrhovanému bodu programu 11. s názvem „Majetkové záležitosti“;
(celkem 6 listů);
28. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): (Poznámka: Jedná se o soubor
grafických příloh jednotlivých majetkových případů; jednotné názvy s osobními daty zde
neuváděny a dále o dokument s názvem „Stanovy společenství vlastníků v domě č. p. 872,
871 v Sedlčanech“.); Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 11.2; (jedná se
o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Přílohy k bodům 1 – 11“); (dokument
původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku); (k navrhovanému bodu programu
11. s názvem „Majetkové záležitosti“; (celkem 25 listů);
29. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Návrh usnesení Zastupitelstva
města Sedlčany ze dne 19. června 2017 (majetkové záležitosti)“; Příloha k Pozvánce
zahrnuta pod označením 11.3; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy
„Návrhy usnesení“); (dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku);
(k navrhovanému bodu programu 11. s názvem „Majetkové záležitosti“; (celkem 2 listy);
30. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „Věc: Informace pro zastupitele
města Sedlčany k novele zákona o hazardních hrách, která zásadně reguluje fungování heren
v celé České republice“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 12.1; (jedná se
o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Informace pro zastupitele města
Sedlčany“); (externí dokument původem od společnosti SLOT Group, a. s.);
(k navrhovanému bodu programu 12. s názvem „Informace o novele zákona o hazardních
hrách“; (celkem 2 listy);
31. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): „usnesení.cz“; Příloha k Pozvánce
zahrnuta pod označením 13.1; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy
„Nabídka informačního systému Usnesení.cz“); (externí dokument původem od společnosti
NETsecurity, s. r. o.); (k navrhovanému bodu programu 13. s názvem „Nabídka společnosti
NETsecurity, s. r. o.“; (celkem 3 listy);
32. Autentický název Přílohy (uvedený na dokumentu): (není zde uvedena specifikace
jednotlivých hodnotících listů za roční období); Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením
14.1; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy „Vyhodnocení za roky
2009 – 2016“); (externí dokument původem z evidence Městského úřadu Sedlčany, Odboru
ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 14. s názvem „Vyhodnocení plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací“; (celkem 9 listů);
Shora přednesený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně
sestaven a projednán Radou města Sedlčany.
Schválen byl přijatým usnesením, označeným RM 64-1036/2014-2018, a to dne 7. června
2017, které v úplném znění výroku zní:
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany, které se bude konat dne 19. června 2017 (pondělí) v čase od 17:00 hod.
ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“
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1. Zahájení 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 –
2018
Slova se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který, jak již
uvedeno výše, v čase 17:05 hod., a to s pověřením Rady města Sedlčany, zahájil 14. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018. Předsedající
pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce přítomné veřejnosti.
Po kontrole přítomnosti konstatoval, že dnešnímu jednání v čase jeho zahájení je přítomno
15 zastupitelů z 21 členného zastupitelského sboru; vyřkl výrok:
„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášení schopné. Vzhledem k tomu, že je
přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů ze zastupitelského sboru, není právních
překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí
(usnesení). Zasedání ZM je přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno
bylo na místo veřejně přístupné s dostatečnou kapacitou, a to v souladu s právními předpisy
(zákonem o obcích) a Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany a obvyklými
zvyklostmi ve městě Sedlčany.“ Veřejnost byla o jeho svolání jako i programu řádně a včas
informována.
Procedurální záležitosti; určení (jmenování) ověřovatelů Zápisu; složení návrhové
komise
Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 14. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele,
pro tentokráte paní Ing. Stanislavu Jelenovou a paní Mgr. Blanku Vilasovou. Předsedající
zasedání nejprve vyzval navržené zastupitelky, zda vyřčený návrh přijímají. Paní Mgr.
Blanka Vilasová se panu starostovi omluvila z plnění navrhované funkce, a to s ohledem
na nedostatek znalostí a zkušeností práce v zastupitelském sboru. Pan starosta vysvětlení
přijal. Následně se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů je ochoten na svá bedra vzít
dobrovolně nabízenou roli. K plnění funkce ověřovatele Zápisu z dnešního veřejného
zasedání se přihlásil pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník. Paní Ing. Stanislava Jelenová a pan
PaedDr. Jaroslav Nádvorník nenacházejí překážek výkonu své funkce. Předsedající se
dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo z přítomných
zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.
Předsedající vyzval zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.
Pan starosta vyřkl výrok:
„Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji paní Ing. Stanislavu Jelenovou a pana
PaedDr. Jaroslava Nádvorníka.“
„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 14; proti 0; zdržel se 1
z navrhovaných; nepřítomen hlasování 0.
Předsedající vyřkl závěrečný výrok:
„Ověřovatelem Zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je paní Ing. Stanislava
Jelenová a pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu
očekávané činnosti.“
(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto
do závěrečného souboru přijatých usnesení.)
Následně pan starosta předložil návrh na složení tzv. „návrhové komise“:
▪ pan Mgr. Pavel Pína, předseda návrhové komise;
▪ pan Jaroslav Repetný, člen návrhové komise;
▪ pan Mgr. Radovan Faktor, člen návrhové komise.
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Navržení zastupitelé vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální složení návrhové
komise.
Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem
k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil ani nepředložil, předsedající
dále pokračoval ve výkonu řízení veřejného zasedání ZM.
Předsedající přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat:
„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise, a to
pana Mgr. Pavla Pínu, pana Jaroslava Repetného a pana Mgr. Radovana Faktora?“
Hlasování: z přítomných 15 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdrželi se 2
z navrhovaných; nepřítomen hlasování 0.
Předsedající vyřkl výrok usnesení:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi, která bude pracovat ve složení
pan Mgr. Pavel Pína, předseda návrhové komise; pan Jaroslav Repetný, člen návrhové
komise a pan Mgr. Radovan Faktor, člen návrhové komise.“
(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto
do závěrečného souboru přijatých usnesení.)
Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:08 hod. dostavuje zastupitel pan
Ing. Petr Stoupa a pan Ing. Pavel Švagr, CSc. Tímto okamžikem je počet přítomných členů
zastupitelstva na zasedání ZM celkem 17.
Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období
2014 – 2018
Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 14. zasedání ZM byl navržen Radou města
Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami subjektu. Jedná se především
o potřebu projednání problematické situace s obnovou provozu Interního oddělení Městské
nemocnice Sedlčany, případně nahrazením výkonu této služby jinými výkony, které lépe než
doposud přispějí kvalitě prováděné lékařské péče, a to bez služeb lůžkové části Interního
oddělení; zcela zásadní je případné schválení (neschválení) návrhů finanční podpory
spolkům působícím na území města Sedlčany; důležité je rovněž ZM schválit navrhované
Dohody o vytvoření společných školských obvodů, následně schválit ve věci této
problematiky obecně závaznou vyhlášku a rovněž je žádoucí rozhodnutí ZM v některých
majetkoprávních záležitostech města Sedlčany ve vztahu k vlastnictví majetku a věcí
(zatížení nemovitostí věcnými břemeny).
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.
Předsedající sdělil, že spolu s ostatními materiály zastupitelé dále obdrželi dokument –
„Návrh usnesení – Rozpočtový výhled r. 2018 – 2019“, a to jako Přílohu k Pozvánce,
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zahrnutou pod označením 6.2; (jedná se o dokument v Pozvánce označený názvem Přílohy
„Návrh usnesení“; dokument původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru
ekonomického); (k navrhovanému bodu programu 6. s názvem „Rozpočtový výhled“);
(celkem 1 list). Předsedající zasedání ZM k této problematice uvedl, že na dnešním zasedání
ZM nebude tento návrh usnesení předkládat zastupitelskému sboru na hlasování, neboť ještě
není splněna zákonná povinnost seznámení veřejnosti s tímto návrhem, a to požadovanou
formou zveřejnění (určená lhůta běží). Doplnil, že tak bude učiněno na příštím řádném
„periodickém“ zasedání ZM. Do doby odeslání Pozvánky je vhodné zaslat ze strany
zastupitelů případné připomínky a návrhy, které lze akceptovat a do návrhu „Rozpočtového
výhledu“ a návrhu usnesení zapracovat.
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města a předsedající zasedání ZM, se dotázal, zda někdo
z přítomných zastupitelů požaduje další 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 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. Možné jsou
řízené interpelace na jednotlivé zastupitele v bloku „Diskuse“ a na jejich činnost a aktivity
konané v zájmu a prospěchu města.
Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyřkl následně níže
uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat:
„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s výše uvedeným návrhem programu dnešního
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“
Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0.
Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok:
„Program 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v navrhovaném (upraveném,
respektive doplněném) znění byl schválen hlasy všech jednání a hlasování (v tomto
okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů v počtu 17.“
(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto
do závěrečného souboru přijatých usnesení. Obsah schváleného programu je níže uveden ve
formálně upravené verzi.)
Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:10 hod. dostavuje zastupitel pan
MUDr. Karel Marek. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání
ZM celkem 18.

Schválený Program 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období
2014 – 2018 (strukturovaně věcně upravená verze):
1. Zahájení 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018
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2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. března
2017
3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany
4. Struktura a zajištění péče v Městské nemocnici Sedlčany od 1. července 2017
5. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2016
5.1 Výsledky hospodaření – příjmy, výdaje
5.2 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
6. Rozpočtový výhled
7. Odpisový plán majetku města Sedlčany na rok 2017
8. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2017
9. Společné školské obvody základních škol a mateřské školy
10. Projednání návrhů Veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu města
Sedlčany na podporu činnosti spolků v roce 2017
10.1 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané s TJ Tatran Sedlčany, z. s.
10.2 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané s TJ Sokol Sedlčany
10.3 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané s SK Pegas Sedlčany, z. s.
10.4 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Alena Novotná, z. s.
10.5 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Ochrana fauny ČR, o.
p. s.
11. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
11.1 Náprava majetkoprávních vztahů; výkup pozemku v k. ú. a obci Sedlčany
(lokalita ul. K Cihelně) z vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany
11.2 Realizace pozemku v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, prodejem do podílového
spoluvlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, Solopysky a fyzické osoby, trvale
bytem Sedlčany, Oříkov
11.3 Směna pozemků v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, mezi městem Sedlčany a
fyzickou osobou, trvale bytem Praha – Chodov
11.4 Realizace pozemku v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, prodejem do vlastnictví
fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, Oříkov
11.5 Realizace pozemků určených k zemědělské výrobě prodejem obálkovou
metodou (k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany)
11.6 Realizace bytu prodejem nejvyšší nabídce (obálková metoda); návrh Kupní
smlouvy na prodej bytu MBF (č. bytu 1/suterén o velikostní kategorii 1+KK na adrese
bytového domu Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany
11.7 Realizace bytu prodejem nejvyšší nabídce (obálková metoda); návrh Kupní
smlouvy na prodej bytu MBF (č. bytu 7/II. patro o velikostní kategorii 1+KK na adrese
bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti III/č. p. 676, 264 01 Sedlčany
11.8 „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“,
navrhována uzavřít mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem (strana povinná) a městem
Sedlčany (strana oprávněná) v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov
11.9 „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6301715/06
Sedlčany, kNN č. k. 841/1“ (lokalita Sedlčany, Jižní Svah), navrhována uzavřít mezi
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městem Sedlčany (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a. s. (strana oprávněná)
v k. ú. a obci Sedlčany
11.10 „Stanovy společenství vlastníků v domě č. p. 872, 871 v Sedlčanech“; (bytový
dům na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871 a č. p. 872, 264 01 Sedlčany;
příprava prodeje do vlastnictví uživatelů bytů)
11.11 Výkup pozemku parc. č. 2940/34 v k. ú. a obci Sedlčany z vlastnictví fyzické
osoby, trvale bytem Chyňava
12. Informace k novele zákona o hazardních hrách
13. Nabídka společnosti NETsecurity, s. r. o.
14. Vyhodnocení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
15. Diskuse
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 Zastupitelstva
města Sedlčany, jako o ucelených tematických celcích.

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne
20. března 2017
Pan starosta k přednesení této problematiky vyzval pana Ing. Miroslava Hölzela,
místostarostu města, který nejprve zastupitele, přítomné hosty a veřejnost uctivě a přívětivě
pozdravil a následně zastupitelům přednesl podrobnější zprávu o stavu plnění úkolů,
vyplývajících z rozhodnutí (usnesení) z posledního veřejného zasedání ZM, které se konalo
dne 20. března 2017, a to v posloupnosti schválených usnesení.
Usnesením č. 175/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu
přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva,
které se konalo dne 20. února 2017, a to v plném rozsahu bez připomínek.
K přednesené zprávě o plnění úkolů nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňující
úkoly.
Usnesením č. 176/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu
přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé
období v intervalu dní 21. února 2017 až 20. března 2017, ve kterém se v termínech dne
1. března 2017 a dne 15. března 2017 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.
K přednesené zprávě o plnění úkolů nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňující
úkoly.
Usnesením č. 177/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí přednesené
informace o situaci v Městské nemocnici Sedlčany a po obsáhlé rozpravě potvrdilo
stanovisko Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. února 2017 vyjádřené usnesením č.
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163/2014-2018 a vyjádřilo panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města Sedlčany, plnou
podporu v prosazování tohoto usnesení.
Usnesení ze strany činnosti pana starosty plněno. Kompetence rozhodnutí na straně jiných
subjektů práva nikoliv města Sedlčany (především provozovatele). Dnes je tato
problematika zařazena na jednání.
Usnesením č. 178/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany:
a) schválilo zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 1 (neredukovaný předmět Žádostí)
a v Tabulce č. 2 (upravený obsah původních Žádostí) a znázorněných v grafické části
dokumentace na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto
usnesení, do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany.
b) neschválilo zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 3 a znázorněných v grafické části
dokumentace na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto
usnesení, do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany.
Usnesení věcně naplňováno.
Usnesením č. 179/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany
provést šetření ve spádové oblasti regionu Sedlčany, a to za účelem zjištění zájmů obcí
na uzavření tzv. dohody o vytvoření společných školských obvodů pro zajištění
předškolního a základního školního vzdělávání a nejpozději v termínu následného
plánovaného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany předložit případný návrh smluvního
ujednání, a to spolu s návrhem obecně závazných vyhlášek města Sedlčany o stanovení
společných školských obvodů mateřské školy a základních škol, zřízených městem
Sedlčany.
Materiály budou dnes předloženy. V tomto smyslu úkol splněn.
Usnesením č. 180/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo a vydalo Obecně
závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou
se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2016, o stanovení kratší doby
nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM
146/2014-2013.
Vyhláška zkontrolována MV ČR; platná a účinná. Vložena na www stránky města Sedlčany.
Úkoly související splněny.
Usnesením č. 181/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření „Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6018086/1 Sedlčany, kNN pro
parc. č. 2761/17“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené fyzickou osobou, se sídlem Jelence, Kamýk
nad Vltavou, jako oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným
z věcného břemene s tím, že hodnota věcného břemene činí 1.210,0 [Kč] včetně DPH.
Smlouva uzavřena; vložena do evidence KN. Úkol splněn.
Usnesením č. 182/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo majetkoprávní
vyrovnání mezi městem Sedlčany a fyzickou osobou, trvale bytem Praha, takto:
a) Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo směnu pozemků mezi městem Sedlčany a
fyzickou osobou, trvale bytem Praha, s tím, že tato fyzická osoba převede do vlastnictví
města Sedlčany pozemky o celkové výměře 7 981 [m2] v celkové hodnotě 2.936.260,00
[Kč] a město Sedlčany převede do vlastnictví této osoby pozemky o celkové výměře 64 177
[m2] v celkové hodnotě 2.927.530,00 [Kč], a to na základě znaleckého posudku č. 4241 –
26/2017 ze dne 7. března 2017). Výše uvedená směna se schvaluje bez finančního
vyrovnání.
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b) Na základě Žádosti fyzické osoby, trvale bytem Praha, která v souladu s ustanovením §
629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uplatňuje na městu Sedlčany náhradu
za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání pozemků (části pozemků) v jejím
vlastnictví, tj. parc. č. 2671/1, parc. č. 2675/10, parc. č. 3062/24, parc. č. 3062/34, parc.
č. 3062/35, parc. č. 3062/89, parc. č. 1504/15, parc. č. 1530/11, parc. č. 1530/12, parc.
č. 1530/17, parc. č. 1532/6, parc. č. 1624/3, parc. č. 1664/5, parc. č. 1664/10, parc. č. 1665/7,
parc. č. 1665/9, parc. č. 1665/10, parc. č. 1665/11, parc. č. 1923/67, parc. č. 1929/5, parc.
č. 1646/1, parc. č. 2678/10, parc. č. 2679/1, parc. č. 2682/3, parc. č. 2573/2, vše v k. ú. a
obci Sedlčany, a dále pozemků parc. č. 260/2, parc. č. 747/14, parc. č. 747/18, parc. č.
753/18, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo, aby
požadovaná náhrada škody, tj. nájemné uplatněné zpětně po dobu tří let, bylo
kompenzováno převodem nemovitostí, tj. pozemku parc. č. 340 o výměře 102 [m2], jehož
součástí je stavba Sedlčany č. p. 58 a dále pozemek parc. č. 341 o výměře 247 [m2], jehož
součástí je stavba bez č. p. / č. e. , vše v k. ú. a obci Sedlčany, oceněné znaleckým posudkem
č. 5033/3/2017 ze dne 1. února 2017, a to v hodnotě 472.840,00 [Kč].
Smlouvy uzavřeny; vloženy do evidence KN. Úkoly splněny.
Usnesením č. 183/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo uzavření „Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SPB/1818/2017SPBM“ mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem
Sedlčany, jako nabyvatelem, dle které se převádí do vlastnictví města Sedlčany pozemek
parc. č. 9/12, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o
výměře 138 [m2] v k. ú. Sedlčany, a to v pořizovací ceně 706,56 [Kč].
Úkol za strany města Sedlčany splněn.
Po přednesení výše uvedené zprávy o plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení
na zasedání ZM dne 20. března 2017, pan starosta panu místostarostovi poděkoval
a přítomných zastupitelů se dotázal, zda mají nějaké připomínky, nezodpovězené dotazy,
pochybnosti, či zda je třeba usnesení (případně zprávu) doplnit.
Rozprava (průběh):
▪ bez příspěvku zastupitelů;
▪ bez příspěvku veřejnosti.
Závěrečný výrok k rozpravě (obsažen níže v konstatování).
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky
a do otevřené rozpravy se nepřihlásil (ani občané z přítomné veřejnosti), pan starosta
požádal pana místostarostu o přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém
nechal hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou
o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 20. března 2017,
a to v plném rozsahu bez připomínek.“
Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 184/2014-2018.

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany
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Zprávu o činnosti Rady města Sedlčany v čase od posledního veřejného zasedání ZM dne
20. března 2017, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata,
přednesl pan místostarosta, který byl k tomuto úkolu předsedajícím zasedání ZM, panem
starostou, vyzván.
Referující uvedl, že v mezidobí zasedání zastupitelstva (dnešního – dne 19. června 2017
a toho, konaného dne 20. března 2017, tedy v uzavřeném intervalu dní <21. března 2017 –
19. června 2017> Rada města Sedlčany jednala celkem 6x (termínech dne 29. března 2017,
12. dubna 2017, 26. dubna 2017, 10. května 2017, 24. května 2017 a dne 7. června 2017)
na svých řádných periodických a plánovaných zasedáních (zásadní výstupy z neveřejných
jednání – přepisy přijatých usnesení zveřejněny; upravené Zápisy zveřejněny).
Pan místostarosta se dále soustředil zejména na hlavní tematiku periodických jednání RM.
Zastupitelé obdrželi standardní informaci o jednotlivých zasedáních, a to se zvláštním
zřetelem na obsah hlavního bodu programu, jak již zmíněno výše.
Na jednání RM, které se konalo dne 29. března 2017, byla hlavním bodem programu
„Kultura; Projednání Výročních zpráv vybraných příspěvkových organizací z oblasti
kultury, Městské knihovny Sedlčany, Městského muzea Sedlčany a Kulturního domu Josefa
Suka Sedlčany za rok 2016; záměry a výhledy subjektů v oblasti zajištění nabídky
kulturního vyžití pro občany města a regionu na rok 2017“. Na zasedání přizvaní ředitelé
příspěvkových organizací přednesli tzv. Výroční zprávy o činnosti subjektů v oblasti kultury
a kulturnosti prostředí města Sedlčany.
Na tomto zasedání RM přijata soubor usnesení ve věci výše uvedeného tématu; vzala
na vědomí Výroční zprávy o činnosti a působnosti subjektů za rok 2016, mimo jiné
obsahující zejména legislativní podmínky, působnost a podrobné statistické údaje o činnosti
v uplynulém roce, které byly řediteli subjektů sestaveny v obvyklém rámci se zvláštní
pečlivostí a řádně okomentovány.
Subjekty pracují v mnoha ohledech nadstandardně; získávají ocenění odborné veřejnosti
i uživatelů jejich nabídky, a to nejen v rámci města, regionu, ale i celorepublikově.
Na jednání RM, které se konalo 12. dubna 2017, byla naplánována jako hlavní bod
programu „Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.“, avšak pro neúčast hlavního
referujícího, a to z důvodu jeho pracovní neschopnosti, byla tato problematika odložena na
následující zasedání RM (26. dubna 2017), kdy byla tato problematika programového
schématu řádně projednána, jak uvedeno níže.
Projednána tak byla řada záležitostí majetkoprávní povahy a v celku „Různé“ Rada města
Sedlčany schválila definované změny rozsahu navrhovaných činností u akce: „Modernizace
přestupního terminálu Sedlčany“, jejichž cílem je podstatné zlevnění ceny díla (projektu)
při současném zachování účelu projektu, a to v plném rozsahu, které byly definovány
interním dokumentem Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic. Rada města Sedlčany
zároveň schválila zpracování Změny platné projektové dokumentace pro zadání stavby
podle projednaného návrhu Studia AM s. r. o. a podle předchozích požadavků společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., který v plné míře akceptuje a zohledňuje sledované cíle zachování
účelu a zlevnění ceny díla – investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“.
Na jednání RM, které se konalo dne 26. dubna 2017, byly hlavním bodem programu
„Výsledky hospodaření města Sedlčany za první čtvrtletí roku 2017 (k datu 31. března
2017); průběžné plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany“. K této problematice bylo
přijato usnesení následujícího znění:
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„Rada města Sedlčany bere 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. – III. / 2017) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní
závěrky 31. března 2017 ve výši 58.004,44 tis. [Kč], což představuje 34,30 [%] plnění
schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března 2017 ve výši
31.449,64 tis. [Kč], což představuje 18,60 [%] schváleného předpokladu rozpočtu.“
V dalším hlavním bodu programu pod názvem „Činnost Sedlčanských technických služeb,
s. r. o.“ bylo přijato usnesení následujícího znění.
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských
technických služeb, s. r. o. za rok 2016, hospodářské a organizační činnosti při plnění
zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu na období roku 2017 a dále informace ve
věci výkonu širšího spektra služeb žádaných městem Sedlčany.“
Dále RM zasedala v pozici orgánu jediného společníka společnosti, tedy jako valná hromada
obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o., přičemž vzala na vědomí
hospodářské výsledky společnosti za období roku 2016 a rozhodla o rozdělení zisku ve výši
5.694,00 [Kč] tak, že pro tvorbu zákonného Rezervního fondu bude postoupena částka
284,70 [Kč] (5 %) a nerozdělený zisk bude účtován částkou 5.409,30 [Kč] (95 %).
Na jednání RM, které se konalo dne 10. května 2017, byla hlavním bodem programu
„Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.“.
Rada města Sedlčany zahájila toto jednání návštěvou objektu a prohlídkou zařízení
(technologického uzlu) na tzv. Centrálním zdroji tepla 1 Sedlčany.
Exkurzí členy RM provedl pan Ondřej Sůva, jednatel obchodní společnosti, který radní
na místě samém podrobně seznámil s prostředím výroby a popsal hlavní technologické uzly,
jejich sestavy a plnění funkcí v určitém časovém období a klimatických podmínkách.
Dotkl se některých technických podrobností a funkcionality, jako i podrobněji popsal řídící
prvky a další opatření žádoucí realizovat ve prospěch modernizace, a to v rámci
připravovaného projektu kogenerace na uvedeném Centrálním zdroji tepla 1, na účet
investora.
Rada města Sedlčany byla seznámena s místem, které je v objektu vybráno na realizaci
projektu osazení kogenerační jednotky. Tato samostatná část objektu, kterou lze izolovat
(samostatná část haly s vlastním a nezávislým vchodem), je ze strany Městské teplárenské
Sedlčany, s. r. o. vyklizena a uvolněna pro osazení žádoucí technologie. V současné době je
ve zpracování projektová dokumentace, a to s ohledem na časovou osu plnění projektového
záměru.
Rada města Sedlčany dále projednala Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské
Sedlčany, s. r. o. za rok 2016 spolu s vybranými údaji roku 2017.
Na jednání RM, které se konalo dne 24. května 2017, bylo hlavním bodem programu
projednání „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Sedlčany za rok 2016“ a dále RM na tomto jednání schválila navrhované Rozpočtové
opatření č. 1/2017, 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 1.975,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017
o částku ve výši 1.921,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činily celkem 171.100,00 Kč;
výdaje činily celkem 171.046,00 Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve
schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených rozpočtových
změn byl přebytkový částkou 54,00 tis. Kč.
V tomto bloku jednání byly RM schváleny výsledky hospodaření příspěvkových organizací,
neboť na tomto jednání byly, mimo jiné, předloženy níže uvedené podklady pro
schvalování:
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a) účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany;
b) zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledku přezkoumání
hospodaření příspěvkových organizací;
c) návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků vybraných příspěvkových
organizací;
d) odpisové plány na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany.
Na tomto jednání RM projednala a vzala na vědomí Zprávu o stavu investičních a
stavebních akcí podpořených rozpočtem města Sedlčany na rok 2017 a Zprávu o dalších
činnostech a aktivitách města Sedlčany v oblasti přípravy projektových záměrů stavební
povahy na další období a plnění úkolů, kterou v součinnosti s panem Ing. Jiřím Burianem,
starostou města Sedlčany, vypracoval za Odbor investic Městského úřadu Sedlčany, pan Ing.
Tomáš Langer, vedoucí Odboru.
RM projednala soubor dokumentů na zajištění výběru nejvhodnějších zhotovitelů na
vybrané investiční akce a akce stavební povahy podpořené schváleným rozpočtem města
Sedlčany a plánované realizovat v roce 2017.
Na jednání RM, které se konalo dne 7. června 2017, byla hlavním bodem programu
„Bezpečnost města a regionu Sedlčany (Zprávy bezpečnostních složek k aktuálnímu
rozhodnému datu 7. června 2017 a za uplynulý rok 2016)“.
K přednesení zpráv a projednání tematiky byli přítomni přizvaní vedoucí a odpovědní
představitelé subjektů Integrovaného záchranného systému i dalších složek, a to pan Petr
Krch, vrchní strážník Městské policie Sedlčany; pan npor. Bc. Stanislav Pečený, zástupce
vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany Policie ČR; pan Milan Šerák, st., velitel zásahové
jednotky JPO III Sedlčany, pan nadporučík Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany
a pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení na Městském úřadu Sedlčany.
Dalším hlavním bodem programu jednání byla přednesená zpráva o ukončení provozu
akutních lůžek Interního oddělení Městské nemocnice Sedlčany a aktivace záložní varianty,
kterou přednesli přizvaní zástupci provozovatele nemocnice, kteří jsou přítomni mezi
pozvanými hosty i na dnešním jednání ZM.
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 a otevřel
k tomuto tématu rozpravu, nejprve zastupitelů a následně se dotázal přítomné veřejnosti.
Rozprava (průběh):
▪ bez příspěvku zastupitelů;
▪ bez příspěvku veřejnosti.
Závěrečný výrok k rozpravě:
„Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. Z veřejnosti se rovněž
do rozpravy k řešené tematice nikdo nepřihlásil.“
Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 21. března
2017 až 19. června 2017, ve kterém se v termínech dne 29. března 2017, 12. dubna 2017, 26.
dubna 2017, 10. května 2017, 24. května 2017 a dne 7. června 2017 konala řádná zasedání
tohoto orgánu města Sedlčany.“
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Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 185/2014-2018.

4. Struktura a zajištění péče v Městské nemocnici Sedlčany od 1. července 2017
Pro určitý komfort informací dostupných z jednoho místa, je v tomto Zápisu z veřejného
zasedání ZM zde opakovaně uvedeno, že zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní
jednání k této problematice následující Přílohy:
1. Přílohu pod názvem (uvedený na dokumentu): „Struktura a zajištění péče od 1. července
2017“ (tabulková část);
Příloha k Pozvánce označena 4.1; (materiál původem od provozovatele nemocnice;
vypracoval MUDr. Roman Vanžura, provozní ředitel a jednatel subjektu MEDITERRASedlčany, s. r. o.); (celkem 1 list);
2. Přílohu pod názvem (uvedený na dokumentu): „Struktura a zajištění poskytované péče
od 1. července 2017“ – varianta při neobnovení provozu akutních interních lůžek“ (textová
část);
Příloha k Pozvánce označena 4.2 pod názvem „Důvodová zpráva“; (materiál původem
od provozovatele nemocnice; vypracoval MUDr. Roman Vanžura, provozní ředitel a
jednatel subjektu MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.); (celkem 1 list);
3. Přílohu pod názvem (uvedený na dokumentu): „Stanovisko výboru České internistické
společnosti ČLS JEP k problematice znovuotevření Interního oddělení v nemocnici
v Sedlčanech“; Příloha k Pozvánce zahrnuta pod označením 4.3; (jedná se o dokument
vyžádaný provozovatelem nemocnice, respektive panem MUDr. Romanem Vanžurou,
provozním ředitelem a jednatelem subjektu MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., který
o stanovisko odborný subjekt požádal; dokument vypracoval výbor České internistické
společnosti dne 1. června 2017; k dokumentu připojil podpis Prof. MUDr. Richard Češka,
CSc., FACP, FEFIM, předseda společnosti); (celkem 2 listy);
Z důvodu, že je na obsah shora uvedených materiálů ponejvíce odkazováno (jedná se o
věcně rozhodující dokumenty) a jednání i myšlenkové pochody aktérů rozpravy z obsahu
dokumentů vycházejí, případně z nich bylo citováno, je v Zápise proveden jejich přepis,
respektive přepis podstatných částí, a to bez formalizovaných grafických příloh a jiných
úprav (úřední přepis nejdůležitějších dat, respektive informací).
Opis Přílohy č. 1 (začátek)
Struktura zajištění péče od 1. července 2017
Oddělení

Dlouhodobá lůžková
péče – LDN

Následná intenzivní péče
– NIP

Počet
lůžek

50

Personální zajištění
Provozní doba
(základní identifikace persony)
od 1. července 2017
Lůžková péče

MUDr. Stolařík
MUDr. Hlavová
MUDr. Hušek
MUDr. Jurčenko
MUDr. Kastner
MUDr. Šedivý
MUDr. Čermáková
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Nepřetržitě

Nepřetržitě

Změna

Rozšíření stávající kapacity – lepší
dostupnost dlouhodobé a
rehabilitační péče na lůžku přijímání
pacientů po zaléčení na akutních
lůžkách jiných zařízení

Beze změny

Dlouhodobá intenzivní
ošetřovatelská péče –
DIOP

18

MUDr. Sládková
MUDr. Dvořák
MUDr. Svatek

8

MUDr. Čermáková
MUDr. Svatek
MUDr. Jurčenko

Nepřetržitě

Beze změny

úterý
7:00 hod. – 15:30 hod.

Beze změny

Jednodenní chirurgie
MUDr. Pejša
MUDr. Kindl
MUDr. Kožárik
MUDr. Hušek
Anestezie:
MUDr. Jurčenko, MUDr. Svatek,
MUDr. Kastner,
MUDr. Čermáková

Operační sál

Dospávací pokoje

úterý – středa (čtvrtek)
nepřetržitě

6
Expektační lůžka
v ambulantním režimu,
v rámci interní
a chirurgické ambulance

pondělí – pátek
7:00 hod. – 15:30 hod.

Beze změny
Nová kapacita – určeno
pro ambulantní infuzní terapii –
bolesti zad, vasodilatační infuze,
exacerbace obtíží…

Ambulance
Interní ambulance

Diabetologická
ambulance
Chirurgická ambulance +
poradny

Ortopedická poradna

MUDr. Hlavová
MUDr. Kvasničková
MUDr. Kuklík
MUDr. Hrubý
MUDr. Kvasničková
MUDr. Pejša
MUDr. Kindl
MUDr. Hušek
MUDr. Frýba
MUDr. Znojemský

Endoskopie +
proktologie

MUDr. Kožárik

Urologie

MUDr. Zvěřina
MUDr. Sýs

Plicní ambulance,
spirometrie,
bronchoskopie

MUDr. Kaňa

Rozšíření stávající kapacity
a ordinačních hodin po přijetí nového
internisty
Beze změny
Rozšíření pohotovostních služeb
na chirurgické ambulanci do režimu
nepřetržitého provozu
Nová služba

Rozšíření ordinačních hodin

Beze změny

Beze změny

MUDr. Konvalinková

RTG

pondělí, středa, pátek
7:00 hod. – 15:30 hod.
úterý, čtvrtek
7:00 hod. – 18:00 hod.
úterý, čtvrtek
7:30 hod. – 11:30 hod.
pondělí – pátek
7:00 hod. – 15:30 hod.
nepřetržitě
nepřetržitě
středa
8:00 hod. – 15:30 hod.
pondělí, středa, pátek
7:30 hod. – 15:00 hod.
úterý
12:00 hod. – 15:00 hod.
úterý, čtvrtek 7:00 hod. –
15:30 hod.
pátek 12:00 hod. –
15:30 hod.

Akutní spisy snímků – smluvní
lékaři

pondělí - pátek
7:00 hod. – 15:30 hod.
Nepřetržitě

Beze změny

RTG laborant

SONO

Neurologie
RHB ambulance

MUDr. Konvalinková
MUDr. Stolařík
MUDr. Kuklík

MUDr. Petříková
MUDr. Benetinová
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Nepřetržitě
pondělí 8:30 hod. –
14:30 hod.
úterý + středa 8:30 hod. –
15:00 hod.
čtvrtek 8:30 hod. –
14:30 hod.
pátek 8:30 hod. –
15:00 hod.
čtvrtek 7:00 hod. –
15:30 hod.
pondělí - pátek
7:30 hod. – 15:00 hod.
pondělí, středa, pátek

Beze změny

Rozšíření ordinačních hodin po přijetí
nového neurologa
Rozšíření ordinačních hodin, zkrácení
objednací doby

Fyzioterapie ambulantní

Bc. Jana Holanová

Doprava nemocných
a raněných

7:00 hod. – 15:30 hod.
úterý, čtvrtek
7:00 hod. – 17:00 hod.

Zkrácení objednací doby

Nepřetržitě

Beze změny

Opis Přílohy č. 1 (konec opisu)
Opis Přílohy č. 2 (začátek)
Struktura a zajištění poskytované péče od 1. července 2017 – varianta při neobnovení
provozu akutních interních lůžek (tato varianta je v Příloze komentována následujícím
textem).
Na základě situace vzniklé nedostatkem lékařů s interní specializací a přerušením provozu
akutních interních lůžek v nemocnici v Sedlčanech byla ve spolupráci společnosti
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., Odboru zdravotnictví KÚ Středočeského kraje a regionální
pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Prahu a Středočeský kraj zpracována varianta
zajištění péče o občany města Sedlčany a spádového regionu, která má za cíl minimalizovat
negativní dopady tohoto omezení akutní lůžkové péče a zajistit její adekvátní nahrazení
jinými formami zdravotní péče.
V přiložené tabulce (vizte výše) jsou přehledně uvedeny jednotlivé formy a druhy
poskytované péče včetně jejich personálního zabezpečení a provozních a ordinačních hodin
se zvýrazněním těch služeb, kde dochází k navýšení kapacit ve srovnání se stávající situací.
V tabulce není uvedeno posílení týmu Zdravotnické záchranné služby na stanovišti
Sedlčany, které je však nedílnou součástí celého procesu restrukturalizace péče a významně
zlepšuje dostupnost kvalifikované přednemocniční péče v případě akutního zhoršení
zdravotního stavu, úrazu či ohrožení zdraví a života obyvatel.
Rozšíření počtu lůžek dlouhodobé ošetřovatelské péče a výhledově přeměna části z nich
na následnou péči má za cíl zlepšit dostupnost dlouhodobě poskytované ošetřovatelské péče
v regionu s ohledem na prodlužování délky života, a současně umožnit přesun pacientů
z regionu po hospitalizaci na akutním lůžku jiného zdravotnického zařízení na doléčení,
rekonvalescenci a rehabilitaci blíže k rodinnému prostředí. Tím také alespoň částečně snížit
tlak na akutní lůžkové kapacity v okolních nemocnicích (Příbram, Benešov).
Vytvoření expektačních lůžek pro krátkodobé sledování pacientů a ambulantní infuzní
terapie reaguje na potřeby praktických lékařů i odborných ambulancí v regionu a umožní
části pacientů vyhnout se hospitalizaci a absolvovat potřebnou léčbu ambulantně v místě
bydliště. Dále tak sníží tlak na akutní lůžkovou péči ve spádových nemocnicích.
V ambulantní péči je nejvýznamnějším bodem zavedení nepřetržité služby na chirurgické
ambulanci – v letním období by tento fakt měl pomoci jak Zdravotnické záchranné službě
zkrácením dojezdu při lehčích úrazech, tak i snížením náporu na ambulance ve spádových
nemocnicích. Novinkou je také ortopedická poradna v rámci ambulance.
Rozšíření ordinačních hodin na interní ambulanci, endoskopii, neurologii a rehabilitaci
a dále navýšení kapacit ve fyzioterapii by mělo zlepšit dostupnost těchto zdravotních služeb
a zkrátit objednací doby, které však snad s výjimkou rehabilitace a fyzioterapie jsou již dnes
velmi příznivé.
Všechny strany se shodují na tom, že společným zájmem bude v následujících měsících
doplnit spektrum a objem poskytovaných zdravotnických služeb o další odbornosti – kožní,
kardiologii, praktického lékaře, ORL… Toto rozšíření je podmíněno absolvováním
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výběrových řízení a schopností provozovatele, společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.,
zajistit kvalifikované lékaře daných odborností.
Shora uvedený soubor informací (zprávu) zpracoval a předložil pan MUDr. Roman
Vanžura.
Opis Přílohy č. 2 (konec opisu)
Opis Přílohy č. 3 (začátek)
Stanovisko výboru České internistické společnosti ČSL JEP k problematice znovuotevření
Interního oddělení v nemocnici v Sedlčanech
Byli jsme osloveni vedením nemocnice k vyjádření názoru na otevření, respektive
znovuotevření Interního oddělení v nemocnici Sedlčany. Dostali jsme základní informaci
o provozu nemocnice a o provozu Interního oddělení do doby jeho uzavření. Naše vyjádření
tedy vychází z následujících faktů. V nemocnici byla transformována chirurgie na oddělení
jednodenní chirurgie, Interní oddělení bylo uzavřeno z důvodu nedostatku personálu cca
před půl rokem. Oddělení mělo cca 30 lůžek. V nemocnici funguje Oddělení následné péče
a Interní ambulance.
Situaci jsme posuzovali z několika aspektů.
1. V současné době trpí nedostatkem personálu prakticky všechna interní oddělení a je
poměrně malá šance, že by se situace významně změnila v nejbližších letech.
2. Z hlediska akreditace je velmi sporné, zda by malé Interní oddělení mohlo získat
akreditaci na školení v interně, a to samozřejmě snižuje pravděpodobnost zlepšení
personální situace.
3. Dojezdová vzdálenost na větší interní oddělení je zhruba 30 minut (Příbram).
4. Obecným principem současného zdravotnictví i fungování moderních interních
oddělení je péče na kompletně vybavených a personálně zajištěných odděleních
ve větších nemocnicích, které mají akreditaci pro vnitřní lékařství a jsou schopny
zajistit i výchovu dalších odborníků v oboru.
5. Dostupnost interního oddělení lokálně může někdy paradoxně poškodit pacienta,
který by měl být co nejrychleji transportován do specializovaného centra a primární
přesun do lokálního zdravotnického zařízení představuje zdržení a ohrožení života
nemocného (AIM, CPMP).
6. Ani Česká internistická společnost, ani jiné odborné autority nejsou schopny pomoci
s personálním zajištěním případně znovuotevíraného oddělení.
Chápeme, že pro obyvatele regionu je při laickém pohledu jistě výhodnější mít interní
oddělení co nejblíže. Na druhé straně to může vést ke zhoršení dostupnosti kvalitní moderní
diagnostické i léčebné péče. Příklady ze zahraničí popisují přesně stejnou situaci.
Naším doporučením v současné době je využít k zajištění lůžkové interní péče dostupných
větších nemocnic. Lokálně v nemocnici pak podpořit oddělení následné péče a rozšířit
ambulantní provoz.
V případě, že by se situace zásadním způsobem změnila, rádi ji zhodnotíme znovu.
Za výbor České internistické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.,
FACP, FEFIM, předseda společnosti.
Opis Přílohy č. 3 (konec opisu)
Slova k řešené problematice se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, který
nejprve přivítal přizvané hosty dnešního jednání, pana MUDr. Romana Vanžuru, provozního
ředitele a jednatele subjektu MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., který je za provozovatele
Městské nemocnice Sedlčany, odpovědný, mimo jiné, za její bezproblémový provoz a
plnění podmínek smluvních ujednání uzavřených s městem Sedlčany (v textu též „Smlouva
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o nájmu“ nebo „Smlouva“) a dále pana Tomáše Berana, člena dozorčí rady VAMED
MEDITERRA, a. s.
Pan starosta problematiku uvedl výčtem nejdůležitějších jednání, které ve věci
znovuobnovení provozu Interního oddělení inicioval, případně kterých byl jako host
účastníkem. Od posledního veřejného zasedání ZM (dne 20. března 2017) do dnešního dne
(19. června 2017) pan starosta absolvoval celkem 62 různých jednání vedených především
z cílem naplnění souboru přijatých usnesení ZM, která zní (opis výroků):
▪ ZM č. 163/2014-2018
Zastupitelstvo města Sedlčany zásadně nesouhlasí se zrušením lůžkové části Interního
oddělení v sedlčanské nemocnici a žádá provozovatele, MEDITERRU-Sedlčany, s. r. o.,
o důsledné dodržování ustanovení článku II. „Účel nájmu“ dříve uzavřené „Smlouvy
o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, a to jak věcí nemovitých – budov
a pozemků, tak věcí movitých – zařízení nemocnice, jakož i provozu nemocnice“ a k přijetí
všech kroků k zachování provozu Interního oddělení (lůžkové části) v plném rozsahu.
▪ ZM č. 164/2014-2018
Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany provést právní analýzu plnění
uzavřeného smluvního vztahu ze strany nájemce, MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., zejména
s ohledem na plnění účelu nájmu a toto vyhodnocení předložit na příštím zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany.
▪ ZM č. 177/2014-2018
Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí přednesené informace o situaci v Městské
nemocnici Sedlčany a po obsáhlé rozpravě potvrzuje stanovisko Zastupitelstva města
Sedlčany ze dne 20. února 2017 vyjádřené usnesením č. 163/2014-2018 a vyjadřuje panu
Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města Sedlčany, plnou podporu v prosazování tohoto
usnesení.
Pan starosta dále výčtem poukázal na nejdůležitější pracovní jednání:
▪ dne 6. dubna 2017; hlavní téma – projednání výpomoci lékařů z krajských nemocnic
(Benešov; Příbram);
▪ dne 11. dubna 2017; hlavní téma – vyhodnocení dosavadních výsledků činnosti
v segmentu zajištění personálií (lékařů s potřebnou atestací a odborností); zadán ze strany
Středočeského kraje směrem k provozovateli nemocnice úkol rozpracovat podrobněji
náhradní variantu (posílení ambulantních služeb);
▪ dne 3. května 2017; hlavní téma – diskuse o materiálech předložených provozovatelem
nemocnice; projednání návrhu na posílení ambulantní části služeb;
▪ dne 31. května 2017; hlavní téma – závěrečné jednání; rekapitulace plnění úkolů; náhradní,
respektive záložní varianta řešení.
Pan starosta ve svém úvodním vystoupení konstatoval, že v rámci omezených možností
a prakticky ve věci nulových kompetencí města rozhodovat, po celou dobu hájil stávající
zájmy občanů a města i zájmy budoucí s ohledem na vnímání dostupnosti dalších informací
z oblasti zdravotnictví, jeho trendů vývoje, které nelze nerespektovat i odborné názory, které
se prosazují, jako i v neposlední řadě kvalitu a dostupnost služeb pro naše občany a jejich
financování.
Pan starosta rekapituloval výsledky všech jednání učiněných v kompetenci Krajského úřadu
Středočeského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny a provozovatele nemocnice, tj.
obchodní společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., přičemž s politováním konstatoval,
že k obnovení provozu Interního oddělní ze strany provozovatele nemocnice nedojde ani
v termínu ke dni 1. července 2017, a to zejména pro personální nedostatečnost zajištění
řádné a odpovídající standardní lékařské péče.
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Pan starosta se pohledem a slovem obrátil na přítomné hosty, osoby skutečně odpovědné,
pana MUDr. Romana Vanžuru, provozního ředitele a jednatele subjektu MEDITERRASedlčany, s. r. o. a pana Tomáše Berana, člena dozorčí rady VAMED MEDITERRA, a. s.,
které přizval k předsednickému stolu a požádal o vyjádření.
Pan MUDr. Roman Vanžura nejprve všem přítomným zastupitelům předal dokument
pod názvem „Podklady pro jednání Zastupitelstva města Sedlčany dne 19. června 2017“,
který je svým původem od provozovatele nemocnice; (celkem 12 listů textu bez obalu; autor
dokumentu je označen pan MUDr. Roman Vanžura).
Následně oba jmenovaní pánové zaujali místo na boku předsednického stolu, odkud zazněla
jejich slova referenční a slova „obhajoby“ a smyslu činnosti subjektu soustředěná zejména
časově na poslední tři měsíce a obsahově zaměřená na zajištění znovuotevření provozu
lůžkové části Interního oddělení s původním obsahem lékařských výkonů a případné
zajištění „náhradní“ varianty souboru rozšířených služeb (zejména ambulantních) pro
občany města a regionu, navrhované realizovat ve prospěch zajištění odpovídajících a
možných služeb v regionu, které by byly podpořeny rozhodující zdravotní pojišťovnou.
Nejprve se slova ujal pan Tomáš Beran, člen dozorčí rady VAMED MEDITERRA, a. s.,
který rekapituloval události z pohledu holdingu, do kterého subjekt MEDITERRA-Sedlčany,
s. r. o., tedy provozovatel nemocnice, náleží, přičemž se soustředil na vyhodnocení činnosti
vedené v průběhu posledního půl roku v intenzivní snaze zajistit lékaře na obnovení provozu
Interního oddělení. Své vystoupení rozdělil do třech segmentů, a to:
▫ seznam aktivit za účelem obnovy provozu Interního oddělení (nejsou zde vypsány, jsou
součástí předaného dokumentu, který je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu);
▫ varianta č. 2 na další poskytovanou péči (zejména rozšíření ambulantních služeb; uvedena
podrobně výše; případně opakovaně v předaném dokumentu);
▫ informační aktivity činnosti směrem k veřejnosti (otevřenost; transparentnost; logické
vazby činnosti; rovněž vše uvedeno v předaném dokumentu, vizte Přílohu č. 2 tohoto
Zápisu).
Následně se ujal slova pan MUDr. Roman Vanžura. Poděkoval městu Sedlčany, respektive
panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, za veškeré aktivity (podněty, vize, konkrétní
činy a další), které podnikl ve prospěch obnovy provozu Interního oddělení, zejména
za vyjednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou posunutí termínu, časového prostoru
pro zajištění lékařů za účelem znovuobnovení provozu nemocnice.
Jinými slovy sdělil, že v těchto aktivitách nemá smysl dále pokračovat a živit naději
na znovuobnovení provozu, neboť na trhu práce je zásadní nedostatek internistů (lékaři
specializovaní na vnitřní nemoci organismu) a překážky pro vytvoření konkurenčního
prostředí jsou nepřekonatelné (akreditace pracoviště, moderní diagnostické metody
a přístrojové vybavení, komplexnost péče; intenzita a počet řešených obdobných příkladů
a další profesní a profesionální předpoklady výkonu funkce lékařské služby) a nikdy
nemohou být provozovatelem vytvořeny. Je nanejvýš odpovědné pacienty převážet na místo
poskytnutí žádoucí péče, kterou z výše uvedeného pohledu není již dnes možné poskytovat a
v budoucnu možné poskytovat nebude.
Pan MUDr. Roman Vanžura rovněž poděkoval za vstřícný přístup, korektnost racionálního
jednání, profesionální přístup k situaci a medializaci jednání panu Mgr. Martinovi Kupkovi,
náměstkovi hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví.
Jmenovaný referující se v další části svého vystoupení podrobněji věnoval všem třem
počátečním variantám řešení vzniklé situace (vizte předchozí dokumenty a dva Zápisy ZM
o této problematice), a to:
▫ znovuobnovení provozu původního Interního oddělení s konstantní kvalitou služeb;
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▫ nulová varianta (trvalé ukončení provozu Interního oddělení bez náhrady za jiné žádoucí
služby pro občany města a regionu);
▫ varianta adekvátní náhrady dřívější péče v moderním režimu spektra služeb ambulantních.
Pro poslední variantu provozovatel nemocnice, MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., v případě
nezdaru snah na znovuobnovení provozu Interního oddělení v žádaném termínu, nalezl
pochopení jak u zástupců Středočeského kraje, tak u Všeobecné zdravotní pojišťovny, které
jsou rozhodujícími partnery provozovatele pro zachování nemocnice v Sedlčanech
v transformované podobě.
Pan MUDr. Roman Vanžura se ve svém vystoupení dále podrobně věnoval všem aktivitám,
a to přímým, nepřímým, pobídkám i dalším, vynakládaným na zajištění lékařů, jejichž
výsledky a účinnost rekapituloval. Vzhledem k tomu, že jsou tyto podrobně uvedeny
v Příloze č. 2 tohoto Zápisu, nejsou zde duplicitně uváděny.
Smluvní personální agentury (tři) za posledního půl roku oslovily na 250 lékařů z České
republiky a Slovenské republiky s žádanou specializací (interní lékaři).
Podrobněji se věnoval dvěma hlavním důvodům, pro které oslovení lékaři nabídky odmítli
(vizte Přílohu č. 2):
▫ osobní důvody (např. dojezdová vzdálenost, četnost služeb);
▫ profesní důvody (příliš malé zařízení; nelze racionálně zajistit žádanou diagnostiku
případů; nelze využít konziliárních služeb v místě léčby; pracoviště nelze akreditovat;
kontinuální vzdělávání se nezapočítává; omezený odborný růst; malá četnost různých
případů; slabá profesionalizace, absence komplementu a další).
Pan MUDr. Roman Vanžura v další části ocitoval celý text Přílohy č. 3 k Pozvánce na
dnešní jednání, kterou je dokument – „Stanovisko výboru České internistické společnosti
ČSL JEP k problematice znovuotevření Interního oddělení v nemocnici v Sedlčanech“,
jehož opis je výše uveden.
Pan MUDr. Roman Vanžura dále věcně upřesnil činnost subjektu v oblasti zajištění lékařské
péče dnem 1. července 2017 a přednesl výčet služeb (vizte – podrobně uvedeno v Příloze č.
2 k tomuto Zápisu).
Základní rekapitulace změn ve struktuře a rozsahu lékařské péče (aplikace tzv. záložní
varianty s účinností dnem 1. července 2017):
▪ navýšení na počet padesáti lůžek tzv. následné ošetřovatelské péče (vylepšení dostupnosti
této služby, doléčení v místě, možnost návštěv blízkých příbuzných a známých);
▪ zavedení nepřetržitého provozu chirurgické ambulance (24 hodin denně, každý den
v roce);
▪ expektační lůžka, tzv. denní stacionář (tři křesla – lůžka); jedna místnost, intenzivní péče;
▪ rozšíření počtu hodin a rozšíření odborností ambulantní péče (zajištěno bude až po získání
specialistů).
Pan MUDr. Roman Vanžura také poukázal na realitu informačních sdělení a osvětu činnosti
nemocnice; každá domácnost obdrží (obdržela) informační leták, který se stane i základní
informací pro kontakt s pacienty. Distribuce těchto informací bude realizována v písemné
podobě i skrze lokální periodika do oblasti spádového regionu. Akci s distribucí letáků
do domácností lze i opakovat.
Závěrem pan MUDr. Roman Vanžura poděkoval za pozornost všem přítomným.
Pan starosta, předsedající a moderující tento bod jednání, přizval k předsednickému stolu
pana Mgr. Martina Kupku; náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast
zdravotnictví, kterého požádal o sdělení před shromážděnými zastupiteli a veřejností. Tento
se vrátil ke svému dřívějšímu vystoupení na veřejném zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany, na které navázal a kultivovaným způsobem sdělení rekapituloval snahy krajského
zřízení realizované nejprve za účelem obnovy provozu Interního oddělení, následné reflexe
skutečnosti stavu našeho zdravotnictví a iniciaci adekvátní a reálné náhrady poskytované
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péče. S těžkostí v srdci sdělil, že není dobrou zprávou pro některé občany města úplné
ukončení provozu Interního oddělení; raději by oznamoval zprávu o jeho znovuobnovení.
Sdělil, že z výše již uvedených důvodů obnova provozu nebyla možná a není reálná.
Vykonána byla všemi zainteresovanými aktéry spousta práce, a to i na sestavení záložní
varanty, kterou dnes jeho předřečník pan MUDr. Roman Vanžura přednesl a představil.
Poukázal na důležitost posílení některých již vykonávaných služeb a některých nově
zaváděných služeb, které jsou prvky moderní medicíny. Dále sdělil, že rozšířením provozu
zdravotnické záchranné služby (posílením pracoviště) Středočeský kraj významně přispívá
k zajištění kontinuity a komplexnosti péče (reálná a hmatatelná pomoc). Poukázal, že
představená varianta je seriózním a zcela reálným řešením situace a dále na skutečnost, že
předložené řešení má plnou podporu Všeobecné zdravotní pojišťovny, což je rozhodující
činitel, který na základě smluvního vztahu s provozovatelem zajišťuje úhrady lékařských
výkonů.
Sdělil, že krajským nemocničním zařízením přikázal (zejména nemocnici v Benešově
a Příbrami) maximálně pozorný, profesionální a věcný přístup ke všem pacientům
přicházejícím do těchto zařízení z regionu Sedlčanska. V uplynulém půl roce nebyl
zaznamenán a není dokumentován jediný příklad odmítnutí pomoci. Pacienti byli řádně
přijati a ošetřeni, a to na žádoucí úrovni.
Vyslovil úvahu nad tím, že ze své pozice mohl i lékařům těchto zařízení přikázat personální
výpomoc provozovateli Městské nemocnice Sedlčany, avšak v kontextu systému a stavu
tuto potenciální „službu“ nazval medvědí.
I Středočeský kraj se ve svých nemocnicích potýká s nedostatkem lékařů, ponejvíce
specialistů – internistů, ale také s nedostatkem středního zdravotního personálu (zejména
zdravotních sester). Udržitelnost kvality péče a rozsahu služeb je čím dál tím těžším úkolem;
problém nastal ve všech českých nemocnicích, je systémový. V dnešní době nehraje
okamžitá finanční motivace hlavní roli, avšak odborná perspektiva. Motivační složka lékařů
v krajských zařízeních byla posílena.
Úkolem Středočeského kraje je v nemocnicích jím zřízených situaci stabilizovat a zajistit
pacientům i z oblasti města Sedlčany kvalitnější péči oproti té, která byla doposud
poskytována. Pacient by se v těchto zařízeních měl potkat s kvalifikovaným a vlídným
personálem, prostředím na žádané úrovni, moderním medicínským zázemím a vybaveností,
odbornou péčí a všemi prvky moderní medicíny. Zařízení nechtějí být pro pacienty těmi tzv.
„na poslední míli“.
V další části vyjádřil své přesvědčení, že samotné hledání lékařů bylo provozovatelem
realizováno s plným nasazením v konfrontaci s tvrdou realitou dneška a situací v českém
zdravotnictví v kontextu toho evropského.
Sdělil, že tzv. oblastní nemocnice mají lepší možnosti a výchozí postavení, proto i jiné
možnosti řešení. Poukázal na skutečnost, že klíčovým hráčem v této problematice jsou
zdravotní pojišťovny a v závěru svého vystoupení apeloval na racionálnost poctivých
argumentů, které stály za řešením vzniklé situace a určitého neklidu a nejistoty. Jinými slovy
vyjádřil naději, že postupem času každý tyto argumenty musí v kontextu racionálna
přijmout, oprostit se od svého ega, porozumět jim a pochopit.
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, panu Mgr. Martinu Kupkovi, za jeho vystoupení
poděkoval.
V další části pan starosta k problematice fungování Městské nemocnice Sedlčany, respektive
ukončení provozu Interního oddělení, otevřel rozpravu, nejprve zastupitelů a následně
přítomné veřejnosti:
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 1/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek připravila a přednesla
paní Mgr. Blanka Vilasová
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Jmenovaná se přítomného pana MUDr. Romana Vanžury dotázala, proč prezentované
postupy a aktivity na zachování kontinuity provozu Interního oddělení společnost nevyvíjela
již cca jednu polovinu roku před avizovaným dočasným uzavřením provozu Interního
oddělení. Doplnila, že by byl větší prostor a čas požadované odborné lékaře najít, pokud
tedy měl provozovatel jasné signály o potenciálních personálních problémech, což je
z kontextu sdělení odejitých lékařů zřejmé.
Pan MUDr. Roman Vanžura sdělil, že na otázku v tomto předmětu již odpověděl
na předchozím zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Sdělil, že dva interní lékaři podali
výpověď ve stejném čase. V běžící výpovědní době provozovatel za tyto lékaře hledal
intenzivně odpovídající odbornou náhradu, což je jeho kompetence. Za dva měsíce se tuto
náhradu nepodařilo zajistit a pracovní pozice zůstaly neobsazeny. Následovalo rozhodnutí
o dočasném přerušení provozu a podání informace směrem k městu Sedlčany. Dříve nemělo
význam zprávu o personální nedostatečnosti městu avizovat, jedná se o interní problém
provozovatele nemocnice, který mu nemůže nikdo vyřešit. Jinými slovy sdělil, že v čase
předtím, ačkoli určité problémy vztahové i jiné na pracovišti byly, nebyl ze strany
výkonných lékařů avizován žádný krok neochoty v rozdělané práci pokračovat a pracoviště
opustit a tím jej paralyzovat a dále zaměstnavatele vystavit do nové skutečnosti a určité
závislosti. Na Interním oddělení zůstal jediný lékař s žádanou odborností, který nemůže
sjednané lékařské výkony po dobu 24 hodin zastat, což je zřejmé (nepřetržitý režim; noční
služby).
Příspěvek je takového charakteru, který si ze strany Městského úřadu Sedlčany, případně
dalších orgánů města Sedlčany, nevyžaduje další vypořádání.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 2/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek připravil a přednesl
pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka
Jmenovaný poukázal na ustanovení zákoníku práce zejména definování dvouměsíční
výpovědní lhůty, čímž poukázal na to, že patrně ještě před vypršením této lhůty bylo Interní
oddělení dočasně uzavřeno, avšak lékaři mohli smluvní činnosti vykonávat.
Pan MUDr. Roman Vanžura odvětil, že lékaři ve výpovědi čerpali také řádnou dovolenou
na zotavenou. Pacienty provozovatel přestal na Interní oddělení přijímat a dne 23. prosince
2016 provoz Interního oddělení ředitel subjektu svým rozhodnutím dočasně uzavřel.
Příspěvek je takového charakteru, který si ze strany Městského úřadu Sedlčany, případně
dalších orgánů města Sedlčany, nevyžaduje další vypořádání.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 3/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek připravil a přednesl
pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka
Jmenovaný se pana MUDr. Romana Vanžury dotázal, zda obchodní společnost,
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., bude vyvíjet další aktivity za účelem personálního zajištění
provozu Interního oddělení v čase budoucím.
Oslovený pan MUDr. Roman Vanžura sdělil, že již považuje veškeré snahy na získání
lékařů požadované odbornosti za ukončené; aktivována bude tzv. záložní varianta, kterou
dnes představil. V další části sdělil, jakého stupně odbornosti situace znovuobnovení
provozu Interního oddělení žádá, a to ve tvaru dříve smluvně založeném se zdravotní
pojišťovnou, tj. tři lékaře stupně odbornosti, respektive tři celé pracovní úvazky L3; 1,8
lékaře, respektive pracovního úvazku stupně odbornosti L 2 a jednoho lékaře, respektive 1,0
pracovního úvazku stupně odbornosti L1. Lékaři budou dále provozovatelem poptáváni
pouze na ambulantní péči.
Příspěvek je takového charakteru, který si ze strany Městského úřadu Sedlčany, případně
dalších orgánů města Sedlčany, nevyžaduje další vypořádání.
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Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 4/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek připravil a přednesl
pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka poukázal na další možnosti budoucího segmentu
personálního zajištění lékařů, a to z pohledu strategických rozhodnutí zaměstnavatele
v rámci dlouhodobého a střednědobého horizontu zaměstnanosti a plnění úkolů provozu.
Jedná se o managerské přístupy v oblasti personalistiky, které vytvářejí produkty na zajištění
pracovních úvazků pro budoucí absolventy, tedy stávající studenty; pracovat lze adekvátně
s myšlenkou, respektive skutečností, že z regionu Sedlčany se rekrutují stále studenti
medicíny, z nichž zdaleka všichni do zahraničí odejít nehodlají, mají vztah k regionu a další
vazby na prostředí, které je pro ně optimální a vlídné. Na této platformě lze vytvořit pobídky
směrované k budoucím studentům, například formou finanční podpory studií (odpovídající
oboustranné smluvní ujednání; návratná půjčka apod.). Absolventi budou mít dobré důvody
setrvat. Jmenovaný sdělil, že se zcela určitě jedná o cestu schůdnou, kterou by provozovateli
doporučil.
Pan MUDr. Roman Vanžura k podnětu sdělil, že čerství absolventi jsou nemocnici
v současném systému vzdělávání k nepotřebě, nemohou samostatně pracovat, nemohou si
zde vykonávat započitatelnou praxi potřebnou k získání atestace; musejí pracovat pod
odborným dohledem – lékařem stupně odbornosti L3, který zde není (rozumí se na dřívějším
Interním oddělení). Není zde ani nikdo další, kdo by je vychoval k samostatnému výkonu
ani prostředí dostatečně vybaveno, které by je v rozumném čase profesně posunulo tam, kde
je to žádoucí.
Poukázal na to, že obdobný model určitého závazku a model vzdělávání byl předložen i
dříve odejitým lékařům, kteří se k tomuto tématu na jednom z předchozích jednání ZM
vyjádřili negativně. Samozřejmě záleží na nastavených podmínkách. Minimálně schůdné
v podmínkách provozovatele malé nemocnice by bylo navázat na lékaře stupně odbornosti
L3 mladé lékaře s učiněním doplňující nabídky o plnohodnotné stáže na akreditovaných
pracovištích v jiných nemocnicích. Do praxe k atestaci se výkon pracovní činnosti
v Městské nemocnici Sedlčany, a to s ohledem na absenci akreditace pracoviště,
nezapočítává, což je zřejmé i z výše uvedeného. Absolventy lékaře tedy není reálné a
racionální získat; provozovatel by si je zavázal, avšak výkon činnosti do doby složení
nejnižšího stupně atestace by museli vykonávat na jiném pracovišti v jiné nemocnici.
Příspěvek je takového charakteru, který si ze strany Městského úřadu Sedlčany, případně
dalších orgánů města Sedlčany, nevyžaduje další vypořádání.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 5/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek připravil a přednesl
pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka reagoval na předchozí slova sdělením, že odborné
pracovní týmy, na kterých stojí komplexní provozy, se budují dlouhodobě a manageři těchto
subjektů pracují s dlouhodobými vizemi; tedy budují své týmy dopředu. Špatnou
managerskou činností provozovatele jsme se dostali do situace, o kterou nestojíme a kterou
nechceme, která není žádoucí a nelíbí se nám. Podle informací z různých úrovní a zdrojů se
lze domnívat, že nedobrá personální situace je dlouhodobější a negativní personální přístupy
v prostředí provozu nemocnice ze strany provozovatele jsou aplikovány cca 2,5 až 3
uplynulé roky. To, že prakticky tři lékařky odešly najednou, o shora vyřčeném spíše svědčí.
Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka doplnil, že podle informací z prostředí krajských
nemocnic (rozumí se v Benešově a Příbrami), kterými disponuje, se nedá situace
v dlouhodobém horizontu zvládnout (zajištění žádoucí péče pro všechny pacienty i z našeho
regionu). Tyto signály z obou zařízeních jsou zřejmé.
Na příspěvek reagoval a svým vystoupením navázal pan Mgr. Martin Kupka, náměstek
hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví. Sdělil, že situaci opakovaně
podrobně diskutoval s oběma řediteli krajských zařízení (Benešov a Příbram). Samozřejmě,
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že pohodová a jednoduchá personální situace v těchto zařízeních také není, jako i situace
kapacity. Pomoc provozovateli Městské nemocnice Sedlčany v oblasti personální, rozumí se
zapůjčením lékařů nebo jejich částečného výkonu, je zcela nereálná a narušila by chod
tamějších oddělení a situace by byla přenesena na jinou lokaci, problémy totožné by se
objevily v uvedených nemocnicích, což by v konečném důsledku znamenalo celkové
zdramatizování situace. V současné době jsou krajské nemocnice stále schopny klíčovou
perspektivu začínajícím lékařům poskytovat. Sdělil, že Středočeský kraj poskytuje určitá
stipendia; kraje se o absolventy – zájemce o stipendia přetahují; pohybujeme se v prostředí
celorepublikové personální krize v lékařství a nedostatečnosti kvalifikovaných a k výkonu
připravených pracovních sil.
Samotné zvýšení finančních odměn zdravotníkům nemusí být dostatečně motivujícím
prvkem; každý si uvědomuje náročnost tohoto povolání, permanentní stres, neadekvátní
požadavky prostředí a očekávání, systém služeb, nepřetržitost provozu a další nároky
(vyloučení omylu, nezměrnou odpovědnost) oproti jiným oborům. Vypořádání se s touto
situací nebude ani do budoucna nikterak jednoduché. Kraj zachytil i moderní trendy péče
o své zaměstnance (podnikové mateřské školy, apod.). Náročná a odpovědná role lékařů
v kontextu s vývojem společnosti a moderními trendy, specializace a administrativní zátěž,
to vše postaveno do kontextu soutěže profesí o schopné jedince roli lékaře zvládat, situaci na
„trhu lékařů“ zhoršuje. Důležité je nenavodit svými rozhodnutími a nepřipustit kolaps
systému a včas na všechny potřeby reflektovat; v neposlední řadě aktivovat a zajistit zdroje
financování.
Do rozpravy se zapojil pan Tomáš Beran, člen dozorčí rady VAMED MEDITERRA, a. s.,
který sdělil, že pro studenty a jejich zapojení do profesního života holding usiluje, má
v oblasti personalistiky vypracovaný střednědobý i dlouhodobý plán, kterého součástí je
vize kariérního růstu mladých lékařů spolu s jejich předchozím získáním do pracovního
poměru. V kontextu shora uvedeného pan MUDr. Roman Vanžura informoval o nabídce
společnosti učiněné směrem k oběma výše jmenovaným krajským nemocnicím, která
spočívala v predispozici finančních prostředků do těchto nemocnic.
Ze shora uvedeného bloku informací nevyplývá žádný úkol pro Městský úřad Sedlčany a
další orgány města Sedlčany. Příspěvek je takového charakteru, který si ze strany Městského
úřadu Sedlčany nevyžaduje žádnou činnost a vypořádání.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 6/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesl pan Ing.
Pavel Švagr, CSc.
Jmenovaný se obrátil slovem k panu náměstkovi (pan Mgr. Martin Kupka), kterému věnoval
slova: „Pane náměstku, pěkně jste nás tady svými slovy uchlácholil.“ Sdělil, že
nezaznamenal žádný pozitivní názor ze strany občanů města na stávající situaci.
Konstatoval, že neobdržel žádné další informace o východisku a případných návrzích ze
strany města Sedlčany, a to zejména ve vztahu k založenému uživatelskému vztahu.
Očekával za potřebné vyslovit (navrhnout) reakci města Sedlčany ve smyslu toho, že žádaná
obnova provozu Interního oddělení nebyla doposud provedena. Po 1. červenci 2017
jmenovaný navrhované řešení spatřuje jako problém, neboť výše uvedená usnesení ZM
nebyla věcně naplněna, případně v kontextu přijetí navrhovaného řešení z nich v podstatě
zastupitelé ustupují. Sdělil, že na základě poznání názorů spoluobčanů a diskusí s nimi si tito
obnovení provozu Interního oddělení žádají. Není zřejmé a jisté zda navrhovaná varianta
bude platit jeden, dva nebo více let.
Příspěvek je takového charakteru, který si ze strany Městského úřadu Sedlčany (není v jeho
kompetenci), případně dalších orgánů města Sedlčany nevyžaduje další vypořádání.
Podstatné je definování přímého úkolu rozhodnutím ze strany ZM, pokud je věc v jeho
kompetenci.
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Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 7/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesl pan Ing.
Pavel Švagr, CSc.
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. v kontextu událostí kolem přerušení, respektive ukončení
provozu Interního oddělení a dostupných informací z veřejných zdrojů, zejména lokálních
periodik, otevřel další téma – informovanosti o těchto událostech. Sdělil, že jej negativně
zasáhl úvodník pana starosty v periodiku Radnice, který byl věnován právě tématu uzavření
provozu Interního oddělení, respektive některým událostem a jevům doprovodným.
Jmenovaný sdělil, že úvodník vyznívá tak, že všichni ostatní, kteří se ke kauze mediálně
vyjadřují, kromě pana starosty, pravdu nesdělují.
Pozastavil se nad tím, kterým zastupitelům jako účastníkům rozpravy, respektive komu
přítomná veřejnost na zasedání ZM zatleskala, jako vyjádření souhlasu s jeho názorem.
V další části tohoto příspěvku jmenovaný ocitoval ze Zápisu RM č. 35/2014-2018 ze dne
30. března 2016; zejména se věnoval pasáži věnované:
▪ koncepci rozvoje nemocnice;
(opis části dokumentu, ze kterého bylo citováno; začátek opisu)
Nicméně pan starosta konstatoval, že s každou periodou změny ve vedení, Město začíná
komunikovat od počátku, od „nulového“ stavu znalostí a potřeb (rozumí se ze strany
managementu nemocnice). Doposud nikdo ze strany provozovatele nedokázal předložit
stabilní střednědobou a dlouhodobou koncepci udržitelnosti a rozvoje nemocnice jako
regionální, a to ve všech rovinách, tj. finanční, materiálně technického vybavení, budov;
interpersonální; ekonomické; definování záměrů, smluvních ujednání a další).
(konec opisu části dokumentu)
(opis další části dokumentu, ze kterého bylo citováno; začátek opisu)
Opakovaně žádal předložení koncepce na dobu s výhledem deseti let.
Naděje, které byly v tomto ohledu ponejvíce vkládány do osobnosti ředitele nemocnice,
pana Doc. MUDr. Palivody, CSc., MBA, který jakousi koncepci vypracoval a předložil,
s jeho odchodem vyprchala. Tato se soustředila především na zajištění koncepční výstavby
a prostorového uspořádání areálu. Tenkráte byli ochotni provozovatelé zainvestovat nový
nemocniční pavilon a Město by se za tohoto předpokladu řádně, a to v kontextu rozvoje,
postaralo o svůj vlastní majetek (modernizace a rekonstrukce objektu). Byly zmíněny i
úvahy o nové nemocnici „na zelené louce“ (investice 250,00 mil. [Kč]), která by byla
investicí Města ve prospěch obchodní společnosti.
(konec opisu části dokumentu)
▪ reálným kompetencím provozního ředitele v oblasti rozvoje nemocnice;
(opis části dokumentu, ze kterého bylo citováno; začátek opisu)
Pan starosta sdělil, že s ohledem na několikerá jednání ředitele subjektu, která vedl za město
Sedlčany v poslední době, nebylo potřebné ředitele zvát na dnešní zasedání RM. Lze
předpokládat, že s ohledem na jeho nulové kompetence v rozhodnutích směrovaných
k rozvoji, by na dnešním jednání ničím potřebným a pozitivním v tomto směru nepřekvapil
a jednání neobohatil. Rovněž jeho dřívější vyjádření v tisku jsou poněkud smělá
a nereflektující skutečnost, respektive činnost Města a jeho finanční vklad do objektu.
(konec opisu části dokumentu)
▪ skladby služeb ve vztahu k naplňování a zejména rozvoji nemocnice neodpovídají
dřívějším představám města Sedlčany a směrování nemocnice.
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. poukázal na znalosti prostředí a problematiky lékařů, kteří jsou
členy ZM. Opakovaně vyslovil svůj názor, že RM věděla o problémech na Interním oddělení
dříve.
Poukázal na medializovaný názor zastupitelky města Sedlčany, paní Mgr. Blanky Vilasové,
která se údajně vyslovila pro vhodnost realizace auditu hospodaření v nemocnici, a to
zejména s ohledem na údajné nadhodnocení veřejných zakázek. Vyslovil pro tento názor
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pochopení; do prostředí nemocnice se alokovaly veliké finanční prostředky a v tuto chvíli by
audit vnímal jako povinnost jej vyhotovit.
Sdělil, že obdržené materiály jsou původem pouze ze strany provozovatele nemocnice;
očekával také stanovisko RM. Dále uvedl, že se domnívá, že jediné o čem se může dnes
hlasovat, je otázka platnosti uzavření Smlouvy o nájmu.
Slova k odpovědi se ujal pan starosta, který sdělil, že svým úvodníkem nechtěl nikoho
z těch, kteří se dnes cítí dotčeni, označit za osobu, která nemluví pravdu.
Dále poukázal na skutečnost, že pan Ing. Pavel Švagr, CSc. neustále cituje ze Zápisu z RM
(vizte výše uvedena identifikace), který je Zápisem o tehdy předloženém dokumentu,
původem od managementu provozovatele nemocnice pod názvem „Koncepce dalšího
rozvoje nemocnice Sedlčany“, nad kterým radní uvažovali. V tomto Zápise není žádné
zmínky o tom, že dojde k přerušení provozu Interního oddělení a takto situaci domýšlet není
možné. Vyslovit úvahu a analyzovat situaci, na to má právo každý radní. Od úvahy k realitě
bývá však dlouhá cesta. Pan starosta zopakoval, že poprvé se o přerušení provozu Interního
oddělení dozvěděl dne 2. prosince 2016, kdy byla Městským úřadem Sedlčany přijata
písemnost s názvem „Omezení provozu v nemocnici Sedlčany“, která byla zaevidována pod
č. j.: ST/23754/2016. Touto písemností pan MUDr. Roman Vanžura, provozní ředitel a
jednatel subjektu MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., stroze oznámil a město Sedlčany ve věci
poprvé informoval, že z důvodů zhoršené personální situace dojde dne 23. prosince 2016
k dočasnému přerušení provozu Interního oddělení nemocnice Sedlčany. Dále ředitel sdělil,
že příjem akutních pacientů na Interní oddělení a JIP bude ukončen již 19. prosince 2016.
Příspěvek je takového charakteru, který si ze strany Městského úřadu Sedlčany, případně
dalších orgánů města Sedlčany nevyžaduje další vypořádání.
(Poznámka: K požadavku auditu hospodaření se vyjádřili kompetentní zástupci
provozovatele na jiném místě; vizte níže.)
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 8/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesl pan Ing.
Pavel Švagr, CSc.
Jmenovaný konstatoval, že v předaném dokumentu ze strany provozovatele nemocnice je
uvedeno, že se na tvorbě náhradní varianty podílelo město Sedlčany. A jinými slovy sdělil,
že pokud tomu tak bylo, pak se jedná o rozpor mezi touto činností a obsahem výše
uvedených, ve věci doposud přijatých usnesení ZM, která jsou přijata ve prospěch obnovy a
zachování provozu Interního oddělení.
Jmenovaný položil několik otázek: „Chceme zachovat činnost interního oddělení?“
„Změnil někdo ze zastupitelů mezičasem svůj názor?“
„Co tedy platí?“
A dále pokračoval ve svém vystoupení. Sdělil, že město disponuje do budoucna pouze
jedním nástrojem na ovlivňování předmětu a účelu provozu, kterým je „Smlouva o nájmu,
správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech“, a ta bude zcela evidentně v čase od 1.
července 2017 porušována, neboť nebude plněn jeden z účelů tohoto smluvního ujednání.
Sdělil, že ve stávající Smlouvě je zjevná dominance činnosti na lůžkovou péči.
Konstatoval, že na minulém zasedání ZM zastupitelé diskutovali o dopisu pana starosty a
jeho právním rámci a právní váze, a to s ohledem na příslušný soubor výpovědních
ustanovení a dalších ustanovení souvisejících „Smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské
nemocnice v Sedlčanech“. Navrhl uložit starostovi města Sedlčany zaslat provozovateli
nemocnice ještě jeden dopis, který by byl právně jistý, vnímaný jako výzva k nápravě stavu
s přiměřenou lhůtou k odstranění nedodržení smluvního ujednání.
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že veškeré informace byly dostupné v periodiku
Sedlčanský kraj (veškeré informace o dění a jednání byly zveřejněny), ovšem dále očekával
vyslovení konkrétního postoje města k řešené situaci, což uvedl v kontextu již předchozích
příspěvků.

31

Předsedající zasedání ZM dále předal slovo panu Tomáši Beranovi, členu dozorčí rady
VAMED MEDITERRA, a. s., který reagoval na příspěvek do rozpravy pana Ing. Pavla
Švagra, CSc. Rozhodným způsobem deklaroval zájem MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.
provozovat nemocnici i nadále; nemocnici nezavírat (hrozí v případě výpovědi „Smlouvy
o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech“ podané ze strany města
Sedlčany). Uzavření nemocnice není cílem provozovatele, pouze výkon reálného komplexu
možných a prospěšných služeb, které mohou být realizovány v takto malé nemocnici na
dostatečné odborné úrovni. Od 1. července 2017 je třeba spolupráci vystavět na náhradní
variantě odsouhlasené rozhodující zdravotní pojišťovnou. Kategoricky odmítl údajná
medializovaná vyjádření zastupitelky paní Mgr. Blanky Vilasové o předražených zakázkách.
Sdělil, že tyto podivné hry k dodávkám služeb a prací naprosto odmítá. Obchodní společnost
má svůj kredit, který je každoročně auditem hospodaření dokladován, audit je realizován a
zpráva o něm vždy zveřejněna; je dostupná elektronicky, případně jej společnost může
poskytnout k nahlédnutí. Audity podávají zcela věrný obraz o hospodaření nemocnice.
Auditor je zcela nezávislá osoba. Společnost neměla nikdy žádný problém tohoto charakteru
a apeloval na osobní odpovědnost všech aktérů těchto výroků. Nemocnice má v tomto
ohledu dobré jméno. Rovněž potvrdil zpochybňované kompetence provozního ředitele;
kompetencemi jednat za VAMED, a. s., pak disponuje právě jmenovaný (pan Tomáš
Beran); (Poznámka: Ke kompetencím rozvoje a investic provozního ředitele se nevyjádřil,
pouze ke kompetencím ředitele ve vztahu k provozu).
V pokračující reakci na příspěvek do rozpravy, který přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.,
přispěchal pan MUDr. Roman Vanžura, který přiznal autorství předloženého dokumentu
(vizte Přílohu č. 2 k tomuto Zápisu), ve kterém, jak bylo citováno, je uvedeno, že se na
tvorbě náhradní varianty „podílelo“ (za účasti) město Sedlčany. Autor přiznal, že tato
formulace se zdá býti poněkud nešťastná. Město není autorem ani spoluautorem náhradní,
dnes předkládané varianty, bylo pouze účastníkem jednání a bylo o věci informováno, skrze
přítomnost pana starosty je tedy informováno o tom, že provozovatel dostal za úkol
takovouto variantu podrobně rozpracovat (takto jsou informováni i všichni zastupitelé
města), a to za účelem provozování jiných žádoucích lékařských služeb občanům města a
regionu a za účelem zachování zaměstnanosti v regionu Sedlčany. Dále doplnil svého
předřečníka o sdělení, že veškeré obchodní transakce jsou pečlivě monitorovány, rozumí se
všechny obchodní záležitosti, společnost má vypracován účinný systém vnitřních směrnic, a
to i s dopadem na realizovaná výběrová řízení prováděná za účelem zajištění
nejvýhodnějšího a nejvhodnějšího dodavatele služeb a díla.
Poprosil ty, kteří takováto vyjádření o špatném hospodaření (nadhodnocených zakázkách)
podávají nebo mají k dispozici určité zdroje pochybností, aby je konkretizovali a neprodleně
zaslali společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., za účelem provedení dalších
adekvátních kroků. Zmanipulování nabídek odmítá.
V pokračující reakci na příspěvek do rozpravy si dále vzal slovo pan starosta, který rozdělil
problematiku příspěvku na dvě části.
Vrátil se k Zápisu RM č. 35/2014-2018 ze dne 30. března 2016, ze kterého bylo citováno
a kterým je dokazována údajná dřívější informace o ukončení provozu Interního oddělení.
Pan starosta se proti tomuto vymezil a ostře ohradil. Informacemi tohoto obsahu nikdo
z radních nedisponoval. V Zápisu takovéto informace nejsou uvedeny. Jinými slovy sdělil,
že radní jednali a vyjadřovali se svobodně a v dobré víře projednávali všechny aspekty
rozvojové koncepce, kterou, jak je v RM zvykem, řádně toužili projednat. To, že jejich
úvahy šly hlouběji a měli určité pochybnosti, jim nelze zpětně vytýkat a domněnky nelze
předkládat jako důkazní prostředek. Není pravda, že by byli dříve informováni o ukončení
provozu Interního oddělení, oproti uváděnému datu (prosinec 2016). Ve svých úvahách se
zamýšleli nad koncepcí provozu malé regionální nemocnice a možnostmi ve městě Sedlčany
vůbec nějaký rozvoj a směrování životaschopné nemocnice realizovat. Úvahy a myšlenky si
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nelze plést a zaměňovat s rozhodováním a rozhodnutím. K personálním záležitostem nebylo
ze strany provozovatele ani ze strany lékařů zaznamenáno žádné avízo předem o jejich
zamýšlených výpovědích; učinili tak sami ze svého rozhodnutí a motivaci k tomuto činu
znají pouze oni. Důsledky i tohoto rozhodnutí dnes dopadají do prostředí ZM. Záleží
na odpovědnosti každého, kdo si Zápis z RM přečte, jak jej zamýšlí využít a použije.
Ke druhé části podstaty příspěvku pan starosta sdělil, že se radní zabývali otázkami: „Co dál
s nemocnicí v Sedlčanech?“ „Bude realizována přístavba nového pavilonu?“ „Budou
modernizovány stávající objekty zařízení?“ Jinými slovy sdělil, že ani za tyto úvahy
nemohou být odsuzovány a nikterak „pranýřováni“.
Dále se pan starosta opakovaně vyjádřil k tzv. slovu starosty ve zpravodaji RADNICE.
Sdělil, že svobodně vyjádřil svůj názor směrem k občanům města, kteří si jeho názor žádají,
tak, jak situaci jako jeden z účastníků dění vnímá, tak jak situace ve skutečnosti je. Poukázal
na to, že na ZM vystoupily v rozpravě dvě lékařky, které podaly výpověď z pracovního
poměru. K tomu sdělil, že na rozdíl, od let minulých zpravidla někdo z lékařů požádal o
setkání a všelijaké problémy se řešily i na této úrovni a dokázali je jejich účastníci vyřešit
ku prospěchu žádoucího, bezbolestně s důvěrou a bez přítomnosti médií. V roce loňském
(2016) ovšem pan starosta neobdržel žádné avízo k personálním problémům a záměrům
jejich aktérů, nespokojenosti apod. O jaký boj se jedná, radnici ani jemu nebylo známo.
Provozovatel nemocnice nepožádal v této situaci o přijetí na RM a neavizoval ohrožení
plnění smluvního ujednání.
K tomu, že jsou stále požadovány na RM další a další materiály pan starosta uvedl, že již
žádné další materiály a výstupy z realizovaných jednání k dispozici nejsou. Všechny jsou
prakticky medializovány, a to ku prospěchu transparentnosti průběhu procesu a otevřenosti
jednání i přístupu kohokoliv z občanů bez exkluzivity jedince a možnosti manipulace. Pan
starosta nemůže předjímat dnešní svobodné rozhodování ZM; sdělil, že samozřejmě výroky
případných návrhů usnesení má připraveny. Připraveny jsou ve smyslu kompetencí města
v řešené kauze.
K předložené struktuře ambulantní péče pan starosta sdělil, že se jedná o koncept sestavený
za účasti kompetentních a odpovědných subjektů, tj. provozovatele nemocnice,
Středočeského kraje a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Město není rozhodujícím činitelem.
V rozpravě slovo k vyjádření od předsedajícího zasedání ZM obdržel pan Mgr. Martin
Kupka, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví. Razantně odmítl,
že by zde chtěl někoho něčím chlácholit. Tato slova jsou neodpovědná. Zdůraznil, že
přednesené řešení je lepší než nenabídnout vůbec nic. Náhrada, respektive nabídka jedné
lékařské služby za službu dřívější, zcela odpovídá trendům a reflektuje potřeby. Nespočet
zákroků je realizováno ambulantně. Ačkoli počty lékařů v republice rostou, stále se jich
nedostává, a to z důvodů úzké specializace a uplatnění i v jiných oborech. Celostní internisté
chybějí. Sdělil, že na rozdíl od jiných je zvyklý pojmenovávat věci jejich pravými jmény a
napřímo. A situaci skutečně řešit, nejen o problémech mluvit. Jedná se o reflexi skutečnosti.
Medicína by neměla být politizována. Návrh na posílení záchranné služby v Sedlčanech ze
strany investice Středočeského kraje je důkazem, že Středočeský kraj cítí odpovědnost a
napomáhá kvalitě a dostupnosti lékařských služeb v regionu. Tento vklad je možné dále
rozvíjet. Sdělil, že činnosti jsou pohledem do budoucna, situace je řešena na základě
analýzy, poctivě a zpříma, na základě reflexe odborného pohledu, a to s maximální
odpovědností.
Příspěvek je takového charakteru, který si s ohledem na okamžitou reakci oslovených
nevyžaduje ze strany Městského úřadu Sedlčany, případně dalších orgánů města Sedlčany,
další vypořádání.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 9/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesl pan Ing.
Pavel Švagr, CSc.
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Jmenovaný věcně konstatoval:
▪ RM měla pro zastupitele připravit vlastní materiál (návrh, východisko, další postup);
▪ je patrně žádoucí předložit úpravy „Smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice
v Sedlčanech“; pokud Rada města Sedlčany změny připouští, pak je třeba je připravit
a navrhnout;
▪ RM a starosta města předkládá ZM materiály k projednání; podle Jednacího řádu ZM
vystupující v rozpravě očekával stanovisko.
Slova k odpovědi se ujal pan starosta, který sdělil, že je samozřejmostí, že RM posílá
materiály k projednání, a tak i činí (vizte Pozvánka spolu s Přílohami). S ohledem
na kompetence a jejich rozložení, je hlavním a odpovědným za činnost v řešené
problematice provozovatel nemocnice. Jestliže se zachová tak, že prokazatelně poruší
„Smlouvu o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech“, pak teprve může
následovat adekvátní reakce města (pronajímatele objektu). Sdělil, že předmětem věci a
jejich řešením není o tom psát neustále nějaké písemné materiály; věc je dnes předkládána
k operativnímu projednání; informace jsou pro každého nepochybně dostupné, každý
zastupitel s ohledem na otevřenou informovanost svůj ucelený názor má, ačkoli jej nemusí
vždy projevit a na základě koncensu, který je zjistitelný pouze na jednání ZM, je reálné
jednat a rozhodnout v té oblasti, kde ZM kompetence náleží.
Právní zástupce města Sedlčany má „Smlouvu o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice
v Sedlčanech“ dlouhodobě k dispozici, je řádně nastudována a tato byla jím interně
revidována, respektive právně posouzena na této úrovni; město Sedlčany je připraveno jako
účastník smluvního vztahu dále jednat. Původní verbální dohoda s provozovatelem byla
postavena na tom, že provozovatel připraví změnový návrh, který bude obsahovat
definování odborné části, a to s ohledem na fakta, která městu nejsou podrobně známa a
vycházejí ze smluvních ujednání se zdravotními pojišťovnami, případně z dalších ujednání a
závazků a odborné terminologie v oblasti účelu nájmu, která v posledních letech doznala
změn.
V další části pan starosta konstatoval, že pan Mgr. Martin Kupka se zde, mimo jiné, vyjádřil
k situaci v nemocnicích zřízených Středočeským krajem. Pan starosta sdělil, že s ohledem
na informace z jím realizovaných jednání, získal značný přehled o provozu a problémech
i v jiných nemocnicích, a to bez ohledu na jejich velikost, zaměření, charakter, zřizovatele,
či zakladatele a vlastníka. Fakultní nemocnice vykazují stamilionové dluhy, které musí
někdo uhradit. Menší nemocnice se potýkají s řadou dalších problémů, které jsou mnohdy
bezbolestně neřešitelné. Vzpomenul tak situaci v nemocnici ve městě Karviná, kde mají
nasmlouváno 60 lůžek na Interním oddělení a nemají k tomu odpovídající personální
obsazení. Lékaři jsou suplováni mezioborově. Městec Králové, Český Brod, Sušice a další
zařízení dlouhodobě řeší a nejsou schopny vyřešit totožné problémy, které řeší provozovatel
naší nemocnice. Nemocnice v Kadani je ze strany města dotována částkou sedmi milionů
za rok… Tlaky na centralizaci, soustředění odborných výkonů na místa nejlépe vybavená,
na odborná pracoviště a tlak na efektivitu zdravotní péče, jsou stále větší. Zájmem
zdravotních pojišťoven na efektivitu péče stoupá.
I z tohoto pohledu a z pohledu investic a dlouhodobého zajištění lékařské péče a fungování
naší nemocnice byla „Smlouva o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech“
nastavena jako dlouhodobý uživatelský vztah. Zápočet proti nájemnému byl využit jako
vhodný nástroj. Uzavřena byla v podmínkách a prostředí tehdejší doby.
Pan starosta sdělil, že mu není dobře, když od jednoho občana obdrží elektronické sdělení
o tom, že vše vyřeší příští volby. Pan starosta sdělil, že bude rád, když společně úspěšně
dokončíme toto volební období.
Příspěvek je takového charakteru, který si s ohledem na okamžitou reakci osloveného
nevyžaduje ze strany Městského úřadu Sedlčany, případně dalších orgánů města Sedlčany,
další vypořádání. Může být inspirativní k další činnosti a zpracovávání dat a podnětů.
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Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:57 hod. dostavuje zastupitel pan
Ing. Jiří Barták. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání ZM
celkem 20. Tento počet jednajících zastupitelů se již do konce zasedání zastupitelského
sboru nezměnil.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 10/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek připravil a přednesl
pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka
V návaznosti na požadavky pana Ing. Pavla Švagra, CSc. jmenovaný sdělil, že mu přeci jen
chybí nějaký výstup, nějaké doporučení postupu ze stravy vedení města (Rady města
Sedlčany), jak se zachovat v této situaci. Doporučení, co máme jako zastupitelé dělat…
Vrátil se k dopisu ze dne 16. února 2017 a k jeho právní váze (dopis upozorňující
provozovatele nemocnice na porušování smluvního ujednání, účelu Smlouvy) a charakteru
ve vztahu k příslušným ustanovením „Smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice
v Sedlčanech“. Sdělil, že dle jeho právního názoru, který kultivovaně vyjádřil, tento dřívější
dopis není výzvou ke sjednání nápravy, která je zapracována jako akt do smluvního ujednání
a proto z pozice odborníka (jmenovaný je právník) připravil návrh textu, který splňuje
všechny právní aspekty výzvy ke sjednání nápravy při porušení smluvního ujednání a kterou
se taktéž stanoví přiměřená lhůta k odstranění porušení Smlouvy. Pouvažoval
nad přiměřeností lhůty a doplnil, že podle jeho názoru je dostačující stanovit přiměřenou
lhůtu v délce trvání tří měsíců, ve které je možné učinit u zaměstnavatele rozvázání
pracovního poměru a uzavřít smlouvu s jiným zaměstnavatelem i zaměstnance z pozice
zaměstnavatele zajistit. Upravovat stávající smluvní ujednání znamená podřizovat se stavu,
který si „nadefinoval“, respektive, který dopustil provozovatel svým jednáním, které nebylo
zcela v souladu se zájmy města Sedlčany. Dopis, který jmenovaný připravil, právně město
k ničemu nad rámec smluvního ujednání nezavazuje, ale dává městu možnost „přitlačit“
na provozovatele a vynutit si jeho přiměřenou reakci. Provozovatel bude muset nějak
reagovat, sdělil. Dopis veřejně přednesl a předal do rukou panu starostovi. (Upozornění:
V tomto Zápisu není jeho text přepsán, nebyl pro zapisovatele v čase Zápisu dostupný;
ovšem bude založen a k dispozici v agendě pana starosty; zajistí sekretariát Úřadu,
případně osloví jeho původce.)
Pan starosta dokument převzal; na místě si jej pozorně přečetl a stručně okomentoval jeho
části. Označil takovýto postup za jeden z možných. Sdělil, že má-li tento připravený
dokument svým jménem podepsat (oficiální dokument města Sedlčany), je žádoucí si věc
řádně promyslet, domyslet důsledky a návrh konzultovat.
Na jiném místě rozpravy tento návrh podpořil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který v něm
spatřuje důležitý krok v cestě trvání (ukončení) a případné revize smluvního vztahu.
Navrhovatel sdělil, že je vhodné dnes na úrovni ZM tento návrh prodiskutovat, případně
upravit.
Příspěvek byl dále diskutován ve shora uvedeném rámci. Může být Radou města Sedlčany
a panem starostou v míře potřebnosti akceptován; okamžité vypořádání ze strany Rady
města Sedlčany, případně Městského úřadu Sedlčany nebylo usneseno a přislíbeno.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 11/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesl pan
PaedDr. Jaroslav Nádvorník
Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník nejprve panu starostovi poděkoval za přidělení slova; dále
sdělil, že na veřejných zasedání ZM často nemluví, nesdílí potřeby se veřejně vyjadřovat
na zasedání ZM příliš často. Není to proto, že by na věc neměl svůj názor, nebo že by
nedisponoval potřebnými informacemi, ale je to především proto, že plně důvěřuje Radě
města Sedlčany, jako jednotlivým osobnostem i jako orgánu města, že důvěřuje starostovi
a jejich doporučením. Sdělil, že nemá důvod je nikterak zpochybňovat. Věří, že RM jedná
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ve své kompetenci správně dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, podle zajištěných
informací a genia, kterým disponuje, že má na paměti blaho všech občanů a projevy jejich
práce tomu svědčí.
Sdělil, že rozumí vystupování a snahám pana Ing. Pavla Švagra, CSc., který je opozičním
zastupitelem, a tak se i chová, vyjadřuje a vystupuje. Z jeho jednání a vystupování však
vycítil, že za zrušení Interního oddělení může vedení města. Toto není ovšem pravda a nikdo
by tomu neměl věřit, že by Rada města Sedlčany byla odpovědná a mohla za situaci ve
zdejší nemocnici a za ukončení provozu Interního oddělení.
Takovéto jednání, které provozovatel nemocnice vůči městu Sedlčany předvedl, je
podpásové a nesolidní.
Smlouvu uzavírají mezi sebou dva rovnoprávní partneři. V tomto případě tomu ovšem tak
není a nemůže to být zcela pravda, a to zejména z toho důvodu, že není na trhu
provozovatelů nemocnic subjekt, který by se městu nabízel, že bude tuto nemocnici
provozovat jako stávající komplement, který by skočil po případné nabídce města Sedlčany
učiněné ve výběrovém řízení. Žijeme v realitě nedostatku lékařů a nedostatku kvalitních
provozovatelů, kteří by byli hodni zhostit se požadavků města a je akceptovat.
Město Sedlčany tahá za kratší část provázku.
Pokud jako zastupitelé dospějeme k variantě výpovědi, pravděpodobně tím naprosto zhatíme
předchozí mnohaleté snažení těch, kteří zde o regionální nemocnici usilovali, ji zajistili,
vybudovali, a to jako funkční celek, u něhož je obdivuhodná jeho historie i funkčnost
a postavení v regionu. Všeobecná zdravotní pojišťovna ukončí se stávajícím provozovatelem
smluvní ujednání a dosavadní spolupráci, desítky lidí přijdou o práci, zásah do jejich života
bude zřejmý.
Slyšeli jsme a měli jsme možnost se seznámit s odborným postojem na věc, který je
srozumitelně vyjádřen Internistickou společností a který svědčí o tom, že stav zdravotnictví
v České republice není nikterak dobrý a v tomto stavu setrvává již několik let. Zdravotnictví
se potýká s problémy, které nejsme schopni tady ze Sedlčan vyřešit, chybí koncepce.
Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník připomněl historii vzniku této nemocnice, která měla býti
původně vystavěna v nedaleké Prčici, ještě menším městečku, na místě, kde se nyní nachází
léčebna dlouhodobě nemocných. Zdejší schopní občané se zasadili o její vznik
a v podmínkách tehdejší úrovně lékařské služby a přístrojového vybavení, mohla dobře
fungovat a také fungovala. Dnes nemocnice s ohledem na moderní medicínu nemůže plnit
veškerou roli, kterou bychom si přáli a kterou plnila dříve. Není to možné a i občané to tak
vnímají.
Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník sdělil, že o této situaci mluvil s řadou občanů, kteří se
vyjadřovali tak, že jsou pro zachování nemocnice, ovšem lehnout by si do ní již asi nešli,
natož aby zde podstoupili operaci. Sdělil, že rozumí jejich obavám; absence moderní
diagnostiky a konzultací kolektivu expertních lékařů z různých souvisejících oborů tomuto
názoru dávají za plně za pravdu. A všichni navzájem si jistě přejeme pro každého jen tu
nejlepší lékařskou péči. I kdyby dál nemocnice fungovala, musí fungovat jinak. Jmenovaný
sdělil, že se zde dvakráte nechal hospitalizovat, důvěřoval personálu, důvody pro
hospitalizaci pominuly a byl s poskytnutými službami spokojen. Sdělil, že na niterní pocity
občanů se ptát nechce.
Vyjádřil názor, že lituje, že provoz Interního oddělení byl ukončen. Sdělil, že se setkal
s personálem nemocnice, který byl v nevýhodné pozici vůči primáři na Interním oddělení;
konstatoval, že jsme účastni důsledků určitého managerského rozhodnutí a možná
pochybení. To, co dlouhodobě dozrávalo, management neřešil se skutečnou odpovědností
a předvídavostí, nebo možná řešit nechtěl; nebyly brány v potaz oprávněné požadavky
odborníků.
Vedení nemocnice informacemi disponovalo, ale situaci adekvátně váze problému neřešilo.
Odejití lékaři zde dále pracují, a o to je mu této situace více líto.
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Vývoj ovšem nezastavíme, i kdyby provoz na Interním oddělení nebyl vloni (2016) přerušen
s největší pravděpodobností by tato situace nastala později, sdělil. Není tedy rozhodně
chybou ani pana starosty, ani Rady města Sedlčany, že provozovatel nemocnice provoz
Interního oddělení ukončil, a to s vědomím největší zdravotní pojišťovny.
Příspěvek nevyžaduje vypořádání.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 12/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek na zasedání ZM
přednesl pan Ing. František Hodys
Jmenovaný se dotázal, zda existuje reálná možnost rozšíření žádaných a absentujících
lékařských služeb mimo působnost společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., respektive
holding VAMED, a. s. (rozumí se především soubor ambulantních služeb jinde
vykonávaných především privátními lékaři).
Pan Mgr. Martin Kupka sdělil, že v tomto ohledu by klíčovou roli iniciátora mohlo sehrát
město Sedlčany, a to žádostí na Krajský úřad středočeského kraje, respektive Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu o vypsání výběrového řízení, které by bylo následně realizováno.
Následovalo by posuzovací řízení a rozhodnutí ve věci; vše za účasti a po projednání
s Krajským úřadem Středočeského kraje (uděluje oprávnění).
Pan Mgr. Martin Kupka obdobnými slovy dále sdělil, že z výše uvedených skutečností
vyplynulo za dané situace několik zásadních „věcí“, a sice to, že se medicína jako vědní
obor i penzum služeb neustále vyvíjí, vznikají jednodenní obory, které nahrazují dřívější
dlouhodobější hospitalizaci na lůžku, zákroky jsou soustředěny pouze na místo potřeb bez
většího poškození organizmu, proměňuje se struktura péče a jak je vidět neodborná
veřejnost předmětu a obsahu přestává rozumět, je zakonzervována v názorech dřívějších.
Středočeský kraj svým postojem i rozhodnutím na posílení záchranné služby a přípravou
prostředí v nemocnicích na příjem dalších pacientů garantuje naplňování svých rozhodnutí
a rozvoj služeb na tomto fundamentu pro občany města Sedlčany a bude sledovat případné
plnění ujednání ze strany provozovatele.
Příspěvek do rozpravy nevyžaduje vypořádání. Je inspirativní pro další případný postup
města Sedlčany.
V další části pokračující rozpravy pan starosta poukázal na vyřízení žádosti (Rada města
Sedlčany, Městský úřad Sedlčany) společnosti INNERA, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p.
828, 256 01 Benešov, která má zájem své služby v rozšířené podobě realizovat i
v Sedlčanech (kardiologie, diabetika). Město Sedlčany (Rada města Sedlčany) poskytlo
souhlas žádaný budoucím provozovatelem služeb a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Vzhledem k tomu, že se v tuto chvíli již do rozpravy zastupitelů někdo nepřihlásil, pan
starosta rozpravu zastupitelů ukončil a otevřel rozpravu veřejnosti.
Pan starosta konstatoval, že je žádoucí dáti prostor veřejnosti k rozpravě.
Příspěvek do rozpravy veřejnosti č. V1/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesla fyzická
osoba (občan města Sedlčany)
Příspěvek lze shrnout do následujícího:
▪ historie založení a první roky nemocnice; zajištění lékařské péče na tehdejší úrovni
a s tehdejšími nároky veřejnosti a pacientů; (byla při otevírání nemocnice v roce 1963;
nemocnice je „vymodlené“ dítě pan MUDr. Bohuše Kareše, primáře);
▪ studenti, kteří zde vystudují a nechtějí zde léčit, nechť náklady na studium uhradí;
▪ tehdejší pracovní nasazení bez ohledu na čas, prostředky a nárok na odměny; (rok 1996;
7.000,00 Kč/měsíc);
▪ korupční skandály ve zdravotnictví (MUDr. David Rath a další);
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Závěrem svého příspěvku konstatovala, že je jí líto, že je nakonec ráda, že není u likvidace
nemocnice přítomna, doslova uvedla u jejího „pohřbu“.
Pan starosta na slova navázal a reagoval tím, že ani při veškeré dobré vůli stav zachování
a konzervace dřívější struktury v takto malých nemocnicích udržet nelze; jedná se
o celorepublikový a evropský problém; předpisy vydat lze, ale ani ty vývoj nezastaví.
Personální stav si zasluhuje systémový přístup a následné řešení. Absentuje koncepce, jsou
vymýšleny zákony sice související, avšak primárně nepotřebné, na které se klade důraz
(vizte protikuřácký zákon a jeho věcné dopady).
Ministerstvo zdravotnictví ČR neprojevuje zájem o vytvoření lepšího stavu a předáním
kompetencí na zdravotní pojišťovny se stát vzdal určitých možností; s obcemi se nikdo
nebaví; státní správě spíše překážejí; dílčí kompetence založené dřívější legislativou jsou
zásadním způsobem omezovány.
Vystupující v rozpravě navázala na předchozí výroky slovy o tom, že dnes i lékaře zajímají
především finanční prostředky, mluví se všude jen a jen o penězích, lidskost a dřívější
profesní přístupy a osobní nasazení se vytrácejí.
Příspěvek do rozpravy nevyžaduje vypořádání.
Příspěvek do rozpravy veřejnosti č. V2/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesla další
fyzická osoba (občan města Sedlčany)
Konstatovala, že tak jako se úvodník pana starosty zveřejněný v periodiku RADNICE dotkl
pana Ing. Pavla Švagra, CSc., dotkl se i jí a jejích kolegů v redakci. Sdělila, že se snaží
veřejnost informovat objektivně, po každém jednání na Středočeském kraji žádala
informace, které zveřejňovala. Vzpomněla na své novinářské začátky, na první dny praxe,
kdy jí její „učitelka“, rozumí se patrně tehdy zkušenější novinářka, sdělila, že novinář je
v podstatě takový „pošťák informací“. Dnes již jako zkušená v oboru se stále snaží tento
odkaz naplňovat a bylo jí z některých slov smutno, neboť se potenciálně mohou týkat i jí,
což by ji mrzelo, je totiž přesvědčena, že informuje objektivně. Není ji známo, co probíhalo
mezi panem starostou a jedním z novinářů, ale že ona sama podávala o problematice
nemocnice vždy objektivní informace.
Pan starosta k tomu řekl, že má právo se vyjádřit také, jako každý jiný občan, občané jeho
slova očekávají a vystupující v rozpravě opakovaně ujistil o tom, že ta úvodní slova nejsou
o ní a o její práci ani o její spolupracovnici. Sdělil, že ji nikdy nenapadal, pouze v kontextu
i dnes zde vyřčeného vyjádřil svůj názor na věc, za kterým si plně stojí.
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., konstatoval, že i on jako opoziční politik má stejné právo se
vyjádřit a měl by dostat i v periodiku Radnice prostor.
Pan starosta konstatoval, že takovýto požadavek doposud nezaznamenal. Je možné podat
podnět k jednání na RM. Věc lze následně předat odpovědnému orgánu, kterým je Redakční
a kulturní rada, která se požadavkem může zabývat.
V rámci tohoto příspěvku vystoupila další fyzická osoba, oprávněná osoba vystoupit z titulu
podílové spoluvlastnice nemovitostí na území města Sedlčany, která konstatovala
legislativní usměrnění této problematiky, kde je vše uvedeno. K objektivním názorům by se
mělo dospět na jednání ZM. Periodikum by se nemělo stávat jakousi „hlásnou troubou“,
uvedla. Redakční rada by měla dávat prostor i jiným zastupitelům.
Pan starosta sdělil, že příspěvkem se bude zabývat Redakční a kulturní rada.
Dále vznesla dotaz mezi kým je vlastně Smlouva (rozumí se patrně se společností
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) uzavřena a požádala o její zveřejnění.
Starosta řekl, že je uzavřena mezi městem Sedlčany a společností MEDITERRA-Sedlčany,
s. r. o., byla řádně projednána v ZM a následně schválena v RM.
Pan starosta k vypořádání této části příspěvku sdělil, že její zveřejnění je možné.
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Příspěvek do rozpravy veřejnosti č. V3/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek přednesl občan
města Sedlčany
Jmenovaný se nejprve dotázal (spíše řečnicky):
„Proč ředitel provozovatele nemocnice staví hlavní problém na personálním nedostatku
lékařů? Proč lékaři zde nemají zájem pracovat? Proč nebylo dříve jednáno o jejich setrvání
na pracovních pozicích?“
Vyřčené otázky doplnil o konkrétní vzorec jednání a chování zástupců provozovatele
v pozici zaměstnavatele, které jsou takové, že z úst ředitele lékaři neslyší nic o perspektivě
nemocnice, dobrých vztazích zaměstnavatele a zaměstnance; chování a jednání je dle názoru
vystupujícího v rozpravě cílené k přesunutí zájmu nemocnice k lůžkům dlouhodobé péče,
následné péče, a to z toho důvodu, že je tato lékařská služba méně personálně náročná, méně
medicínsky nákladná a více zisková, oproti stavu současnému.
Další část příspěvku je rozdělena na následující okruhy řešené problematiky:
▪ zda provozovatel nemocnice, společnost, která prodala laboratoř, vrátila utržené peníze
městu Sedlčany;
▪ odchody lékařů nebyly dostatečně vysvětleny, pan ředitel s nimi možná o jejich odchodu
vůbec podrobně nemluvil, jejich oprávněné požadavky nechtěl slyšet;
▪ vize provozovat méně nákladná lůžka;
▪ Středočeský kraj této vizi napomáhá svým rozhodováním.
V řízené rozpravě občanů se slova k odpovědi se ujal pan MUDr. Roman Vanžura, který
sdělil, že s odcházejícími lékaři několikrát mluvil a jimi sdělené důvody jejich odchodu jsou
známy, byly zde několikráte v obecné i konkrétnější rovině vyřčeny, a to opakovaně. Jejich
rozhodnutí jsou nevratná. Podle úsudku pana ředitele, je problémem přijetí plné
odpovědnosti; odpovědnost na Interním oddělení je nepochybně vyšší (sami v době noční
rozhodují, plná a přímá odpovědnost), oproti pracovní pozici privátního lékaře, kterou nyní
zastávají (nižší míra odpovědnosti). I z tohoto pohledu se vrátit na své pracoviště nehodlají.
K problematice role primáře, sdělil, že když je na Interním oddělení ve skladbě kvalifikace
sám na úrovni L3 a ostatní lékaři tuto atestaci nemají, rozvázat s ním pracovní poměr bez
okamžité náhrady není prakticky možný, pouze s uzavřením pracoviště. Doplnil, že jeden
primář ve zkušební lhůtě odešel.
K výnosnosti péče sdělil, že se jedná o mýtus. Na každé oddělení je aplikován jiný úhradový
mechanismus. Výnosnost je cca stejná, pokud se ekonomických výsledků týká. Následná
péče pro lékaře je samozřejmě méně náročná. Dále sdělil jednoduchou ekonomickou
rozvahu, jejímž výsledkem byl oproti neporovnatelným objemům činnosti na jednotlivých
odděleních a spojeným nákladům, porovnatelný zisk, cca 5 %.
Doplnil, že stávající počet lůžek následné péče se zdvojnásobí, čili práce pro personál bude
dostatek; na zaměstnanost nebude mít rozhodnutí dopad.
Ekonomickou rozvahu podpořil svým vystoupením i pan Mgr. Martin Kupka.
K prodeji laboratoře, respektive dřívějšího Oddělení biochemie ředitel nemocnice sdělil, že
předmětem prodeje byl majetek (hmotný a nehmotný), který byl ve výhradním vlastnictví
prodávajícího, čili společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., která se svým majetkem
nakládá dle svého uvážení. Nemůže si přece nikdo myslet, že společnost prodává cizí
majetek. Pan starosta doplnil, že město Sedlčany stále vlastní objekt, tj. budovu, ve které je
laboratoř umístěna. Společnost neprodávala majetek města Sedlčany. Město Sedlčany
poskytlo na základě žádosti provozovatele pouze souhlas s užíváním třetí osobou, čili
podnájemní vztah, který je založen mezi společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. a
společností VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s. r. o. Tento vztah je naprosto právně v pořádku.
Do rozpravy veřejnosti se již nikdo z přítomných a oprávněných občanů nepřihlásil.
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O slovo k rekapitulaci se přihlásil pan Tomáš Beran, člen dozorčí rady VAMED
MEDITERRA, a. s., který sdělil, že se pokusí shrnout pohled provozovatele nemocnice
na celou záležitost.
▪ provozovatel učinil vše, co učinit měl a co učinit bylo možné pro to, aby personálně zajistil
chod Interního oddělení;
▪ MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. je i nadále připravena, schopna a odhodlána nemocnici
provozovat;
▪ to co se děje není zcela určitě žádný pohřeb nemocnice, předložen byl jasný projekt
provozu, který má podporu a zachovává zaměstnanost, a to spolu s prvky ve prospěch
rozvoje; slova, která zazněla z úst jedné z vystupujících v rozpravě, odmítl;
▪ nebyla dopuštěna ztráta jediného pracovního místa;
▪ provozovatel je ochoten a schopen jednat o Dodatku k „Nájemní smlouvě“;
▪ náhrada Interního oddělení za jiné lékařské služby je prvkem, který je rovněž činěn
ve prospěch další spolupráce a také proto, aby nedošlo ze strany města Sedlčany k výpovědi
stávajícího smluvního ujednání.
Slova v pokračující rozpravě se ujal pan starosta, který přednesl pracovní návrh usnesení.
Vzhledem k tomu, že se do rozpravy dále přihlásila paní Ing. Stanislava Jelenová, pan
starosta rozpravu zastupitelů opětovně otevřel.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 13/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek na zasedání ZM
přednesla paní Ing. Stanislava Jelenová
Jmenovaná navrhla do připravovaného smluvního ujednání o nájmu prostorů a provozování
nemocnice (Dodatek ke stávajícímu smluvnímu ujednání) řádně definovat a zapracovat,
respektive doplnit, sankční ustanovení, vázaná na nedodržení účelu, případně předmětu
nájmu.
Příspěvek do rozpravy nebyl vypořádán. Je akceptován a bude podnětem pro další jednání
o návrhu smluvního ujednání, který bude patrně předložen k projednání ZM. Kompetence
Rady města Sedlčany.
Příspěvek do rozpravy zastupitelů č. 14/4/ZM 14/2014-2018; příspěvek na zasedání ZM
přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc.
Jmenovaný sdělil, že návrhem na vypracování Dodatku ke Smlouvě o nájmu, správě a řízení
Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice uzavřené dne 3. prosince
2001, de facto rezignujeme na znovuotevření Interního oddělení a popíráme předchozí
usnesení ZM a své vystoupení doplnil o názor, že je žádoucí nejprve provozovateli
nemocnice zaslat dopis, kterým bude upozorněn na porušování smluvního ujednání.
Pan starosta v reakci na tento příspěvek sdělil, že tomu tak není, neboť usnesení ZM se stále
snaží plnit.
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že již na dřívějším zasedání ZM upozornil na spornou
literu (právní neurčitost) dopisu ze dne 16. února 2017, kterým byl provozovatel upozorněn
na nedodržování ustanovení výše uvedené Smlouvy, kterou je definován uživatelský vztah.
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. dále sdělil, že dříve přednesený návrh výroku usnesení je
v podstatě totožný s tím, co navrhoval provozovatel nemocnice v prosinci roku 2016.
V kontextu příspěvku č. 10/4/ZM 14/2014-2018, který přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav
Hefka sdělil, že by bylo vhodné zaslat provozovateli žádanou výzvu k nápravě stavu, a to
řádnou, se všemi potřebnými právními atributy, která by zakládala možnost výpovědi.
Upozornil na spornost a neurčitost předchozího upozornění. Navrhovaným krokem by byla
jakákoliv spornost odstraněna a město by mělo další možnost jednat s provozovatelem
o nápravě stavu.
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Pan starosta k uvedenému sdělil, že bude i nadále v jednáních pokračovat, usnesení není
žádoucí v tuto chvíli nijak revokovat, žádaný návrh výzvy lze precizovat za účasti právního
zástupce a po jednání RM a provozovateli zaslat.
Do rozpravy se zapojil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který návrh výzvy sestavil. Sdělil,
že město Sedlčany k ničemu nezavazuje a zároveň dává prostor pro další možnosti.
Konstatoval, že případný Dodatek bude mít spíše za úkol reagovat na stávající stav, nikoli
nutit provozovatele k žádoucí činnosti znovuobnovení provozu Interního oddělení.
Otevřenou rozpravu zastupitelského sboru pan starosta ukončil.
Následně proběhlo časově delší dohadovací řízení o návrhu výroku souboru usnesení,
kterého se aktivně účastnili všichni hlavní aktéři rozpravy. Jejich dílčí úvahy a návrhy zde
nejsou uváděny. Výroky usnesení ve vzájemné shodě a respektu názorů, byly sestaveny a
upřesněny a jsou uvedeny níže.
Pan starosta přednesl následující výroky návrhu usnesení, o kterých nechal hlasovat
samostatně:
„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany za účasti právní zástupkyně
města Sedlčany upozornit provozovatele Městské nemocnice Sedlčany, Mediterra-Sedlčany,
s. r. o., na hrubé porušení Smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice
v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice uzavřené dne 3. prosince 2001, a to ve smyslu
ustanovení čl. III. písm. b) uvedené Smlouvy a stanovit provozovateli přiměřenou lhůtu
v délce tří měsíců k nápravě stavu.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 186/2014-2018.
„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany, a to v součinnosti s právní
zástupkyní města Sedlčany, připravit k projednání návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu,
správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, uzavřené dne
3. prosince 2001, který bude reflektovat potřebu úprav předmětného smluvního vztahu.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 187/2014-2018.

5. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2016
Poznámka: Shora definovaná problematika je zapisovatelem Zápisu rozdělena do dvou
samostatně zapsaných částí podle programu, ačkoliv předsedající zasedání ZM
problematiku odůvodnil a o problematice referoval v jednom uspořádaném bloku informací,
rovněž tak referující paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického.
5.1 Výsledky hospodaření – příjmy, výdaje
Proveden byl (písemně zastupitelů předán) tzv. komentář k závěrečnému účtu, ve kterém je
uvedeno, že ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný v příjmové
i výdajové části ve výši 157.255,00 Kč. Z příjmů největší procento tvořily příjmy daňové,
a to 62 % z celkového objemu, další neméně významnou součástí rozpočtu jsou příjmy
z dotací a rezerv z minulých let a tyto tvořily 24 %. Necelých 14 % tvoří příjmy z vlastní
činnosti tj. pronájmy nebytových prostor a MBF, příjmy z činností ekonomických a
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v neposlední řadě i kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků a nemovitého majetku
města.
Ve výdajové části, co do výše procentního objemu, schváleného rozpočtu na rok 2016 byla
největší oblast bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba, opravy
a údržba majetku města. Z celkového objemu výdajů tato rozpočtová část tvoří 34,8 %.
Dále 34,3 % z rozpočtových výdajů je rozpočet všeobecné veřejné správy, tento mimo
správy Městského úřadu Sedlčany (výdaje spojené s výkonem samosprávy a přenesené
působnosti státní právy) zahrnuje též dotace poskytované občanským a zájmovým
sdružením, platby daní a poplatků, splátky úvěrů a úroků ve smyslu uzavřené Smlouvy o
poskytnutí úvěru. Objem ročních splátek úvěru je 6.000,00 tis. Kč. Jedná se úvěr přijatý
v roce 2014 na stavbu Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany v celkové výši 60.000,00
tis. Kč. Ukazatel dluhové služby k 31. prosinci 2016 je příznivých 4,26 % (poměr ročních
plátek úvěrů včetně úroků z úvěrů k objemu celkových příjmů mimo zapojených rezerv
z minulých let). Oblast pěstební činnosti v obecních lesích, výkon státní správy na úseku
OŽP 1,5 %, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (údržba a opravy MK, výdaje
spojené s dopravní obslužností, obnova a opravy IS na úseku vodohospodářských zařízení
města) 6,8 %, školství, kultura, tělovýchova a zájmová činnost 16,4 %, sociální věci 2,2 %,
ochrana a bezpečnost 4 % z objemu rozpočtových výdajů na rok 2016.
V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, z toho 4 rozpočtová opatření byla
přijata v kompetenci RM a 2 rozpočtová opatření schválilo ZM.
Závěr roku v plnění a čerpání rozpočtu a tím i přebytek rezerv do roku příštího byl příznivě
ovlivněn ze strany příjmové především daňovými výnosy, které k datu 31. prosince 2016
činily 101.090,00 tis. Kč. V části výdajů v oblasti investiční výstavby nebylo možné
z důvodu klimatických podmínek provést finální zásyp umělé plochy u stavby „Hřiště
s umělým povrchem“. Tento projekt pokračoval v roce 2017, kdy došlo k jeho dokončení.
Veškerá rozpočtová opatření v průběhu roku byla včasnou reakcí na předem avizované
příjmy a výdaje města.
V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným mimořádným situacím, které by ovlivnily negativně
finanční stránku hospodaření města.
Na počátku roku 2017 mělo město Sedlčany dostatečnou finanční rezervu pro běžné
financování provozních výdajů.
K závěrečnému účtu podal krátký komentář také pan Ing. Jiří Burian, starosta města,
s vysvětlením, že tento dokument byl již podrobně projednáván a vzat na vědomí při jednání
ZM dne 20. února 2017, kdy byl předložen v plném znění včetně Příloh. V této formě byl
rozeslán všem zastupitelům také před dnešním zasedáním (ZM 19. června 2017).
Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, následně přednesla „Návrh usnesení
– Závěrečný účet 2016.“

PŘÍJMY
Oblast příjmů

Plnění za I – XII/2016
(tis. Kč)
101.090,74
89.450,92
11.639,82

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY
1.1 Výnosy daní
1.2 Místní a správní poplatky
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% plnění
105,15
105,92
99,57

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba
b) Příjmy z prodeje zboží (RIS)
c) Pronájem pozemků
d) Příjmy z úroků bank. vkladů
e) Pokuty
f) Prodej dřeva – obecní lesy
g) Přijaté dary
h) Ostatní nedaňové příjmy
ch) Pronájem nebytových prostor
i) Nájemné z bytového fondu
j) Nájemné BD č. p. 791
k) Pronájem kotelen – MTS, s. r. o.
l) Pronájem vodohosp. zařízení
m) Pronájem – „Přivaděč pitné vody“
n) Příjmy z dobývací činnosti
o) EKO-KOM – odměna za tříděný odpad
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3.1 Příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí
3.2 Prodej BF
3.3 Prodej majetku – nádoby na tř. odpad
4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY
4.1 Dotace ze SR, OP EU
4.2 Investiční účel. dotace
4.3 Zapojení rezerv
4.4 Odvody PO
PŘÍJMY CELKEM

18.813,03

100,91

195,42
117,89
260,54
4,38
1.166,65
635,49
145,00
632,52
3.840,45
2.817,84
3.081,65
2.300,00
1.831,00
606,21
127,74
1.050,25
4.775,41
197,46
3.791,44
786,51
39.326,94
22.635,28
0,00
16.691,00
---

97,71
117,89
101,38
43,80
106,06
100,08
111,54
105,42
99,75
100,64
101,87
100,00
100,00
100,03
85,16
100,02
98,32
72,33
100,01
99,18
100,16
100,28
--100,00
---

164.006,12

103,21

VÝDAJE
Název kapitoly
1. ZEMĚDĚLSTVÍ – LESNÍ HOSP.
2. PRŮMYSLOVÁ
A
OSTATNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ
2.1 Doprava
2.2 Vodní hospodářství
2.3 Vodohospodářské zařízení
2.4 Všeobecné služby
3. SLUŽBY OBYVATELSTVU
3.1 Školství (stra., škol. provoz)
3.2 Kultura
3.3 Tělovýchova a zájmová činnost
3.4 Bydlení, komunální služby
Územní rozvoj, investiční výst.
4. SOC. VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
5. OCHRANA A BEZPEČNOST
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Plnění za I – XII/2016
(tis. Kč)
2.984,19

% plnění
99,97

ODV.

VÝDAJE CELKEM
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10.292,00
7.633,43
118,40
2.500,28
39,89
72.110,50
9.141,00
12.142,13
5.582,77
45.244,60
--2.524,52
6.175,94
50.635,07

99,62
99,78
98,67
99,97
66,48
92,00
100,00
99,65
100,01
87,90
--68,56
97,11
95,86

144.722,22

93,63

Dále je zde uvedena rekapitulace údajů z poskytnutých podrobnějších přehledů uvedených
v tabulkách č. 1 – č. 11 (vizte podrobně Přílohy).
Příloha č. 1
Příjmy z prodeje pozemků, bytů a jiného nemovitého majetku
- prodej pozemků dle KS vč. VB – 197.457,00 Kč
- příjmy z projednaného prodeje bytů – 3.791.440,00 Kč
- prodej majetku – nádoby tř. odpad – 786.507,00 Kč
- kapitálové příjmy celkem – 4.775.404,00 Kč
Příloha č. 2
Opravy místních komunikací
- celkem – 7.399.743,23 Kč
Příloha č. 3
Opravy vodohospodářské infrastruktury
- celkem – 2.059.278,51 Kč
Příloha č. 4
Opravy a údržba sportovních zařízení
- celkem – 1.029.922,00 Kč
Příloha č. 5
Správa budov a zařízení města
- platy + odvody – 1.529.993,00 Kč
- opravy a údržba – 1.474.033,50 Kč
- elektrická energie, voda, topení – 994.867,00 Kč
- ostatní služby, provoz veř. WC – 815.004,60 Kč
- výdaje celkem – 4.813.898,10 Kč
Příloha č. 6
Projektová dokumentace, administrace projektů, administrace výběrových řízení
- projektová dokumentace celkem – 1.547.734,00 Kč
- administrace projektů celkem – 202.255,00 Kč
- administrace výběrových řízení celkem – 26.620,00 Kč
Příloha č. 7
Úpravy osad
- celkem – 308.678,00 Kč
Příloha č. 8
Úpravy sídlišť
- celkem – 499.910,00 Kč
Příloha č. 9
SDH město + osady
- celkem – 846.361,48 Kč
Příloha č. 10
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Správa Městského úřadu Sedlčany
- celkem – 39.880.735,60 Kč
Příloha č. 11
Přehled splátek, postoupení pohledávek „Rekonstrukce TK“, úvěr „Přivaděč pitné vody
Benešov – Sedlčany“
tis. Kč
splátka

rok

úvěr, půjčka

2016
2017

Rekonstrukce topných kanálů
k 31. 12. 2015 – zůst. post. pohl.
splátky
splátky – 1. Q
přivaděč pitné vody
k 31. 12. 2014 – čerpáno

60.000,00

splátky
splátky
splátky
splátky
splátky
splátky
splátky
splátky
splátky
splátky

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

4.286,67
3.429,65
857,41

tis. Kč
úrok

49,96
8,00
1.632,96
256,17
232,79
241,00
213,00
184,00
156,00
126,00
99,00
70,00
42,00
13,00

Po provedené rekapitulaci základních údajů pan starosta paní Jitce Kadlecové poděkoval
a otevřel k problematice rozpravu nejprve zastupitelského sboru a následně přítomné
veřejnosti.
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referující k řešené problematice,
paní Jitku Kadlecovou, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal následně
hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany přijímá a schvaluje dokument „Závěrečný účet – výsledky
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1 – 6 za rok 2016, a to tak, že
rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 31. prosince 2016 jsou ve výši
164.006,12 tis. Kč (což představuje 103,21 % schváleného předpokladu RO č. 6/2016)
a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2016 jsou ve výši 147.722,22 tis. Kč (což
představuje 93,63 % schváleného předpokladu RO č. 6/2016).“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 17, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 3.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 188/2014-2018.

5.2 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
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Ve prospěch podání komplexního obsahu a hodnoty Zápisu, je zde dále zařazena část
Zprávy nezávislého auditora, kterou zastupitelé obdrželi.
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření je Městským úřadem
Sedlčany řádně identifikována.
Zpráva je sestavena podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších předpisů vydaných
Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).
Audit je proveden pro územní samosprávný celek město Sedlčany za období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016.
Auditorská zpráva obsahuje následující skladbu.
I. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Statutární orgán územního samosprávného celku:
Zastupitelstvo města Sedlčany, starosta města
Adresát:
Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany
Název přezkoumávaného
Subjektu:
Město Sedlčany
IČ:
00243272
DIČ:
CZ002432726
Starosta města:
Ing. Jiří Burian
Auditorská společnost:
ECO – Economic & Commercial Office s. r. o.
63907828
IČ:
DIČ:
CZ63907828
Oprávnění KAČR:
0187
Sídlo:
V Krátké č. p. 1083, 390 02 Tábor (dále jen „auditor“)
▪ odpovědný auditor, KAČR 0339
Ověřování provedli:
▪ člen 1. auditorské skupiny
▪ člen 2. auditorské skupiny
Za město přítomni:

Ing. Jiří Burian, starosta města
paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku města
Sedlčany:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku města Sedlčany
v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b)
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Místo přezkoumání: Městský úřad Sedlčany
Období, ve kterém bylo přezkoumání provedeno:
- dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od 22. 4. 2016 do 12. 3. 2017,
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-

závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 13. 3. 2017 do 27. 3. 2017.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bylo provedeno na základě písemně uzavřené
Smlouvy mezi městem, zastoupených starostou Ing. Jiřím Burianem a auditorem,
zastoupeným jednatelem panem Ing. Vladimírem Pechem (současně odpovědným
auditorem, oprávnění KAČR č. 0339). Přezkoumání bylo naplánováno a provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnosti jednotlivých skutečností tak, aby auditor
získal přiměřenou jistotu pro svoje vyjádření.
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje
o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a to:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma, nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
d) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
e) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv,
f) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu krajů,
ke státním fondům a dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou
dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení se závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem.
III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., (viz bod II. této zprávy)
se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska,
jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí zprávy auditora.
IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
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Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních
a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Sedlčany.
Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu
se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy, které byly vydány
Komorovou auditorů České republiky a ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb.
V souladu s těmito předpisy jsou auditoři povinni dodržovat etické normy a naplánovat
a provést přezkoumání hospodaření tak, aby získali omezenou jistotu, zda hospodaření
města Sedlčany je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (vizte bod III. auditorské
zprávy).
V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany byly použity postupy
ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým
rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány
na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních)
chyb a nedostatků, Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní
systém města Sedlčany. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost
(materialitu) jednotlivých skutečností.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření celku
města Sedlčany je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí zprávy auditora.
V rámci přezkoumání hospodaření územního celku města Sedlčany činil auditor i další
kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. Detailní popis
dokladů
a jiných materiálů je uveden v zápisech z dílčích přezkoumání.
VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKŮ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
(A) Závěr bez výhrad – žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Sedlčany nebyly zjištěny žádné
skutečnosti, které by auditora vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření uvedenými v bodě III. auditorské zprávy.
B. VÝSLEDEK
PŘEZKOUMÁNÍ
A NEDOSTATKŮ

–

VYJÁDŘENÍ

OHLEDNĚ

CHYB

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, aby auditor ve zprávě
uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto
ustanovení vyžaduje, abych ve zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření bylo uvedeno,
zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně
spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření
územního celku města Sedlčany jako celku. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích
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přezkoumáních v průběhu roku 2016 byly územním celkem k datu 31. 12. 2016 odstraněny.
Nápravná opatření vyplývající z přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla uložena.
Při přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2016 auditor nezjistil žádné
chyby
a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku.
B. 1. Rozpočtové hospodaření
Proces sestavení, projednání, schválení rozpočtu, rozpočtových změn je v souladu s předpisy
a s projednáním v Zastupitelstvu města Sedlčany. Při kontrole rozpočtu, která byla
prováděna průběžně v celém období, nebyly shledány položky s jiným obsahem.
Rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb.,) město sestavuje v souladu s citovaným
ustanovením.
Auditor ověřil rozpočtové hospodaření včetně evidence, informovanosti o plnění rozpočtu,
delegování úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové kázně
jednotlivými správy rozpočtových prostředků.
Přehled plnění rozpočtu v tis. Kč po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN 2-12 M k 31. 12. 2016:
Rozpočtové příjmy
Tř. 1 Daňové příjmy
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Tř. 3 Kapitálové příjmy
Tř. 4 Přijaté transfery
Konsolidace příjmů
Příjmy po konsolidaci

Schválený rozpočet
97.990,00
18.548,00
2.600,00
25.795,00
4.370,00
140.563,00

Rozpočet po změnách
96.141,00
18.649,00
4.851,00
26.942,00
4.370,00
142.213,00

Skutečnost
101.091,00
18.821,00
4.770,00
166.390,00
143,754,00
147.318,00

Rozpočtové výdaje
Tř. 5 Běžné výdaje
Tř. 6 Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
Výdaje po konsolidaci

Schválený rozpočet
128.900,00
26.705,00
4.370,00
151.235,00

Rozpočet po změnách
131.838,00
21.076,00
4.370,00
148.544,00

Skutečnost
266.420,00
16.052,00
143.754,00
138.718,00

Hospodaření s rozpočtem města Sedlčany k 31. 12. 2016 skončilo přebytkem
8.600,00 tis. Kč.
Hospodaření města za rok 2016 odpovídá obecně platným a závazným právním předpisům,
rozpočtovému provizoriu schválenému usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č.
74/2014-2018 ze dne 30. 11. 2015, rozpočtu schválenému usnesením Zastupitelstva města
Sedlčany č. 94/2014-2018 ze dne 7. 3. 2016 a rozpočtovými opatřeními schválenými na
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, kterými se upravily jednotlivé položky rozpočtu.
Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k datu 31. 12. 2016 nebylo čerpání
rozpočtových výdajů městem překročeno. Rozpočtové změny v předloženém znění (č. 1
a č. 6) byly projednány a schvalovány Zastupitelstvem města Sedlčany a Radou města
Sedlčany v průběhu roku 2016. Čerpání výdajů v § 6399 bylo městem doloženo
a zdůvodněno.
Rozpočtová opatření bez připomínek.
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Klasifikaci příjmů a výdajů z hlediska vyhlášky č. 323/2002 SB., o rozpočtové skladbě
Město nevykazuje významné nesprávnosti v rozpočtové skladbě jakožto i ve třídění příjmů
a výdajů. Příjmy a výdaje člení město z hlediska druhového správně. Správně jsou
posuzovány jak provozní, tak i kapitálové výdaje.
B. 2. Finanční operace týkající se peněžních fondů
Posouzení souladu tvorby zdrojů a uskutečňovaných výdajů fondů, posouzení
uskutečněných příjmů a výdajů v souladu s rozpočtem fondů za ověřené období, posouzení
způsobu dodržování kvalifikace příjmů a výdajů ve vazbě na vyhlášku č. 323/2000 Sb.
Ověřením nebyl zjištěn nesoulad.
B. 3. Náklady a výnosy z hlavní hospodářské činnosti
Posouzení efektivity provádění hospodářské činnosti města, posouzení věcně a časově
souvisejících nákladů a výnosů souvisejících s hospodářskou činností. Legislativní
vymezení hlavní a hospodářské činnosti dle § 5 odst. 3 a 4, vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Město vykazuje celkové náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2016 v zisku
7.278,00 Kč z hlavní činnosti. Hospodářskou činnosti město nevykazuje.
B. 4. Finanční operace týkající se cizích zdrojů a vyúčtování a vypořádání finančních
vztahů
Posuzování souladu jednotlivých peněžních toků s uzavřenými smlouvami a to zejména
s ohledem na sjednané podmínky:
- posouzení splnění podmínek pro příjemce peněžních prostředků,
- vazba provedeného vyúčtování na operace zachycené v ekonomickém systému
města,
- kontrola způsobu vyúčtování účelových prostředků.
Právní rámec: vazba m. j. na § 20 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Všechny dotace byly řádně vyčerpány v souladu s dotačním titulem a všechny závazné
podmínky čerpání byly dodrženy. Město doložilo přehled čerpání dotací a grantů za rok
2016 včetně finančního vypořádání.
B. 5. Nakládání a hospodaření s majetkem
Posouzení způsobu dodržování zákonných ustanovení týkajících se nakládání s majetkem,
způsob evidence majetku, posouzení, zda je s majetkem nakládáno s péčí řádného
hospodáře. Právní rámec: vazba na ustanovení § 38 – 41 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích.
Město provádí v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, inventarizace veškerého majetku. Jsou
prováděny jak fyzické, tak i dokladové inventarizace, a to ke dni sestavení účetní závěrky,
tj. k datu 31. 12. 2016. Inventarizace jsou projednávány a prováděny inventurními komisemi
v souladu s plánem inventarizací. Auditor provedl výběrovým způsobem fyzické ověření
stavu majetku a zásob dle doložených inventurních soupisů.
V souladu s Českým účetním standardem č. 708 pro odpisování dlouhodobého majetku
a podle vnitřní směrnice město provádí rovnoměrný způsobem odepisování. Město
nehospodaří s majetkem státu.
B. 6. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
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V souvislosti s přezkoumáním hospodaření s majetkem města prověřen a namátkově
zkontrolován průběh zadávání a uskutečňování veřejných zakázek v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jejich evidencí. Auditorem byla při přezkoumání
hospodaření ověřena výběrová řízení na „Rekonstrukci a modernizaci sportovního hřiště
UT3G Zberazská ulice, Sedlčany“ a „Intenzifikace sběru a svozu bioodpadů Sedlčany“.
U ověřovaných výběrových řízení nebyly zjištěny systémové nedostatky.
B. 7. Věcná břemena
Dále byla namátkově zkontrolována evidence smluv o zřízení věcných břemen k majetku
územního celku, tj. časové vymezení břemene, podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí, evidence břemen, účtování a sledování na rozvahových a podrozvahových
účtech. Věcná břemena jsou evidována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovená zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, kterou jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
Při ověřování nebyly zjištěny nedostatky.
B. 8. Ručení za závazky fyzických a právnických osob
Město nemá k 31. 12. 2016 přijatý žádný ručitelský závazek.
B. 9. Vedení účetnictví
Jde zejména o posouzení způsobu vedení účetnictví v souladu s příslušnými právními
normami a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu a českými
účetními standardy platnými od 1. 1. 2011.
- porovnáním údajů ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a Rozvahy k 31. 12. 2016, bylo
zjištěno, že údaje těchto výkazů navazují na stavy příslušných účtů dle účtové
osnovy v hlavní knize;
- zůstatky uvedené v rozvaze k 1. 1. 2016 navazují na konečné stavy předložené
rozvahy k 31. 12. 2015;
- účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s platnými
postupy účtování pro územní samosprávné celky;
- byly zkontrolovány namátkově doklady za měsíce leden až prosinec 2016. Kontrola
byla zaměřena i na oprávněnost nařizování hospodářských operací, náležitosti
dokladů, ověřování zasílání plateb na účty příjemců, Dále pak na dodržení postupů
účtování dle nové účtové osnovy s vazbou na rozpočtovou skladbu v roce 2016.
Ve vybraném vzorku nebyly shledány nedostatky. Nebyly zjištěny systémové
nesprávnosti;
- stavy majetků a závazků byly ověřeny inventarizacemi k 31. 12. 2016; inventarizace
byly zpracovány na základě vnitřních směrnic o provedení inventarizace a vyhlášky
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
- byly zkontrolovány kontrolní okruhy týkající se peněžních fondů, dále bylo
přezkoumání hospodaření zaměřeno na přezkoumání nakládání a hospodaření
s majetkem ve vlastnictví města, na finanční operace týkající se cizích a sdružených
prostředků.
Ověřením nebyly shledány závažné nedostatky.
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B. 10. Vnitřní normy, vnitřní kontrolní systém, vnější kontroly
Město má zpracované vnitřní normy, organizační řád. Směrnice jsou průběžně
aktualizovány v souvislosti s přechodem na změnu v účetnictví ÚSC a OSS od 1. 1. 2010
dle
vyhlášky
č. 410/2009 Sb., v platném znění. Auditorovi byly tyto směrnice průběžně předkládány
ke kontrole. Vnitřní kontroly systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě byl zaveden a je dodržován.
V souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, byly provedeny interní finanční
kontroly, o jejichž výsledcích byl auditor informován.
Auditor konstatoval, že město Sedlčany má pro kontrolované období zřízeny následující
příspěvkové organizace:
- 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299;
- 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany; IČ
48954004;
- Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany;
IČ 61904287;
- Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058;
- Školní jídelna 1. ZŠ Sedlčany, Komenského nám. č. p. 69, 264 01 Sedlčany;
IČ 70999104;
- Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 70999112;
- Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČ 42728452;
- Městské muzeum Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany; IČ 70973431;
- Sportovní areály Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany;
IČ 72554541;
- Městská knihovna Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694.
Auditor konstatoval, že město Sedlčany má pro kontrolované období zřízeny následující
společnosti se 100 % podílem města Sedlčany:
- Sedlčanské technické služby, s. r. o., K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany;
IČ 27167127;
- Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany; IČ
26214059.
Auditor ve Zprávě uvedl přehled organizačních složek města Sedlčany (platí pro rok 2015):
- Pečovatelská služba Sedlčany, U Kulturního domu č. p. 746, 264 01 Sedlčany;
- Správa budov a zařízení města Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01
Sedlčany.
B. 12. Monitoring hospodaření obce
Město doložilo v souladu s unesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. listopadu 2008 tabulku
monitoringu hospodaření obcí k 31. 12. 2016.
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, auditor nezjistil rizika, která mohou mít negativní dopad
na hospodaření územního samosprávného celku město Sedlčany v budoucnosti.
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D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA SEDLČANY
A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA
Podíl pohledávek na rozpočtu
A
B
A/B * 100 %

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

1.991.861,00 Kč
147.317.637,00 Kč
1,35 %

Podíl závazků na rozpočtu
C
B
C/B * 100 %

Vymezení závazků
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu závazků na rozpočtu

11.965.367,00 Kč
147.317.637,00 Kč
8,12 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
E
D/E * 100 %

Vymezení zastaveného majetku
Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku
celkovém majetku

0,00 Kč
1.795.118.840,00 Kč
na 0 %

Algoritmus výpočtu je uveden v příloze G) této zprávy.
VII. DALŠÍ INFORMACE
Stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání je v souladu s ustanovením § 7 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb., je písemné stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření.
Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření města byla vyhotovena ve dvou
výtiscích, z nichž jeden je určený pro město a jeden pro auditora pro založené do spisu
auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.
Přílohy ke zprávě:
A) Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením
a ověřením účetní závěrky auditor ověřil
B) Nepoužito
C) Stanovisko statutárního orgánu města Sedlčany dle požadavku ustanovení § 7 písm.
c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků
a dobrovolných svazků obcí
D) Účetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled
o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha – textová část
E) Finanční výkaz (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC Fin 2-12M
k 31. 12. 2016)
F) Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
G) Algoritmus výpočtů ukazatelů pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Vedení města Sedlčany bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání hospodaření
a ověření účetní závěrky firmou ECO – Economic & Commercial Office, s. r. o, souhlasí
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s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní
závěrky za rok 2016 a obsah zprávy vzalo na vědomí.
Zpráva byla projednána se statutárním orgánem města Sedlčany dne: 10. 4. 2017
Zpráva byla projednána s Finančním výborem zastupitelstva města Sedlčany dne: 30. 5.
2017
Zpráva byla předána statutárnímu orgánu města Sedlčany dne: 2. 6. 2017
Příloha F)
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Auditor při provedení přezkoumání hospodaření územního celku města Sedlčany využil
následující doklady a materiály:
- dílčí a závěrečné výkazy ÚSC (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled
o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu),
- dílčí a závěrečný Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M,
- dílčí a závěrečná Hlavní kniha (předvaha),
- vybrané účetní doklady (příjmové, výdajové, interní, přijaté a vydané faktury,
platební poukazy, výpisy z účtů, pokladní doklady) se zohledněním hladiny
významnosti,
- dokumentace rozpočtu ÚSC za ověřované období (Rozpočtové provizorium,
Rozpočet na rok, Rozpočtový výhled, Rozpočtové změny v průběhu roku),
- usnesení zastupitelstva (rady) města,
- zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru,
- závěrečný účet města (obce),
- dokumentace vybraných výběrových řízení,
- smlouvy a objednávky související s ověřením hospodaření,
- dokumentace fyzické a dokladové inventarizace k rozvahovému (rozhodnému) dni,
plán inventur, inventurní soupisy, zpráva o inventarizaci,
- přiznání k DPH (u plátce DPH) a dani z příjmu právnických osob,
- vnitřní směrnice územního celku,
- dokumentace účetní závěrky dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
- vyúčtování dotací a grantů,
- evidence majetku, věcných břemen a majetku státu,
- přehled zřízených příspěvkových organizací, organizačních složek a vytvářených
obchodních společností s podílem města.
Zpráva obsahuje rovněž vybrané přílohy.
Při provádění přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky auditor posuzuje soulad
zejména s následujícími právními předpisy, které jsou pro potřeby zastupitelů níže uvedeny:
- zákon č. 420/2004 Sb., přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních
samosprávních celků, rozpočtů dobrovolných svazků obci a rozpočtu Regionálních
rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
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-

-

-

-

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v aktuálním znění;
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související
prováděcí předpisy;
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky;
vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech, technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška
o účetních záznamech);
české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů;
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů;
auditorské směrnice, které se týkají ověření hospodaření územně samosprávných
celků;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v aktuálním znění;
vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek.

Ze zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla vedoucí Odboru
ekonomického, paní Jitkou Kadlecovou, přednesena citace (rozumí se ze „Zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření“):
VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Závěr bez výhrad – žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky.
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Sedlčany nebyla zjištěna žádná
skutečnost, která by auditora vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
Při přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku.
(konec citace)
Zpráva byla projednána s Finančním výborem Zastupitelstva města Sedlčany dne 30. 5.
2017
Pan starosta referující poděkoval a otevřel k problematice rozpravu.
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
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Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referující k řešené problematice
k přednesení výroků návrhu usnesení, o kterých nechal následně hlasovat samostatně:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje „Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2016“.
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 16, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 4.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 189/2014-2018.
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje účetní závěrku města Sedlčany za rok 2016, která
je součástí „Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Sedlčany za rok 2016“.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 16, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 4.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 190/2014-2018.

6. Rozpočtový výhled
Zastupitelé k této problematice obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání dokument
pod názvem „Rozpočtový výhled r. 2018 – 2019“, jak již uvedeno výše v tomto Zápisu,
který obsahuje část „Příjmy“ a část „Výdaje“, a to v členění do základních kapitol
rozpočtové skladby (vizte níže v tomto Zápisu uveden opis dokumentu).
Zastupitelé rovněž obdrželi návrh usnesení, který lze dále dopracovat a který zní:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtový výhled na rozpočtové období let
2018-2019. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných v příjmové a výdajové
části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje a činnost města Sedlčany a
organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku
města Sedlčany.“
Pan starosta zároveň sdělil, že tento materiál má v tuto chvíli pro každého zastupitele spíše
informativní a pracovní charakter; v rámci legislativního rámce dokument – „Rozpočtový
výhled na rozpočtové období let 2018-2019“ připraven k rozhodnutí ZM ještě není, a to
pro nesplnění zákonné povinnosti o lhůtě, po kterou musí být dokument zveřejněn na úřední
desce Městského úřadu Sedlčany, respektive k hlasování předložen po splnění oznamovací
povinnosti.
Referující k této problematice, paní Jitka Kadlecová uvedla právní zakotvení řešené
problematiky a stručně předložené materiály, zejména návrh „Rozpočtového výhledu
na rozpočtové období let 2018-2019“, okomentovala.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, ve znění pozdějších předpisů
a změn, upravuje právní ochranu hospodaření se státními finančními prostředky na všech
úrovních státních orgánů a institucí, kterým jsou tyto prostředky svěřovány, ale rovněž
u příjemců dotací ze státního rozpočtu a ze státních finančních fondů. Příjemci takových
prostředků jsou rovněž obce.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, právně upravuje tvorbu rozpočtů územních samosprávných celků. Tento zákon,
vycházejíc z ústavního pojetí, podle něhož se krajské zřízení příliš neliší od zřízení
obecního, definuje územní rozpočty jako rozpočty krajů, obcí i dobrovolných svazků obcí.
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Rozpočtová pravidla územních samosprávných celků obsahují ustanovení § 3, kterým je
definován tzv. „Rozpočtový výhled“. V oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky
na municipální úrovni se tím aplikuje prvek střednědobého plánování. Legislativně je tak
zakotven rozpočtový výhled jako součást rozpočtového procesu a důležitý nástroj řízení
územních samosprávných celků.
Zákon definuje rozpočtový výhled jako pomocný nástroj územního samosprávného celku,
který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Takto
definovaný rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na 2-5 let. Měl by obsahovat základní
údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Rozpočtový výhled z hlediska hospodaření samosprávného celku má do určité míry svědčit
o potřebách subjektu a finančních zdrojích na jejich krytí v budoucích obdobích.
Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, přednesla návrh Rozpočtového
výhledu na roky 2018-2019 a podala komentář k sestavení jeho příjmů a výdajů na
zmiňované období. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných v příjmové a
výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje na činnost města a
organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku
města, dodržení splátek úvěrů vč. příslušenství.
Po přednesení nebyly ze strany přítomných zastupitelů vzneseny připomínky
k předloženému dokumentu a tento byl zastupitelstvem doporučen zveřejnit na úřední desce
k případnému připomínkování ze strany občanů.
Pan starosta paní Jitce Kadlecové poděkoval a informace doplnil s tím, že je vhodné
o problematice dále diskutovat a případně na Městský úřad Sedlčany včas zaslat připomínky
k zapracování do předloženého návrhu Rozpočtového výhledu nebo je uplatnit jiným
způsobem.
Dále pan starosta vyslovil dvě zásadní výhrady nad smyslem dokumentu, a to:
▪ neznalost příjmů v budoucích letech (práce s určitou pravděpodobností);
▪ vazby vycházející z Rozpočtového výhledu a jejich vliv na návrhy rozpočtu v řešeném
období.
Rozpočtový výhled r. 2018 – 2019 (v tis. Kč); návrh předložený zastupitelům
PŘÍJMY

1.

2.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

RV

2018

2019

v tis. Kč

v tis. Kč

101.500,00

105.500,00

1.1 Výnosy daní

90.000,00

94.000,00

1.2 Místní a správní poplatky

11.500,00

11.500,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z vlastní činnosti

18.000,00

18.000,00

Nájmy NP aj. nemovitého majetku města

14.500,00

14.500,00

3.500,00

3.500,00

5.500,00

5.500,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

3.

RV

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
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4.

DOTACE, PŮJČKY, REZERVY

PŘÍJMY CELKEM

27.500,00

27.500,00

152.500,00

156.500,00

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

1.
2.

ZĚMĚDĚLSTVÍ – LESNÍ HOSP.
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV. HOSPODÁŘSTVÍ

RV

RV

2018

2019

v tis. Kč

v tis. Kč
2.700,00

2.700,00

12.000,00

12.500,00

12.000,00
75.080,00
26.500,00
48.580,00

12.500,00
78.580,00
27.000,00
51.580,00

9.000,00
8.300,00
5.800,00

9.200,00
8.500,00
5.900,00

3.000,00
1.200,00
21.280,00

3.200,00
1.400,00
23.380,00

3.950,00
6.350,00
52.420,00
42.200,00
1.470,00
6.000,00
250,00
2.500,00
152.500,00

3.950,00
6.350,00
52.420,00
42.200,00
1.470,00
6.000,00
250,00
2.500,00
156.500,00

Doprava, MK, obnova vodhosp. maj. aj. všeob. sl.
3.

SLUŽBY OBYVATELSTVU
Školství, kultura, TV a zájmová činnost
Bydlení, komunální služby
Územní rozvoj, investiční výst.
Správa budov a ost. nem. majetku města
Správa veř. prostr. MK, VO, úklid veř. ploch
Svoz TKO, tř. odpadu, skl. TKO, komp.
PD, GP, ZP, popl. KÚ, pronájmy a výkupy poz., nemovitostí

Úprava veřejných prostranství města a osad
Investice a další akce tohoto charakteru
Oprav, st. úprav, údržby majetku města
4. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
5. OCHRANA BEZPEČNOSTI
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Správa Městského úřadu
Přísp. obč. sdruž., zájm. org., SO Sedlčanska
Splátky úvěru (přivaděč pitné vody)
Úroky z úvěrů a půjček
Daň z příjmu, z převodu nem. aj.
VÝDAJE CELKEM

Pan starosta k řešené problematice otevřel rozpravu zastupitelů a následně přítomné
veřejnosti:
Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. navrhl, a to v souladu s výše uvedeným, aby se v tomto případě
k hlasování nepřistupovalo. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
▪ Do rozpravy se žádný z dalších přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel. Pan starosta sdělil, že tato problematika
bude zařazena na následující řádné zasedání ZM a připravena k potřebnému rozhodnutí.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

7. Odpisový plán majetku města Sedlčany na rok 2017
Obdobně jako v minulém odpisovém období, základní schéma Odpisového plánu obsahuje
identifikaci majetku (název a přidělené inventární číslo); časové období odpisování (počet
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měsíců v odpisovaném období), celkovou hodnotu odpisu a odpisu dotace. Dokument
obsahuje 9 stran. Celkem hodnota ročních odpisů je ve výši 20.644.210,00 [Kč].
Paní Jitka Kadlecová ve svém komentáři sdělila, že odpisování dlouhodobého majetku je
prováděno ve smyslu Českého účetního standardu č. 708, Kategorizace dlouhodobého
majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z tzv. Klasifikace produkce
„CZ-CPA“ a tzv. Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“.
Pan starosta referující poděkoval a stručně, ovšem věcně, sestavený Odpisový plán
dlouhodobého majetku města Sedlčany, který v základní skladbě zastupitelé obdrželi, a to
spolu s Pozvánkou na toto jednání ZM, řádně okomentoval. Odpisový plán je sestaven
a seřazen podle jednotlivých majetkových položek (inventárních čísel majetku, který je
určen k odpisování), a to podle příslušných předpisů. Odpisový plán zastupitelé mohli
podrobněji prostudovat, případně vznést doplňující dotazy.
Poznámka: Schválený Odpisový plán dlouhodobého majetku města Sedlčany na rok 2017 je
nedílnou součástí tohoto Zápisu z dnešního zasedání ZM, a to jako jeho samostatná
Příloha.)
Pan starosta k řešené problematice otevřel rozpravu.
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referující k řešené problematice,
paní Jitku Kadlecovou, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal následně
hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Odpisový plán města Sedlčany na rok 2017.
Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování
dlouhodobého majetku a přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do
účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace
stavebních děl „CZ-CC“.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 191/2014-2018.

8. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2017
Výsledky hospodaření 2017 (tis. Kč)
PŘÍJMY
Oblast příjmů

RO 2

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3.1 Příjmy z prodeje pozemků, nemovitosti
3.2 Prodej BF

1.985,00
--1.985,00

PŘÍJMY CELKEM

1.985,00
173.085,00

ZŮSTATEK BĚŽNÝCH ÚČTŮ

Plnění za I –
IV/2017
1.334,10
78,41
1.255,69
68.938,70
22.406,38
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% plnění
15,13
6,03
16,71
40,76

VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM

0,00
171.046,00

46.532,32

27,51

Paní Jitka Kadlecová podala komentář k navrhovanému Rozpočtovém opatření č. 2/2017,
které ve svém úplném znění upravuje část příjmovou a to o navýšení 1.985,00 tis. Kč
(prodej bytů ve vlastnictví města), část výdajová zůstává v návrhu Rozpočtového opatření č.
2/2017 nezměněna.
Příjmy po provedené úpravě budou činit 173.085 tis. Kč, výdaje budou činit 171.046 tis. Kč.
Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany
na rok 2017, včetně již provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou + 2.039
tis. Kč.
Po schválení RO č. 2/2017 přítomnými zastupiteli města přečetla Jitka Kadlecová, vedoucí
Odboru ekonomického návrh usnesení – Rozpočtové opatření č. 2/2017.
K řešené problematice byla otevřena rozprava zastupitelského sboru a následně veřejnosti.
Do rozpravy zastupitelů se přihlásil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který se dotázal
na předmět úpravy položky „Hřiště s umělým povrchem, Zberazská ulice“, který byl
součástí provedeného RO č. 1/2017. Dotázal se, zda jsou předmětem tohoto opatření
vícenáklady na vybudování stavebního díla.
Pan starosta sdělil, že se jednalo o doplnění dvou buněk za účelem zajištění sociálního
zázemí pro sportující (WC), s čímž dříve rozpočet nepočítal.
Příspěvek nevyžaduje další vypořádání.
▪ Do rozpravy se již žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy již
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referující k řešené problematice,
paní Jitku Kadlecovou, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal následně
hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017, a to v plném
rozsahu všech navržených rozpočtových změn. Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2017
se zvyšují o částku 1.985,00 tis. Kč a výdaje rozpočtu města Sedlčany se na rok 2017
nemění. Příjmy po provedené úpravě budou činit 173.085,00 tis. Kč; výdaje budou činit
171.046,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu
města Sedlčany na rok 2017, včetně již provedených rozpočtových změn bude přebytkový
částkou + 2.039,00 tis. Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 192/2014-2018.

9. Společné školské obvody základních škol a mateřské školy
Tato problematika byla projednávána již na minulém veřejném zasedání ZM, které se konalo
dne 20. března 2017, s tím, že bylo přijato usnesení označené ZM 179/2014-2018 ve znění
(opis výroku):
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„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany provést šetření ve spádové
oblasti regionu Sedlčany, a to za účelem zjištění zájmů obcí na uzavření tzv. dohody
o vytvoření společných školských obvodů pro zajištění předškolního a základního školního
vzdělávání a nejpozději v termínu následného plánovaného zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany předložit případný návrh smluvního ujednání, a to spolu s návrhem obecně
závazných vyhlášek města Sedlčany o stanovení společných školských obvodů mateřské
školy a základních škol, zřízených městem Sedlčany.“
Výše uvedené usnesení bylo naplněno. Na dnešní jednání jsou připraveny ke schválení
jednotlivé smluvní ujednání (vizte příslušnou Přílohu) a rovněž je připravena obecně
závazná vyhláška o zřízení školských obvodů.
Postup ve věci a rozdělení kompetencí jsou zakotveny v legislativních předpisech.
Zastupitelé k problematice obdrželi tzv. Důvodovou zprávu, která uvádí následné.
Základní informace a pravidla pro řešenou problematiku obsahuje novela zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to především v ustanovení § 178, kterým je
výslovně stanoveno, že obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní
docházky a dle ustanovení § 179 je založena povinnost obce směrem k zajištění povinné
předškolní docházky, a to buď:
a) obec zřídí základní školu a mateřskou školu, nebo za
b) obec zajistí plnění povinné školní (a předškolní) docházky v základní (mateřské)
škole zřízené jinou obcí.
Město Sedlčany má zřízeny dvě základní školy i mateřskou školu, a to jako tři samostatné
právní subjekty; tuto povinnost město plní. Obci, která není sama zřizovatelem školy,
umožňuje školský zákon uzavřít dohodu s jednou nebo více okolními obcemi o vytvoření
společného školského obvodu jedné nebo více základních škol, od 1. ledna 2017 i
mateřských škol, zřizovaných některou z těchto obcí. Každá z dotčených obcí stanoví
obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.
Při vytváření společného školského obvodu je zapotřebí:
1. Uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu, která musí být písemná a musí
být schválena zastupitelstvy dotčených obcí, jinak je neplatná.
2. Vydat obecně závaznou vyhlášku pro příslušnou část školského obvodu jednotlivými
obcemi.
Zastupitelstvo města Sedlčany na minulém zasedání (20. března 2017) přijalo usnesení,
které bylo značeno 179/2014-2018:
„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany provést šetření ve spádové
oblasti regionu Sedlčany, a to za účelem zjištění zájmů obcí na uzavření tzv. dohody
o vytvoření společných školských obvodů pro zajištění předškolního a základního školního
vzdělávání a nejpozději v termínu následného plánovaného zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany předložit případný návrh smluvního ujednání, a to spolu s návrhem obecně
závazných vyhlášek města Sedlčany o stanovení společných školských obvodů mateřské
školy a základních škol, zřízených městem Sedlčany.“
Výsledkem plnění uvedeného usnesení je návrh na uzavření Dohod s šesti obcemi pro případ
základních škol a se třemi obcemi pro případ mateřských škol (vizte přiložené návrhy
Dohod).
Na základě výše uvedeného byl připraven a je předkládán ke schválení návrh o stanovení
školských obvodů základních škol a mateřské školy zřízených městem Sedlčany.
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Zastupitelé spolu s Pozvánkou dále obdrželi kopie jednostranně podepsaných Dohod
s žadateli (obcemi) o vytvoření společných školských obvodů (6 ks) a dále vypracovaný
návrh OZV č. 2/2017.
Již na minulém jednání ZM byly k dispozici vzory smluvních ujednání, které byly v plném
rozsahu využity (konzultace s MV ČR).
Pro komfort zastupitelů jsou zde dále rovněž uvedeny (jeden vzor smluvního ujednání
pro spádové mateřské školy a jeden pro spádové základní školy).
VZOR č. 1 (návrh smluvního ujednání)
Obec
se sídlem
PSČ:
IČ:
zastoupená p. …, starostou
a
Město Sedlčany
se sídlem náměstí Sedlčany, T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
IČ: 00243272
zastoupené Ing. Jiřím Burianem, starostou
uzavírají na základě ustanovení § 178 a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:
DOHODU
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
Obec ……. bude začleněna do školského obvodu spádové mateřské školy, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je město Sedlčany Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova
1070, 264 01 Sedlčany.
Čl. 1
Obec je povinna podle ustanovení § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) zajistit podmínky pro děti, které dosáhnou
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky podle ustanovení § 34 odst. 1, a za
tím účelem obec zřizuje mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské
škole zřizované jinou obcí.
Čl. 2.
Uvedené obce se podle ustanovení § 179 odst. 3 a § 178 odst. 2 školského zákona, dohodly
na vytvoření společného školského obvodu k zajištění plnění povinného předškolního
vzdělávání podle ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona. Podle ustanovení § 46 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce
v samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.
Čl. 3.
Smluvní strany se dohodly na vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy
Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, příspěvkové organizace, s odloučenými

62

pracovišti, Na Severním sídlišti č. p. 740, 264 01 Sedlčany a Sokolovská č. p. 580 Sedlčany,
264 01 Sedlčany, jejímž zřizovatelem je město Sedlčany. Společný školský obvod je tvořen
územím města Sedlčany a územím obce ……...
Obec ……… a město Sedlčany se zavazují zajistit:
• Město Sedlčany se zavazuje zajistit rovné podmínky pro přijímání dětí s místem
trvalého pobytu na území obce ……., stejně jako dětí s místem trvalého pobytu
na území města Sedlčany.
• Zákonný zástupce s trvalým bydlištěm v obci ……. se může zúčastnit zápisu
k povinné předškolní docházce na jím vybraném pracovišti mateřské školy.
V případě převisu počtu přihlášek nad kapacitou mateřské školy bude kritériem věk
dítěte (starší dítě má přednost).
• Obec …….. se zavazuje vždy v termínu k 1. březnu roku poskytnout Mateřské škole
Sedlčany jmenné seznamy dětí s trvalým pobytem v obci, které by se měly dostavit
k zápisu k povinné předškolní docházce ve společném spádovém obvodu, a to
v rozsahu dle ustanovení § 36 odst. 8 školského zákona.
Čl. 4
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami. Každá smluvní strana může dohodu vypovědět písemnou výpovědí
i bez uvedení důvodu, a to ke dni 30. 6. příslušného roku. Výpovědní lhůta činí šest
měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně. Změny této smlouvy jsou možné jen formou písemného
dodatku na základě odsouhlasení smluvními stranami. Dohoda se vyhotovuje ve třech
vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží
mateřská škola.
Dohoda byla schválena:
Zastupitelstvem
obce
…….
č…………………………………

dne…………………………..,

Sedlčany
Zastupitelstvem
města
…………………………………..

dne………………………,

usnesením

V Sedlčanech dne:
………………………………

obec …….

město Sedlčany

………………..

……………….

VZOR č. 2 (návrh smluvního ujednání)
Obec …….
se sídlem …….
PSČ:
IČ:
zastoupená ………….., starostou (starostkou)
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usnesením

č.

a
Město Sedlčany
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
IČ: 00243272
zastoupená Ing. Jiřím Burianem, starostou
uzavírají na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:
DOHODU
o vytvoření společného školského obvodu
Obec ……. bude začleněna do školských obvodů následujících spádových základních škol,
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Sedlčany, a to
1. základní škola Sedlčany, se sídlem Primáře Kareše 68, okres Příbram;
2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá 67, okres Příbram.
Čl. 1
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území a za tím účelem obec zřizuje školu, nebo zajistí plnění
povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí.
Čl. 2
Uvedené obce se podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), dohodly na vytvoření společného
školského obvodu k zajištění plnění povinné školní docházky. Účinky dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádových škol nastávají okamžikem účinnosti obecně
závazné vyhlášky.
Čl. 3
Smluvní strany se dohodly na vytvoření společného školského obvodu výše uvedených škol,
a to pro poskytování základního vzdělávání žáků v prvním až devátém ročníku. Společný
školský obvod je tvořen územím města Sedlčany a územím obce ……...
Obec ……… a město Sedlčany se zavazují zajistit:
• Město Sedlčany se zavazuje vytvořit takovou kapacitu jím zřízených základních
škol, aby bylo zajištěno přijetí žáků obce .………. k povinné školní docházce.
• Město Sedlčany se zavazuje zajistit rovné podmínky pro přijímání žáků s místem
trvalého pobytu na území obce ………., stejně jako žáků s místem trvalého pobytu
na území města Sedlčany.
• Zákonný zástupce s trvalým bydlištěm v obci ………. se může zúčastnit zápisu
k povinné školní docházce na jím vybrané základní škole. V případě převisu počtu
přihlášek nad kapacitou školy bude kritériem věk dítěte (starší dítě má přednost).
• Obec ……….. se zavazuje vždy k 1. březnu roku poskytnout ředitelům obou
základních škol, zřízených městem Sedlčany, jmenné seznamy dětí s trvalým
pobytem v obci, které by se měly dostavit k zápisu k povinné školní docházce ve
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společném spádovém obvodu, a to v rozsahu dle ustanovení § 36 odst. 8 školského
zákona.
Čl. 4
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami. Každá smluvní strana může smlouvu vypovědět písemnou
výpovědí i bez uvedení důvodu, a to k 30. 6. příslušného roku. Výpovědní lhůta činí šest
měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé straně. Změny této smlouvy jsou možné jen formou písemného dodatku
na základě odsouhlasení smluvními stranami.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno
vyhotovení a po jednom každá škola.
Smlouva byla schválena:
Zastupitelstvem obce ………………… dne ………………………….., usnesením
č…………………………………
Zastupitelstvem města Sedlčany dne …………………………………., usnesením č.
…………………………………..

V Sedlčanech dne: ……………………………….

obec …….

město Sedlčany

…………………

…………………….

Obdržený výrok návrhu usnesení (zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou):
1. Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Dohody o vytvoření společných školských
obvodů základních škol - 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram a 2.
základní školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram a Mateřské školy
Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, uzavíraných mezi městem Sedlčany a obcí
Příčovy, Štětkovice, Kňovice, Nechvalice, Prosenická Lhota a Svatý Jan, a to dle dalších
ustanovení v Dohodách uvedených.
2. Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města
Sedlčany č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Sedlčany a část školského obvodu základních škol a mateřské školy zřízené městem
Sedlčany a zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2005, o stanovení
školských obvodů základních škol ve městě Sedlčany ze dne 11. července 2005.
Návrh textu předpisu (vložen text se základní grafickou úpravou):

Město Sedlčany
Zastupitelstvo města Sedlčany
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017,
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kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem a část školského
obvodu základních škol a mateřské školy zřízené městem

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 19. června 2017 usnesením č. …
usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. 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“):
Čl. 1
Stanovení školských obvodů
(1) Školské obvody základních škol:
a) školský obvod 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram tvoří
celé území města,
b) školský obvod 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres
Příbram tvoří celé území města.
(2) Na základě dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, uzavřené
mezi městem Sedlčany a obcemi Příčovy, Kňovice, Štětkovice, Prosenická Lhota, Svatý Jan
a Nechvalice, je území města Sedlčany částí školského obvodu 1. základní školy Sedlčany,
Primáře Kareše 68, okres Příbram a 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67,
okres Příbram, zřízených městem Sedlčany.
(3) Na základě dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, uzavřené
mezi městem Sedlčany a obcemi Příčovy, Kňovice a Štětkovice, je území města Sedlčany
částí školského obvodu Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070, zřízené městem
Sedlčany.
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2005, o stanovení školských
obvodů základních škol ve městě Sedlčany ze dne 11. července 2005.
Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………….
Ing. Miroslav Hölzel
místostarosta

………………
Ing. Jiří Burian
starosta

Den vyvěšení na úřední desce

Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany

Otisk razítka, jména a příjmení úředně

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující

(zveřejněno v elektronické podobě

pro stvrzení aktu vyvěšení na úřední desce

pověřené osoby zajišťující vyvěšení

vyvěšení

umožňující dálkový přístup)
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Den sejmutí z úřední desky

Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany

Otisk razítka, jména a příjmení úředně

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující

pro stvrzení aktu sejmutí z úřední desky

pověřené osoby zajišťující sejmutí

sejmutí

Pan místostarosta, pověřený Radou města Sedlčany a starostou města Sedlčany referencemi
k této problematice, vše shora uvedené řádně okomentoval a nad rámec zapsaného poukázal
na základní plnění některých ustanovení školského zákona.
Pro město Sedlčany a jeho občany se v podstatě nic nemění.
Pan starosta za referenční zprávu panu místostarostovi poděkoval a k problematice otevřel
rozpravu:
Vzhledem k tomu, že se do otevřené rozpravy zastupitelského sboru a následně otevřené
rozpravy veřejnosti nikdo z přítomných nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy ukončil.
Pan místostarosta byl předsedajícím veřejného zasedání vyzván k přednesení výroků návrhů
usnesení, o kterých bylo následně hlasováno jednotlivě:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Dohody o vytvoření společných školských obvodů
základních škol – 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram a 2.
základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram a Mateřské školy
Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, uzavíraných mezi městem Sedlčany a obcí
Příčovy, Štětkovice, Kňovice, Nechvalice, Prosenická Lhota a Svatý Jan, a to dle dalších
ustanovení v Dohodách uvedených.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 1.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 193/2014-2018.
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města
Sedlčany č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Sedlčany a část školského obvodu základních škol a mateřské školy zřízené městem
Sedlčany a zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2005, o stanovení
školských obvodů základních škol ve městě Sedlčany ze dne 11. července 2005.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 1.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 194/2014-2018.

10. Projednání návrhů Veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu města
Sedlčany na podporu činnosti spolků v roce 2017
Pan starosta sdělil, že zastupitelé k této problematice obdrželi Důvodovou zprávu
k Žádostem subjektů o finanční dotaci, návrh Veřejnoprávní smlouvy (pro případ každého
subjektu samostatně – vizte níže v textu) a dále návrhy usnesení pro každý z řešených
případů.
V tzv. Důvodové zprávě je poznamenáno, že Žádosti o dotace uvedených subjektů (vizte
návrhy smluvních ujednání) byly podány v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a některé další zákony.
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Podané Žádosti splnily všechny náležitosti vytvořeného vzoru (sjednocení požadovaných
údajů Žádostí na legislativní předpis), potřebné pro její přijetí a rozhodnutí v orgánech
města.
Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle
ustanovení § 34 odst. 1, lze poskytnout pouze na základě Žádosti o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci prostřednictvím institutu veřejnoprávní smlouvy, popřípadě
na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.
Jednotná Žádost o dotaci (zveřejněna) obsahuje následující povinné údaje:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem,
také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou,
název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení
poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci:
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci obsahuje
rovněž zákonem vymezené údaje.
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předal slovo referujícímu k problematice dotací, a to
panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města, který poděkoval za slovo a ujal se
komentáře k předloženým materiálům, kterým více osvětlil právní rámec řešené
problematiky.
Referující sdělil, že Žádosti subjektů, které byly dotační částkou do výše 20.000,00 Kč,
náleží do kompetence RM. Ostatní Žádosti byly RM projednány a bylo doporučeno vyhovět
v relaci přijatého usnesení (RM 64-1035/2014-2018), které zní (opis výroku):
„Rada města Sedlčany na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, doručených subjekty v režimu zákona č. 24/2015
Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a další zákony, doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany těmto
Žádostem níže identifikovaných subjektů vyhovět, a to za podmínek a ve výši finanční
podpory uvedené v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních smluv o
poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity subjektů v roce 2017, tj. subjektu
Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. v částce 60.000,00 Kč; Alena Novotná, o. s. v částce
35.000,00 Kč; TJ Tatran Sedlčany, z. s. v částce 671.000,00 Kč; Ochrana fauny České
republiky, o. p. s. v částce 80.000,00 Kč a TJ Sokol Sedlčany v částce 70.000,00 Kč.“
Pan starosta referujícímu poděkoval za komentář a otevřel k problematice obecnou rozpravu
(vnímáno a rozumí se ke všem níže uvedeným jednotlivým Žádostem, respektive návrhům
smluvních ujednání).
Rozprava zastupitelského sboru:
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Do rozpravy se přihlásil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který vyjádřil následující:
▪ do návrhu usnesení by bylo vhodné uvést dotační částku, vyjádřenou v Kč;
▪ obecnost návrhů smluvních ujednání;
▪ rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční;
▪ aplikaci kontrolních ustanovení zákona o finanční kontrole;
▪ transparentnost účtování o dotaci (užití finančních prostředků) s aplikací na všechny
položky užití a výši dílčích částek;
▪ konkretizovat další ustanovení;
▪ řešení právního nástupnictví subjektu příjemce;
▪ prezentace poskytovatele dotace (města Sedlčany) na jednotlivých akcích, které jsou
činěny s podporou města Sedlčany;
▪ předpoklady pro archivaci dokumentů a dokladů (ustanovení);
▪ kontrola dodržování smluvního ujednání; soulad použití prostředků pro deklarovaný
a smluvený předmět podpory;
▪ respekt k dalším souvisejícím předpisům.
Slova k odpovědi se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, který
sdělil následující:
▪ smluvní ujednání jsou sestavena expertně za účasti právního zástupce a plně v souladu
s příslušnou legislativou, a to tak, že splňují veškerá zákonná ustanovení a zbytečně
nezatěžují ani jednu ze smluvních stran (nadbytečnou administrativou, která ztrácí
opodstatnění a nic nového nepřináší);
▪ město Sedlčany je spolu s občany vděčné za aktivity všech, kteří ve svém volném čase
a zdarma věnují svůj život a talent nezištně druhým na podporu občanské společnosti;
▪ návrhy smluvních ujednání jsou adresná, konkrétní, srozumitelná a zcela dostačující;
▪ užití finančních prostředků je zřejmé a zcela transparentní v našem prostředí plně
pod kontrolou veřejnosti; všichni známe příjemce a činovníky;
▪ každoroční vyhodnocení dotačních titulů probíhá na půdě Rady města Sedlčany, která je
seznamována z kontrolními zprávami a užitím finančních prostředků (vyúčtováním);
▪ Radou města Sedlčan není shledána v návrzích smluvních ujednání žádná nepřekonatelná
překážka Žádostem vyhovět, smluvní jednání aplikovat v našem prostředí;
▪ všechny subjekty navrhované dnes podpořit jsou subjekty, které mají svou pozitivní
historii, je za nimi vidět každoroční práce a my jsme vděčni za vykonávanou činnost;
▪ předložené účetní doklady jsou k dispozici, jako i další dokumenty, se kterými je
nakládáno podle spisového a archivního řádu, zcela v souladu s legislativou;
▪ prezentování spolupráce a podpory se věcně děje na každé akci, městský znak je užíván
běžně všemi subjekty, na propagačních materiálech; atributy města Sedlčany se staly
součástí všech propagačních materiálů, pozvánek a anoncí apod.;
▪ zatížení dalšími povinnostmi, které nic nepřinášejí je neodpovědné a zcela nadbytečné; je
žádoucí všem práci usnadňovat;
▪ problém s vyúčtováním dotace nikdy nebyl (řádně a včas);
▪ částky finanční podpory jsou uvedeny v jednotlivých návrzích smluvních ujednání, které
jsou schvalovány, Smlouvy budou zveřejněny; do usnesení je částku podpory zcela zbytečné
dávat;
▪ dnes je Smlouvy vhodné schválit, abychom subjekty podpořili včas a nikterak neohrozili
jejich činnost;
▪ výši finanční podpory projednala Komise sportu a tělovýchovy; její návrh byl RM
respektován;
▪ v případě dalších požadavků lze pro příští dotační období návrhy Veřejnoprávních smluv
upravit.
Závěrem svého vystoupení pan místostarosta uvedl, že je žádoucí subjekty podpořit.
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Výše uvedený příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný. Pro výkonný orgán
města může být inspirací do další činnosti.
Do rozpravy se přihlásil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který konstatoval, že myšlenka
prezentace města je vhodná. Některé subjekty mají město Sedlčany přímo v názvu, některé
nikoliv, což by bylo vhodné napravit (například „Aerobik studio dvojka“). Dále v kontextu
výše uvedeného poukázal na subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., u kterého lze spatřit
potenciál k nápravě. Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka ovšem nějaký konkrétní zásah do
návrhů smluvních ujednání v tuto chvíli a pro případ jím uvedených subjektů nepožadoval.
Referující k této problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města sdělil, že
uzavřením smluvního ujednání na podporu činnosti subjektu Ochrana fauny ČR, o. p. s.
plníme a sledujeme i další spolupráci v rámci našich povinností jako města – ORP. Zajištění
odběru odchycených zvířat. Se subjektem je o propagaci města Sedlčany možné dále jednat
(prezentace sponzora).
Příspěvek do rozpravy, který přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka nevyžaduje
písemné vypořádání, je ke zvážení k dalšímu naložení.
Vzhledem k tomu, že se do otevřené rozpravy zastupitelského sboru v tuto chvíli již nikdo
nepřihlásil, pan starosta rozpravu zastupitelů ukončil.
Do rozpravy veřejnosti se nikdo nepřihlásil.
Následovalo projednání dílčích smluvních ujednání.
10.1 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané s TJ Tatran Sedlčany, z. s.
Zastupitelé obdrželi následující návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(nad 50.000,00 Kč)
(opis podstatné části dokumentu bez grafické úpravy)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Město Sedlčany, se sídlem 264 80 Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, zastoupené
starostou Ing. Jiřím Burianem
IČ: 00243272
Bankovní spojení: 27-521722359/0800
na straně „poskytovatele“
a
Název, obchodní firma: TJ Tatran Sedlčany, z. s.
Sídlo: Tyršova 150, 264 01 Sedlčany
IČ: 00663468
Zastoupena: panem Ing. Martinem Havlem, předsedou tělovýchovné jednoty
Bankovní spojení: 703005684/0600
na straně „příjemce“
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Čl. 1
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 671.000,00 Kč
(slovy: šest set sedmdesát jedna tisíc korun českých) pro účely podpory sportovní
činnosti spolku TJ Tatran Sedlčany.
1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu.
1.3 Finanční prostředky uvedené v Čl.1, odst. 1.1 budou poskytnuty na účet příjemce
do 10 dnů od podepsání této smlouvy.
Čl. 2
Doba
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2.1 Účel pro poskytnutí dotace uvedený v Čl.1, odst. 1.1 musí být dosažen nejpozději
do dne 31. prosince 2017.
Čl. 3
Podmínky
3.1 Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu
uvedenému v Čl.1, odst. 1.1.
Čl. 4
Finanční vypořádání
4.1 Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace nejpozději
do 31. ledna 2018.
4.2 Náklady, do výše 10.000,00 Kč včetně, z celkové výše poskytnuté dotace dle Čl. 1,
odst. 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 19. června
2017, usnesením číslo …/2014-2018. (Poznámka: bude doplněno)
7.2 Tato veřejnoprávní smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na úřední desce
v souladu s § 10d, zák. č. 24/2015 Sb.
(konec opisu podstatné části dokumentu)
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro účely „podpory sportovní činnosti spolku TJ Tatran Sedlčany“ a to subjektu
TJ Tatran Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany,
IČ 00663468 a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem Veřejnoprávní
smlouvy.“
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Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 1;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 195/2014-2018.
10.2 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané s TJ Sokol Sedlčany
Zastupitelé obdrželi následující návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(nad 50.000,00 Kč)
(opis podstatné části dokumentu bez grafické úpravy)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Město Sedlčany, se sídlem 264 80 Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, zastoupené
starostou Ing. Jiřím Burianem
IČ: 00243272
Bankovní spojení: 27-521722359/0800
na straně „poskytovatele“
a
Název, obchodní firma: Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany
Sídlo: Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany
IČ: 61101052
Zastoupena: panem Jiřím Doubravou, starostou tělocvičné jednoty
Bankovní spojení: 904320277/0100
na straně „příjemce“
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Čl. 1
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 70.000,00 Kč (slovy:
sedmdesát tisíc korun českých) pro účely zajištění sportovní činnosti TJ Sokol Sedlčany.
1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu.
1.3 Finanční prostředky uvedené v Čl.1, odst. 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, odst. 1.1 musí být dosažen nejpozději
do 31. prosince 2017.
Čl. 3
Podmínky
3.1 Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu
uvedenému v Čl.1, odst. 1.1.
Čl. 4
Finanční vypořádání
4.1 Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace nejpozději
do 31. ledna 2018.
4.2 Náklady, do výše 10.000,00 Kč včetně, z celkové výše poskytnuté dotace dle Čl.1, odst.
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.

72

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 19. června 2017,
usnesením číslo …/2014-2018. (Poznámka: bude doplněno)
7.2 Tato veřejnoprávní smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na úřední desce v souladu
s § 10d, zák. č. 24/2015 Sb.
(konec opisu podstatné části dokumentu)
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro účely „zajištění sportovní činnosti TJ Sokol Sedlčany“, a to pro subjekt
Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01
Sedlčany, IČ 61101052 a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem
Veřejnoprávní smlouvy.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 1;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 196/2014-2018.
10.3 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané s SK Pegas Sedlčany, z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč)
(opis podstatné části dokumentu bez grafické úpravy)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Město Sedlčany, se sídlem 264 80 Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, zastoupené
starostou Ing. Jiřím Burianem
IČ: 00243272
Bankovní spojení: 27-521722359/0800
na straně „poskytovatele“
a
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Název, obchodní firma: Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.
Sídlo: Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany
IČ: 61903779
Zastoupena: panem Ing. Tomášem Langerem, prezidentem sportovního klubu
Bankovní spojení: 194810350/0300
na straně „příjemce“
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Čl. 1
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 60.000,00 Kč (slovy:
šedesát tisíc korun českých) pro účely činnosti spolku, rozvoje a prezentace sportu
v regionu a práce s mládeží.
1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu.
1.3 Finanční prostředky uvedené v Čl.1, odst. 1.1. budou poskytnuty na účet příjemce
do 10 dnů od podepsání této smlouvy.
Čl. 2
Doba
2.2 Účel pro poskytnutí dotace uvedený v Čl. 1, odst. 1.1 musí být dosažen nejpozději
do 31. prosince 2017.
Čl. 3
Podmínky
3.1 Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu
uvedenému v Čl.1, odst. 1.1.
Čl. 4
Finanční vypořádání
4.1 Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace nejpozději
do 31. ledna 2018.
4.2 Náklady, do výše 10.000,00 Kč včetně, z celkové výše poskytnuté dotace dle Čl.1, odst.
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
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7.1 Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Sedlčany dne 19. června 2017,
usnesením číslo …/2014-2018. (Poznámka: bude doplněno)
7.2 Tato veřejnoprávní smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na úřední desce v souladu
s § 10d, zák. č. 24/2015 Sb.
(konec opisu podstatné části dokumentu)
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro účely „činnosti spolku, rozvoje a prezentace sportu v regionu a práce s mládeží“,
a to pro subjekt Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č.
p. 652, 264 01 Sedlčany, IČ 61903779 a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města,
podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 1;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 197/2014-2018.
10.4 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Alena Novotná, z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (od 10.000,00 Kč do 50.000,00 Kč včetně)
(opis podstatné části dokumentu bez grafické úpravy)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Město Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany,
zastoupené Ing. Jiřím Burianem, starostou
IČ: 00243272
Bankovní spojení: 27-521722359/0800
na straně „poskytovatele“
a
Název, obchodní firma: Alena Novotná, z. s.
Sídlo: Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany
IČ: 02166437
Zastoupena: paní Mgr. Alenou Novotnou, jednatelkou spolku
Bankovní spojení: 2900521898/2010
na straně „příjemce“
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Čl. 1
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 35.000,00 Kč (slovy:
třicet pět tisíc korun českých) pro účely rozšíření celostátního projektu „Děti na startu“
do sedlčanských mateřských škol.
1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu.
1.3 Finanční prostředky uvedené v Čl.1, odst. 1.1 budou poskytnuty na účet příjemce do 10
dnů od podepsání této smlouvy.
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Čl. 2
Doba
2.1 Účel pro poskytnutí dotace uvedený v Čl.1, odst. 1.1. musí být dosažen nejpozději
do 31. prosince 2017.
Čl. 3
Podmínky
3.1 Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu
uvedenému v Čl.1, odst. 1.1.
Čl. 4
Finanční vypořádání
4.1 Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace nejpozději
do 31. ledna 2018.
4.2 Náklady do výše 10.000,00 Kč včetně nemusí být prokazovány za podmínky, že
o jejich čerpání je příjemce povinen vést písemnou evidenci, kterou v případě
pochybností poskytovatele o účelu čerpání poskytne poskytovateli ke kontrole.
4.3 Nepoužité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele
č. 27-521722359/0800 do 15 dnů po předložení vyúčtování.
Čl. 5
Změna příjemce – právnická osoba
5.1 Příjemce 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 19. června
2017,
usnesením číslo …/2014-2018. (Poznámka: bude doplněno)
(konec opisu podstatné části dokumentu)
Referující k problematice opětovně otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro účely „rozšíření celostátního projektu „Děti na startu“ do sedlčanských
mateřských škol pro subjekt Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575,
264 01 Sedlčany, IČ 02166437 a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města,
podpisem Veřejnoprávní smlouvy.“
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Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 1;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 198/2014-2018.
10.5 Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Ochrana fauny ČR, o. p. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (nad 50.000,00 Kč)
(opis podstatné části dokumentu bez grafické úpravy)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Město Sedlčany, se sídlem, Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany,
zastoupené Ing. Jiřím Burianem, starostou
IČ: 00243272
Bankovní spojení: 27-521722359/0800
na straně „poskytovatele“
a
Název, obchodní firma: Ochrana fauny ČR, o. p. s
Sídlo: Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan
IČ: 67778585
Zastoupena: panem Pavlem Křížkem, ředitelem obecně prospěšné společnosti
Bankovní spojení: 712781933/0300
na straně „příjemce“
tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Čl. 1
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové dotace ve výši 80.000,00 Kč (slovy:
osmdesát tisíc korun českých) pro účely podpory celoroční činnosti Centra Ochrany
fauny ČR.
1.2 Součástí dotace nejsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu.
1.3 Finanční prostředky uvedené v Čl.1, odst. 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, odst. 1.1. musí být dosažen nejpozději
do 31. prosince 2017.
Čl. 3
Podmínky
3.1 Podmínka pro použití finančních prostředků je, že tyto budou použity výlučně k účelu
uvedenému v Čl.1, odst. 1.1.
Čl. 4
Finanční vypořádání
4.1 Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace nejpozději do
dne 31. ledna 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.
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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 19. června 2017,
usnesením číslo …/2014-2018. (Poznámka: bude doplněno na originálu písemnosti)
7.2 Tato veřejnoprávní smlouva bude poskytovatelem zveřejněna na úřední desce v souladu
s § 10d, zák. č. 24/2015 Sb.
(konec opisu podstatné části dokumentu)
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro účely „podpory celoroční činnosti Centra Ochrany fauny ČR“, a to pro subjekt
Ochrana fauny ČR, o. p. s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČ
67778585 a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem Veřejnoprávní
smlouvy.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 1;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 199/2014-2018.
11. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
Předsedající zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, pan Ing. Jiří Burian, starosta města,
předal slovo panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města, a to za účelem
přednesení komentáře k materiálům, respektive referencí, tedy Důvodových zpráv
k jednotlivým projednávaným bodům povahy majetkoprávní a rovněž požádal o případné
okomentování navrhovaných usnesení.
Materiály na základě rozhodnutí Rady města Sedlčany, zpracoval a připravil pro dnešní
jednání ZM Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to ve spolupráci s Radou města
Sedlčany a zejména místostarostou města. Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku,
pro komfort jednání zastupitelů zajistil informace a vypracoval tzv. Důvodové zprávy spolu
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s návrhy usnesení a dalšími rozhodnými dokumenty (grafické – mapové podklady, zákresy
do mapových podkladů), a to v souladu se zadáním Rady města Sedlčany.
11.1 Náprava majetkoprávních vztahů; výkup pozemku v k. ú. a obci Sedlčany
(lokalita ul. K Cihelně) z vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany
Zastupitelé spolu s Pozvánkou k tomuto majetkovému bodu jednání obdrželi Přílohy:
▪ dílčí část tzv. „Důvodové zprávy“;
▪ dílčí část grafického listu (mapové zobrazení);
▪ návrh usnesení.
V tzv. Důvodové zprávě je uvedeno, že žadatelka je vlastníkem pozemku parc. č. 2762/12,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 193 m2
v k. ú. a obci Sedlčany. Zmíněný pozemek je součástí místní komunikace v Sedlčanech,
ulice K Cihelně (vizte přiložený snímek katastrální mapy k tomuto bodu jednání). Žadatelka
podala dne 13. března 2017 Žádost na Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, o výkup
zmíněného pozemku. Po vzájemné dohodě byla stanovena jednotková cena 100,00 Kč/m2,
což při výměře 193 m2 představuje částku 19.300,00 Kč.
Žádost byla předložena k projednání Radě města Sedlčany dne 15. března 2017 a RM svým
usnesením č. RM 58-889/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany výkup
pozemku za dohodnutou cenu schválit.
Lokalizace místa je dobře patrná z Přílohy k tomuto bodu jednání – vizte snímek
katastrální mapy.
Z tohoto snímku katastrální mapy je patrný rozsah zatížení pozemku tělesem místní
komunikace – jako stavby ve vlastnictví města Sedlčany.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod místní
komunikací (lokalita ul. K Cihelně) schvaluje výkup pozemku parc. č. 2762/12, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 193 m2 v k. ú. a
obci Sedlčany, a to z vlastnictví fyzické osoby za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj.
za celkovou cenu ve výši 19.300,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 200/2014-2018.
11.2 Realizace pozemku v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, prodejem do podílového
spoluvlastnictví fyzické osoby trvale bytem Sedlčany a další fyzické osoby rovněž trvale
bytem Sedlčany
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že žadatelé jsou spoluvlastníky (každý id. ½)
rodinného domu Oříkov a rovněž přilehlého pozemku druhem pozemku zahrada, vše v k. ú.
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Oříkov, obec Sedlčany. Zmíněná zahrada sousedí s pozemkem parc. č. 387/3, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 101 m2 ve vlastnictví
města Sedlčany (vizte přiložený snímek katastrální mapy), který je z minulosti připlocen, a
to ještě před provedenou digitalizací v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany a výše uvedené
spoluvlastnice tento pozemek ve skutečnosti užívají jako součást své zahrady.
Na základě korespondence vedené s žadateli byla jejich Žádost o odprodej pozemku
předložena k projednání Radě města Sedlčany na řádném zasedání dne 26. dubna 2017,
která svým usnesením evidovaným pod značkou RM 61-941/2014-2018 doporučila
Zastupitelstvu města Sedlčany, aby výše uvedený pozemek parc. č. 387/3, byl odprodán
žadatelům (každému podílem id. ½ nemovitosti), za jednotkovou cenu ve výši 100,00
Kč/m2, neboť je tento pozemek v současné době užíván jako jeden funkční celek zahrady
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Záměr prodeje byl v souladu s uvedeným usnesením RM
řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to v době ode dne 28. dubna
do dne 15. května 2017.
Ze snímku katastrální mapy je patrná lokalizace pozemku a stav faktického užívání.
Pan místostarosta stručně referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelského sboru:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 387/3, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 101 m2 v k. ú. Oříkov, obec
Sedlčany, a to fyzickým osobám (každé podílem id. ½ pozemku) za jednotkovou cenu
100,00 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 10.100,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 201/2014-2018.
11.3 Směna pozemků v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, mezi městem Sedlčany a fyzickou
osobou, trvale bytem Praha, 149 00 Praha – Chodov
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že v průběhu měsíce března t. r. žadatel zahájil
jednání s Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, o možnosti odkupu, příp. směny
části pozemku parc. č. 387/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná
půda o výměře 2 611 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který bezprostředně navazuje na
jeho pozemek parc. č. 2, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF. V případě
směny žadatel navrhl směnit část svého pozemku parc. č. 379, druhem pozemku trvalý
travní porost, způsobem ochrany ZPF o výměře 3 295 m2, který sousedí s lesním pozemkem
ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 373. Rada města Sedlčany na svém jednání dne 15.
března 2017 upřednostnila navrhovanou směnu pozemků (vizte Zápis z jednání RM č.
58/2014-2018) s tím, že uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby
zamýšlená směna byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to po
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vyhotovení geometrického plánu. Na základě vyhotoveného geometrického plánu č. 19717/2017 ze dne 11. května 2017, ověřeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram dne 18. května 2017 pod č. PGP-754/2017-211, Rada města
Sedlčany dne 24. května 2017 (vizte výrok usnesení označené RM 63-990/2014-2018)
doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany převést z vlastnictví města Sedlčany do vlastnictví
žadatele nově vytvořený pozemek parc. č. 387/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití neplodná půda o výměře 480 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č.
387/1 s tím, že žadatel převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek parc.
č. 379/2, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF o výměře 480 m2,
který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 379, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany.
V tomto smyslu byla navrhovaná směna řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Sedlčany, a to v době ode dne 30. května do dne 15. června 2017.
Řešená situace je dobře patrná z Přílohy k bodu 3) a 4) uvedené v Pozvánce na toto jednání
k majetkoprávní problematice, kterou je kopie geometrického plánu a snímek katastrální
mapy.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje v souladu s geometrickým plánem č. 197-17/2017
ze dne 11. května 2017 (ověřený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram dne 18. května 2017 pod č. PGP-754/2017-211) směnu pozemků mezi
městem Sedlčany a fyzickou osobou, trvale bytem Praha, Praha 4 – Chodov, 149 00 Praha,
s tím, že z vlastnictví města Sedlčany bude převeden do vlastnictví této osoby nově
vytvořený pozemek parc. č. 387/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
neplodná půda o výměře 480 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 387/1 a fyzická
osoba převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 379/2,
druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 480 m2, oddělený z původního pozemku
parc. č. 379, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Výše uvedená směna pozemků se schvaluje
bez finančního vyrovnání.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 202/2014-2018.
11.4 Realizace pozemku v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, prodejem do vlastnictví fyzické
osoby, trvale bytem Sedlčany
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že žadatel byl jako vlastník sousedních
pozemků vyzván k účasti na projednání a vytyčení hranic pozemků v k. ú. Oříkov, obec
Sedlčany, a to v souvislosti s vyhotovením výše uvedeného (rozumí se v předchozím bodu
jednání) geometrického plánu č. 197-17/2017 ze dne 11. května 2017.
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Žadatel požádal o odprodej části pozemku parc. č. 387/1, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití neplodná půda v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, vizte bod 3) směna
pozemků. Požadovaná část pozemku bezprostředně sousedí s jeho nemovitostmi, tj.
s pozemkem parc. č. 4, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF a pozemkem
parc. č. st. 22/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází rodinný dům Oříkov č. p.
25 (vizte snímek katastrální mapy). Návrh žadatele na odkoupení části přilehlého městského
pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, obdržel Městský úřad Sedlčany,
Odbor majetku, dne 14. dubna 2017. Rada města Sedlčany dne 26. dubna 2017 žádost
projednala a uložila Městskému úřadu, Odboru majetku, aby záměr prodeje části pozemku
parc. č. 387/1 byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.
Výše uvedený geometrický plán týkající se směny pozemků (vizte předchozí související bod
jednání) a rovněž prodeje části pozemku, projednala Rada města Sedlčany dne 24. května
2017 a doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej nově vytvořeného
pozemku parc. č. 387/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o
výměře 284 m2, který byl oddělen od původního pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Oříkov,
obec Sedlčany, a to fyzické osobě, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu ve výši
100,00 Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 28.400,00 Kč (vizte usnesení RM označené RM
63-991/2014-2018). V souladu s citovaným usnesením RM Městský úřad Sedlčany, Odbor
majetku, řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany prodej pozemku parc.
č. 387/7, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany v době ode dne 30. května 2017 do dne 15. června
2017.
Vše ozřejmuje přiložená kopie geometrického plánu, respektive snímek katastrální mapy.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje v souladu s geometrickým plánem č. 197-17/2017
ze dne 11. května 2017 (ověřený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram dne 18. května 2017 pod č. PGP-754/2017-211) prodej nově
vytvořeného pozemku parc. č. 387/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
neplodná půda o výměře 284 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 387/1 v k.
ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to fyzické osobě, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu
100,00 Kč/m2, tj. celkem za částku 28.400,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 203/2014-2018.
11.5 Realizace pozemků určených k zemědělské výrobě prodejem obálkovou metodou
(k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany)
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že Rada města Sedlčany v návaznosti na plnění
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příjmové části rozpočtu města na rok 2017, na svém jednání dne 26. dubna 2017 uložila
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, (usnesení označené RM 61-939/2014-2018),
aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr města prodat
zemědělské pozemky v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. Jedná se o pozemky,
které město nepotřebuje nezbytně ke své činnosti a na kterých v současné době hospodaří
nájemce, tj. Zemědělská společnost Sedlčany, spol. s r. o. Konkrétní přehled jednotlivých
pozemků je uveden v návrhu usnesení a lokalita, resp. umístění pozemků v rámci
katastrálního území je pak vyznačeno v přiloženém snímku katastrální mapy.
Oznámení o prodeji pozemků obálkovou metodou bylo zveřejněno v době ode dne 3. května
do dne 19. května 2017, s tím, že minimální jednotková cena byla stanovena ve výši
17,00 Kč/m2, což při celkové výměře pozemků 27 913 m2 představuje částku 474.521,00
Kč. Ve stanoveném termínu obdržel Odbor majetku celkem 4 nabídky, vizte Přílohu č. 1
k tomuto bodu jednání s názvem „Hodnocení nabídek“, ze kterého je zřejmé, že nejvyšší
nabídka je ve výši 30,00 Kč/m2, což představuje kupní cenu v celkové výši 837.390,00 Kč.
Rada města Sedlčany svým usnesením označeným RM 63-989/2014-2018 ze dne 24. května
2017 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany, schválit prodej předmětných pozemků v k.
ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to nejvyšší nabídce v ceně 30,00 Kč/m2; celková
kupní cena tak činí 837.390,00 Kč.
Přílohou k tomuto bodu jednání je snímek katastrální mapy, který ozřejmuje identifikaci
pozemků a dále list tzv. Hodnocení nabídek.
Zastupitelé spolu s Pozvánkou obdrželi Přílohy:
Ze snímku katastrální mapy je patrný rozsah zatížení pozemků ve vlastnictví města
Sedlčany.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
Do rozpravy se přihlásil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který se dotázal na důvod
prodeje souboru zemědělských pozemků.
Pan místostarosta sdělil, že prodej pozemků souvisí s projektem rozšíření Lomu Deštno, kde
si vlastník zajišťuje pozemky pro budoucí směnu za ty, které již nyní vlastní v zájmovém
území budoucí těžby a hodlá je s vlastníky směnit za pozemky, které nyní kupuje
z vlastnictví města Sedlčany, neboť tito vlastníci nemají zájem se zbavovat zemědělské
půdy, na které zdárně hospodaří zemědělský subjekt. Tomu odpovídá i vysoká cena kupní,
kterou ve výběrovém řízení kupující nabídli (nadstandardní podmínky oproti ceně v místě a
čase obvyklé).
▪ Do rozpravy se již žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemků parc. č. 349/23 o výměře 2 632
m2, parc. č. 349/24 o výměře 1 047 m2, parc. č. 349/25 o výměře 10 027 m2, parc. č. 349/27
o výměře 1 393 m2, parc. č. 349/28 o výměře 527 m2, parc. č. 349/29 o výměře 6 827 m2,
parc. č. 349/30 o výměře 4 828 m2 a parc. č. 349/31 o výměře 632 m2, vše druhem pozemku
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orná půda v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to manželům, trvale bytem Votice,
kteří podali nejvyšší nabídku, tj. 30,00 Kč/m2, což při celkové výměře plochy pozemků
27 913 m2 představuje kupní cenu ve výši 837.390,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 204/2014-2018.
11.6 Realizace bytu prodejem nejvyšší nabídce (obálková metoda); návrh Kupní
smlouvy na prodej bytu MBF (č. bytu 1/suterén o velikostní kategorii 1+KK na adrese
bytového domu Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že Rada města Sedlčany svým usnesením
označeným RM 59-906/2014-2018 ze dne 29. března 2017 uložila Městskému úřadu
Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil
záměr města Sedlčany, resp. Oznámení o prodeji městského bytu č. 1/suterén, velikostní
kategorie 1+KK, který byl uvolněn v obytném domě, který je zahrnut do evidenčního
souboru „Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 548 – 549 v Sedlčanech“; byt ve
vlastnictví města Sedlčany.
Oznámení o prodeji bylo zveřejněno v době od 6. dubna do 28. dubna 2017. Ve stanoveném
termínu obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, celkem 7 nabídek, z nichž nejvyšší
činila 613.500,00 Kč, vizte Příloha č. 1 k tomuto bodu jednání pod názvem Hodnocení
nabídek.
Rada města Sedlčany dne 10. května 2017 projednala výsledky otevírání obálek s nabídkami
a svým usnesením označeným RM 62-955/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města
Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Dělnická č.
p. 548, 264 01 Sedlčany, fyzické osobě, trvale bytem Praha 3, která jako účastník
výběrového řízení podala nejvyšší nabídku, tj. 613.500,00 Kč.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese
Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany (č. bytu 1/suterén o výměře 39,0 m2), a to do
vlastnictví fyzické osobě trvale bytem Praha, která jako účastník výběrového řízení podala
nejvyšší nabídku, tj. 613.500,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 205/2014-2018.
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11.7 Realizace bytu prodejem nejvyšší nabídce (obálková metoda); návrh Kupní
smlouvy na prodej bytu MBF (č. bytu 7/II. patro o velikostní kategorii 1+KK na adrese
bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti III/č. p. 676, 264 01 Sedlčany
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že Rada města Sedlčany svým usnesením
označeným RM 57-876/2014-2018 ze dne 1. března 2017 uložila Městskému úřadu
Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil
záměr města Sedlčany, resp. Oznámení o prodeji městského bytu č. 7/II. patro, v bytovém
domě Sedlčany č. p. 676, velikostní kategorie 1+KK, který byl uvolněn v bytovém domě,
který je zahrnut do evidenčního souboru „Společenství vlastníků pro dům čp. 673, 674, 675,
676 v Sedlčanech“.
Oznámení bylo zveřejněno v době ode dne 9. března do dne 28. dubna 2017. Ve stanoveném
termínu obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, celkem 7 nabídek, z nichž nejvyšší
byla ve výši 727.500,00 Kč; vizte Přílohu č. 1 k tomuto bodu, kterou je tzv. Hodnocení
nabídek.
Rada města Sedlčany dne 10. května 2017 projednala výsledky otevírání obálek s nabídkami
a svým usnesením č. RM 62-954/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany
schválit prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti
III/676, 264 01 Sedlčany, do vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Praha, která jako
účastník výběrového řízení podala nejvyšší nabídku, tj. 727.500,00 Kč.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese
Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany (č. bytu 7/II. patro o výměře
32,1 m2), a to fyzické osobě trvale bytem Praha, která jako účastník řízení podala nejvyšší
nabídku, tj. 727.500,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 206/2014-2018.
11.8 „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“, navrhována
uzavřít mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem (strana povinná) a městem Sedlčany
(strana oprávněná) v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že v souvislosti se stavbou Přivaděče pitné
vody Benešov – Sedlčany byl na město Sedlčany bezúplatně převeden pozemek parc. č.
250/4, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, v k. ú. Bezmíř, obec
Vojkov, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 250/1, druhem pozemku trvalý
travní porost, způsobem ochrany ZPF, ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu.
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Zmíněný bezúplatný převod byl realizován prostřednictví obce Vojkov (vizte usnesení ZM
č. 257 ze dne 3. března 2014). Na dotčeném pozemku parc. č. 250/4 v k. ú. Bezmíř byl
vybudován vodojem, tj. na pozemku parc. č. 126, druhem pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, pro který byla vybudována elektropřípojka z trafostanice na pozemku parc.
č. 250/1, který je nadále ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu (vizte přiložená
kopie geometrického plánu). V souvislosti se zřízením věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě je předkládán návrh na uzavření výše uvedené Smlouvy.
Cena věcného břemene byla stanovena znaleckým posudkem, který byl vyhotoven na
základě objednávky ČR – Státního pozemkového úřadu (vizte posudek č. 9677-157-2017), a
to ve výši 2.310,00 Kč.
Rada města Sedlčany dne 24. května 2017 projednala předložený návrh Smlouvy a svým
usnesením označeným RM 63-986/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany
tuto Smlouvu schválit.
Vše nejlépe vidět z Přílohy k tomuto bodu jednání, rozumí se ze snímku katastrální mapy
a kopie geometrického plánu.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě“ mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem, jako povinným a
městem Sedlčany, jako oprávněným, tj. právo zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 250/1 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, jejímž předmětem je přípojka
kabelového elektrického vedení (vodojem Voračice) s tím, že rozsah břemene je dán
geometrickým plánem č. 254-10/2016. Cena věcného břemene byla stanovena znaleckým
posudkem č. 9677-157-2017 (na základě objednávky ČR – Státního pozemkového úřadu)
ve výši 2.310,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 207/2014-2018.
11.9 „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6301715/06
Sedlčany, kNN č. k. 841/1“ (lokalita Sedlčany, Jižní Svah), navrhována uzavřít mezi
městem Sedlčany (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a. s. (strana
oprávněná) v k. ú. a obci Sedlčany
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že společnost Insat, spol. s r. o., se sídlem
Praha 1, Hellichova 11a, 110 00 Praha, v zastoupení obchodní společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., předložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, návrh výše uvedené Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2940/68 a parc. č. 2940/100 v k. ú. a obci
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Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového
vedení NN jako součást distribuční soustavy na Jižním svahu v Sedlčanech, tj. elektro
přípojky pro stavební parcely; vizte přiložený snímek katastrální mapy.
Návrh Smlouvy projednala Rada města Sedlčany dne 24. května 2017 a svým usnesením
označeným RM 63-987/2014-2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
uzavření výše uvedené Smlouvy a zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
majetku, aby zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě bylo řádně zveřejněno
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, což se stalo v době ode dne 30. května do dne
15. června 2017.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. stavby IV-12-6301715/06 Sedlčany, kNN č. k. 841/1“ mezi ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené
firmou Insat, spol. s r. o., se sídlem Praha, Hellichova 11a, PSČ 110 00 Praha 1, jako
oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích
parc. č. 2940/68 a parc. č. 2940/100 v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města
Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového vedení NN jako součást distribuční soustavy
(lokalita Sedlčany, Jižní svah) s tím, že hodnota věcného břemene činí 1.210,00 Kč včetně
DPH.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 208/2014-2018.
11.10 „Stanovy společenství vlastníků v domě č. p. 872, 871 v Sedlčanech“; (bytový
dům na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871 a č. p. 872, 264 01 Sedlčany;
příprava prodeje do vlastnictví uživatelů bytů)
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že v souladu s doporučením Rady města
Sedlčany ze dne 7. června 2017, jsou předkládány ke schválení „Stanovy SVJ pro dům č.
p. 872, 871 v Sedlčanech“, a to v souvislosti s plněním usnesení Zastupitelstva města
Sedlčany o schválení prodeje bytů v bytovém domě Sedlčany, Komenského náměstí č. p.
871 a č. p. 872 (vizte usnesení označené ZM 101/2014-2018 ze dne 7. března 2016).
Vzhledem ke komplikovaným majetkovým vztahům k pozemkům a budově a s tím
souvisejícím obtížím při vkladu „Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek“ (dále
jen „Prohlášení“) k bytovému domu č. p. 872, č. p. 871 do evidence katastru nemovitostí,
nebyly dle vyjádření zpracovatele „Prohlášení“ připraveny Stanovy SVJ, které by byly
součástí zmíněného dokumentu – Prohlášení. Pokud nejsou Stanovy součástí Prohlášení,
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musí být pro účely založení SVJ schváleny jako samostatný dokument příslušnými orgány
zakládajícího člena SVJ, tj. města Sedlčany, rozumí se Zastupitelstvem města Sedlčany.
Přílohou k tomuto bodu jednání jsou „Stanovy společenství vlastníků v domě čp. 872, 871
v Sedlčanech“, které ve schváleném tvaru jsou Přílohou k tomuto Zápisu.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje „Stanovy společenství vlastníků v domě Sedlčany,
Komenského náměstí č. p. 872 a č. p. 871“.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 209/2014-2018.
11.11 Výkup pozemku parc. č. 2940/34 v k. ú. a obci Sedlčany z vlastnictví fyzické
osoby trvale bytem Chyňava
Zastupitelé města Sedlčany k tomuto bodu veřejného zasedání obdrželi spolu s Pozvánkou
tzv. Důvodovou zprávu, ve které je uvedeno, že po dohodě s vlastníkem pozemku parc.
č. 2940/34, navrhuje Rada města Sedlčany výkup tohoto pozemku, druhem pozemku orná
půda o výměře 39 m2 v k. ú. Sedlčany (lokalita ulice Západní), neboť se ve skutečnosti jedná
o pozemek, který je užíván jako součást veřejného prostranství v okolí bytových domů
Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173 a č. p. 1174, tj. pozemek ve vlastnictví města Sedlčany parc.
č. 2940/17, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň o výměře 2 296 m2 v k.
ú. a obci Sedlčany.
Výkup uvedeného pozemku parc. č. 2940/34 byl projednán v Radě města Sedlčany dne
7. června 2017, která doporučila, aby byl uzavřen návrh Kupní smlouvy s jeho vlastníkem
za jednotkovou cenu ve výši 150,00 Kč/m2, což při výměře 39 m2 představuje celkovou
částku 5.850,00 Kč.
Pan místostarosta referoval o výše uvedeném.
Referující k problematice otevřel rozpravu zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do rozpravy
nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel a vyzval referujícího k řešené
problematice, pana místostarostu, k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal
následně hlasovat:
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„Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 2940/34, druhem pozemku orná
půda o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to z vlastnictví fyzické osoby trvale bytem
Chyňava za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za cenu 5.850,00 Kč.“
Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 14. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0;
nepřítomen hlasování 0.
Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní
značkou 210/2014-2018.

12. Informace k novele zákona o hazardních hrách
Problematikou se zabývala na svém jednání RM, a to dne 24. května 2017 (vizte Zápis č.
RM č. 63/2014-2018).
Město Sedlčany (každý zastupitel) obdrželo obecné informace ohledně novely zákona
o hazardních hrách, který zásadním způsobem upravuje fungování hazardu na celém území
ČR s účinností dnem 1. ledna 2018.
Společnost SLOT Group a. s., se sídlem Praha, Tlumačovská 1237/32, 155 00 Praha –
Stodůlky, požádala o zařazení této záležitosti do programu nejbližšího zasedání ZM s cílem
vyvolání změny současné obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 2/2012, která
zakazuje provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém
území města Sedlčany.
Pan místostarosta, referující k této problematice, sdělil, že ve městě Sedlčany není
občanskou objednávkou změna platné obecně závazné vyhlášky, a to jak ze strany občanů,
uživatelů ani ze strany podnikatelů a není potřebné obecně závaznou vyhlášku o nulové
toleranci hazardu revidovat.
K tomuto závěru dospěla na svém jednání Rada města Sedlčany, která nedoporučuje
Zastupitelstvu města Sedlčany revidovat obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany
č. 2/2012, která zakazuje provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných
her na celém území města Sedlčany.
Pro úplnost Zápisu je zde obsah dokumentu, respektive jeho podstatná část textem vpravena;
(doručen dne 15. května 2017; č. j.: MST/9391/2017).
(začátek opisu dokumentu)
Informace pro zastupitele města Sedlčany k novele Zákona o hazardních hrách, která
zásadně reguluje fungování heren v celé České republice
V Praze dne 15. května 2017
Vážení zastupitelé města Sedlčany,
dovolte nám, abychom vás oslovili jako jeden z největších provozovatelů v ČR podnikající
podle loterijního zákona. Jsme společnost SLOT Group, a. s., se sídlem v Karlových Varech,
IČ: 627 41 560 a provozujeme desítky kasin a stovky herních středisek po celém území ČR.
Tento dopis má jediný cíl, a sice upozornit na pár nejdůležitějších aspektů, které by měl
vědět každý, kdo rozhoduje o „bytí či nebytí“ tak specifické podnikatelské činnosti, jakou je
hazard, právě na území vaší obce.
Vzhledem k platné OZV č. 2/2012, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií
a jiných podobných her, je na celém území města Sedlčany zakázané provozovat sázkové
hry definované podle ustanovení § 2 písm. e), l) a n) a dále provozování výherních hracích
přístrojů definovaných v ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb. a podle ustanovení
§ 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., kdy lze sázkové hry, jejichž provozování bylo povoleno
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přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, provozovat nejdéle do doby
stanovené vydaným povoleném, si dovolíme upozornit na několik skutečností, které jsou
podle našeho názoru nyní aktuální. Vzhledem ke schválení novely zákona o hazardních
hrách č. 186/2016 Sb., která byla podepsána prezidentem ČR dne 7. 6. 2016, nastává zatím
nejrozsáhlejší regulace hazardu v historii jeho provozování na území ČR. Za léta, kdy
hazard objektivně regulován nebyl, nastane nyní tak rozsáhlá regulace, že ani firmy
provozující tuto činnost nejsou schopny odhadnout, jaký segment trhu budou v konečném
důsledku provozovat. Jako příklad uvádíme – herna je zde definována jako středisko
s minimálně 15 kusy herních zařízení. Zmizí tedy všechny malé herničky, včetně VLT a
VHP v restauracích. Dalším aspektem je pouze jedna provozující firma na jedné herně, tzn.,
že provozovatel bude mít konečně stoprocentní kontrolu nad hernou. Doposud bylo na jedné
herně běžně tři a více provozovatelů, kteří mezi sebou soutěžili. Dále budou zavedeny
kontroly totožnosti hráčů, bude zamezeno hraní sociálně slabým občanům, automatické
vyloučení osob pobírající dávky hmotné nouze, monitorovací kamerový systém na každé
herně s povinností dlouhodobě uchovávat data. Podstatný je ale také fakt, že doba provozu
heren je jednotně limitována, maximálně do 03:00 hod., a otevření od 10:00 hod., jako
opatření proti rušení nočního klidu. Veškeré NON STOP provozovny herny tak od 1. ledna
2018 prakticky i fakticky končí.
Nejdůležitějším aspektem je fakt, že rozhodnutí o tom, zda povolíte provoz jakékoli herny
na území vašeho města, bude plně ve vaší kompetenci. Budete o tom rozhodovat pouze vy,
nikoli Ministerstvo financí ČR, jako tomu bylo doposud.
Máme za to, že nulová tolerance není řešení. Důkazem je drtivá většina měst, která byla
touto nulovou tolerancí zasažena. Hlavní město Praha je plné černých heren, které provozují
neregulovaný hazard pod pláštěm občanských sdružení, privátních klubů atd. Do restaurací
jsou umisťovány takzvané Kvízomaty, které byly „omylem“ schváleny jako vědomostní,
nicméně po zodpovězení banálních otázek s nápovědou se chovají jako běžný videoloterijní
terminál. Takto jsou zaplavena téměř všechna města s nulovou tolerancí vůči hazardu,
a může tak dopadnout i město Sedlčany, pokud nulovou toleranci ponecháte. Žádáme Vás
proto, abyste zrušení OZV č. 2/2012 o zákazu provozování některých sázkových her, loterií
a jiných podobných her v závislosti na novele zákona o hazardních hrách projednali na
úrovni zastupitelstva.
Všechny provozovatelské firmy zastupují např. organizace jako Hospodářská komora ČR
(www.komora.cz), která vystupuje na úrovni všech institucí jako rovnocenný partner. Jako
příklad uvádíme, že na vyžádání měst a obcí provede Hospodářská komora ČR inventarizaci
provozoven, na základě které vyhodnocují skutečný stav hazardu v daném městě.
Závěrem si pouze dovolíme zopakovat, že novela zákona o hazardních hrách dává všechny
trumfy do vašich rukou a zároveň udělá dvě třetiny práce v oblasti regulace hazardu pro vás.
Podnikáme podle zákona č. 202/1990 Sb., řádně platíme daně a tímto dopisem se pouze
snažíme poskytnout alespoň pár informací, o kterých jsme ochotni a připraveni kdykoli
v budoucnu diskutovat nejen s vámi, zastupiteli města, ale i s občany vašeho města, bude-li
o to zájem. Chceme být navíc i důstojným partnerem vaší obci a jsme připraveni jednat
o podpoře sportovních a kulturních aktivit v obci i na smluvní bázi tak, jak to činíme
v ostatních regionech naší republiky. Naším cílem je dlouhodobá a oboustranně výhodná
spolupráce.
(konec opisu dokumentu)
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Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, referující k této problematice otevřel rozpravu
zastupitelů:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do otevřené
rozpravy nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel.
Projednávání této problematiky bylo ukončeno.
Závěr jednání:
Zastupitelstvo města Sedlčany revidovat obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany
č. 2/2012, která zakazuje provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných
her na celém území města Sedlčany, nehodlá.
Odpověď žadateli zajistí Městský úřad Sedlčany, pověřená referentka k řešené problematice.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

13. Nabídka společnosti NETsecurity, s. r. o.
Zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání ZM v písemné podobě kompletní
nabídkový list vyhotovený v obecné rovině, který bylo možné řádně prostudovat.
Referenčního slova se k řešené problematice se ujal, a to na výzvu pana starosty pan
místostarosta, který sdělil, že obyčejně takovéto nabídky bývají adresovány do rukou vedení
města, případně Rady města Sedlčany. Tentokráte byli přímou nabídkou osloveni
zastupitelé.
Problematikou se zabývala na svém jednání také RM, a to dne 24. května 2017 (vizte Zápis
č. RM č. 63/2014-2018).
Společnost NETsecurity, s. r. o., se sídlem Třebízského č. p. 282, 252 63 Roztoky;
IČ 27910466, vytvořila nabídku svého produktu přepracovanou do „referenčního“ listu,
kterou zaslala všem zastupitelům. Dokument byl Městským úřadem Sedlčany zaevidován
dne 28. dubna 2017 pod č. j.: ST 8512/2017.
Společnost především očekává nákup produktu na monitoring a zpracování materiálů
pro jednání ZM (licence).
Každý zastupitel by obdržel přístup do prostředí, ve kterém se může seznámit s materiály
pro nadcházející jednání zastupitelstva nebo může procházet materiály a usnesení z jednání
minulých. Prostředí disponuje přehledným vyhledáváním ve všech materiálech umístěných
v systému. Prostřednictvím systému (např. tablet, nootebook) se zastupitel v průběhu
jednání hlásí k diskusi nebo hlasuje.
Systém údajně zahrnuje veškerou (kompletní) zastupitelskou agendu.
Za zakoupení licence na definovaný produkt poskytuje obchodní společnost na dobu
jednoho roku používání slevu.
Pro případ Zastupitelstva města Sedlčany se po slevě jedná o výdaj v částce
5.990,00 Kč/měsíc (tarif do 25 zastupitelů), tj. 71.880,00 Kč/rok, tj. s DPH 21 % částka
86.974,80 Kč/rok.
Pro případ Zastupitelstva města Sedlčany se po slevě jedná o výdaj v částce
6.770,00 Kč/měsíc (tarif do 25 zastupitelů), tj. 81.240,00 Kč/rok, tj. s DPH 21 % částka
98.300,40 Kč/rok.
V nabídce je dále tzv. balíček SET-UP, který obsahuje úvodní zaškolení až dvou osob
na Městském úřadu Sedlčany. Tento obsahuje:
▪ základní nastavení systému;
▪ založení uživatelských účtů;
▪ založení prvního zkušebního jednání, příprava materiálů;
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▪ vysvětlení problematiky obsluhy v průběhu jednání;
▪ generování Zápisu.
Pan místostarosta sdělil, že RM byla tato nabídka vyhodnocena jako nadbytečná a SW –
nekompatibilní.
Závěr:
Rada města Sedlčany Zastupitelstvu města Sedlčany nedoporučuje nabídku akceptovat.
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, referující k této problematice otevřel rozpravu
zastupitelů:
Do rozpravy se přihlásil pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka, který jinými slovy sdělil, že
na nabídku systému s ohledem na jeho finanční náročnost, množství úkonů a využitelnost
systému v našem pracovním prostředí (návratnost finančních prostředků atd.) není vhodné
a výhodné reflektovat, a to, jak bylo patrné z výrazů většiny ostatních zastupitelů, ve shodě
s jejich názorem. S určitou nadsázkou vyřkl výrok: „Jestliže se bude zasedání ZM konat
každý den, pak bychom mohli nabídku zvážit.“
Příspěvek do rozpravy je považován za vypořádaný.
▪ Do rozpravy se dále žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do otevřené
rozpravy již nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel.
Projednávání této problematiky bylo ukončeno.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

14. Vyhodnocení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Pan starosta stručně rekapituloval problematiku „Vyhodnocení plánu financování obnovy
vodovodů a kanalizací“, a to pomocí údajů níže uvedených.
Na zasedání ZM č. 12/2014-2018 dne 20. února 2017 pan Ing. Pavel Švagr, CSc. navrhl, a to
v rámci projednávání programového bodu jednání pod názvem „Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací“ výrok samostatného usnesení, které bylo přijato pod označením
ZM 162/2014-2018 a které zní:
„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany předložit na červnovém (2017)
jednání zastupitelstva vyhodnocení „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“
za uplynulé plánovací období (do roku 2016).“
K plnění tohoto usnesení byly zastupitelskému sboru ze spisové dokumentace zaslány
následující hodnotící listy s finančními údaji hodnoceného období roku 2009 až 2016,
jejichž obsah je do tohoto dokumentu vpraven, bez dalších nadbytečných údajů (parafování;
datování).
Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2009
Vybrané nájemné
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
1.289.800,00 Kč
1.141.200,00 Kč

Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2010
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Vybrané nájemné
Rezerva z roku 2009
Součet nájem + rezerva
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
1.141.200,00 Kč
3.572.200,00 Kč
3.862.735,00 Kč
- 290.535,00 Kč

Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2011
Vybrané nájemné
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
1.189.097,00 Kč
1.241.903,00 Kč

Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2012
Vybrané nájemné
Rezerva z roku 2011
Součet nájem + rezerva
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
1.241.903,00 Kč
3.672.903,00 Kč
1.669.024,80 Kč
2.003.878,20 Kč

Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2013
Vybrané nájemné
Rezerva z roku 2012
Součet nájem + rezerva
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
2.003.878,20 Kč
4.434.878,20 Kč
2.853.681,02 Kč
1.581.197,18 Kč

Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2014
Vybrané nájemné
Rezerva z roku 2013
Součet nájem + rezerva
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
1.581.197,18 Kč
4.012.197,18 Kč
1.426.599,58 Kč
2.585.597,60 Kč

Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2015
Vybrané nájemné
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
1.879.231,91 Kč
551.768,09 Kč
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Vyhodnocení financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2016
Vybrané nájemné
Vynaložené prostředky
Rezerva do následujícího roku

2.431.000,00 Kč
1.947.067,51 Kč
483.932,49 Kč

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že dokumenty byly vyhotoveny na základě
metodiky Ministerstva zemědělství ČR, pro případnou kontrolu jsou tyto dokumenty
založeny v agendě Odboru ekonomického.
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, referující k této problematice, otevřel rozpravu
zastupitelů a následně veřejnosti:
▪ Do rozpravy se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil.
Rozprava veřejnosti:
▪ Do rozpravy veřejnosti se k řešené problematice nikdo nepřihlásil.
Vzhledem k tomu, že se ani z jedné z množin (zastupitelé, veřejnost) nikdo do otevřené
rozpravy nepřihlásil, pan starosta možnost rozpravy uzavřel.
Projednávání této problematiky bylo ukončeno.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

15. Diskuse
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předsedající veřejnému zasedání, otevřel nejprve diskusi
zastupitelů a následně se obrátil na přítomné zástupce veřejnosti.
15.1 Diskuse zastupitelského sboru
15.1.1 Diskusní příspěvek č. 1 – „Dopravní terminál Sedlčany“; stav projektu
a vyřizování Žádosti o finanční podporu; diskusní příspěvek předložil pan Ing. Jiří
Burian, starosta města
Pan starosta vysvětlil stav vyřizování Žádosti o finanční podporu, která byla podána. Město
zatím nedisponuje tzv. Registračním listem (zpětná vazba od poskytovatele dotace). Zprávy
jsou pozitivní, projekt by měl být podpořen, neboť byl dobře ohodnocen a splňuje všechna
požadovaná kritéria.
Připustil, a to s ohledem na financování projektu, dřívější svolání ZM (profinancování
za pomoci úvěru).
V další části se pan starosta věnoval vlastnímu projektu a jeho změnám, které podrobně
popsal.
Sdělil, že objemově se v podstatě nic nemění, nikoli však vizuálně a cenově. Dopravní
obslužnost místa se vylepší (dotazovala se paní Mgr. Blanka Vilasová), jako i komfort
pro cestující, zázemí, úroveň služeb a celkové vylepšení místa bude znatelné. Úpravou
projektového řešení konstrukcí došlo ke zlevnění předpokládané ceny díla o cca 5,00 mil.
Kč.
Je připraveno zadání pro základní vizualizaci projektu.
Diskusní příspěvek nevyžaduje vypořádání.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
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15.1.2 Diskusní příspěvek č. 2 – Informace o stavu projektu na LAS Taverny; diskusní
příspěvek předložila paní Ing. Stanislava Jelenová
Jmenovaná se dotazovala na projekt rekonstrukce běžecké dráhy na LAS Taverny.
Pan starosta odvětil, že je v současné době připravena studie a Odbor investic má za úkol
zajistit požadovanou úroveň projektové přípravy a dokumentace, a to za účasti odborných
firem.
Rada města Sedlčany svým usnesením označeným RM 64-1026/2014-2018, uložila
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit cenové nabídky za účelem výběru
nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu
povolení a prováděcí dokumentace k zamýšlené investiční akci „Rekonstrukce dráhy a
sektorů Taverny“.
Realizace projektu by mohla být předmětem návrhu rozpočtu na rok 2018, tedy věcné plnění
úkolu bude předmětem dalšího jednání a návrhu rozpočtu na rok 2018.
Diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
15.1.3 Diskusní příspěvek č. 3 – Informace o stavu Žádosti o finanční podporu
z prostředků MŠMT ČR na rekonstrukci osvětlení Zimního stadionu Sedlčany;
diskusní příspěvek předložil Ing. Pavel Švagr, CSc.
Jmenovaný se dotázal na stav vyřizování Žádosti o finanční podporu uvedeného projektu
ze zdrojů státního rozpočtu (MŠMT ČR).
Slova k odpovědi se ujal pan starosta, který sdělil, že město Sedlčany finanční podporu
neobdrželo. Poukázal na situaci na uvedeném ministerstvu, která byla medializována a která
se týká nakládáním s prostředky určenými na vypsané dotační tituly. Akce bude pokryta
z prostředků schváleného rozpočtu města.
Diskusní příspěvek vypořádán.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
15.1.4 Diskusní příspěvek č. 4 – Lokalizace dopravní závady a požadavek na regulační
prvek omezení rychlosti řidičů v městské zástavbě Sedlčany; diskusní příspěvek
předložil Ing. Pavel Švagr, CSc.
Jmenovaný požádal, aby se Dopravní komise zabývala dopravní situací v ulici Církvičská.
Postěžoval si na skutečnost, že v důsledku rychlé jízdy motorových vozidel při výjezdu
ze Sedlčan je stav pro chodce v této ulici nebezpečný, především pak na přechodu pro
chodce u hřbitova.
Pan místostarosta sdělil, že se touto situací zabývala RM na své zasedání při řešení
bezpečnostní problematiky ve městě Sedlčany, a to v součinnosti s opatřeními
realizovanými v této věci Policií ČR.
Pan starosta sdělil, že Dopravní komise se touto problematikou v minulosti již zabývala
a doporučila posunutí přechodu směrem k náměstí, avšak lidé by patrně přecházeli ulici stále
na stejném místě. Z tohoto důvodu se návrh nerealizoval.
Dopravní komise se podáním bude zabývat a prověří možnosti doplnění o dopravní značení.
Pan místostarosta doplnil další aspekty případu (umístění radaru, apod.).
Diskusní příspěvek nevypořádán.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
15.1.5 Diskusní příspěvek č. 5 – Problematika údržby vybraných hrobových míst;
diskusní příspěvek předložil pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník
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Jmenovaný diskutující se vyjádřil k plnění úkolu z minulého zasedání ZM, který se týkal
právního zajištění dispozic a nakládání s hrobovým místem a jeho příslušenstvím (rozumí se
místo posledního odpočinku zesnulého Josefa Škvoreckého a zesnulé Karly Škvorecké, kteří
jsou předky známého spisovatele pana Josefa Škvoreckého).
Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník dotazem u správce hřbitova zjistil, že nájemné z hrobového
místa je u správce uhrazeno dopředu na dobu do roku 2023 a poplatek hradí místní farníci.
Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník v této souvislosti požádal pana starostu, zda by
prostřednictvím správce hřbitova mohla být zajištěna základní údržba hrobového místa
a příslušenství (zejména pečlivé odstranění divoce rostoucích keřů bez určení jejich druhu).
Diskutující dále vyslovil myšlenku a námět pro činnost. Sdělil, že by bylo vhodné s těmito
informacemi a faktem posledního odpočinku předků tak významné osobnosti, přesahující
rámec ČR, vhodně a důstojně nakládat (zajistit vpravení do informačních letáků apod.).
Pan starosta ve shora vedeném diskusním příspěvku a jeho dopadu do prostředí a kulturnosti
města Sedlčany přislíbil součinnost a jmenovanému poděkoval.
Tímto je vypořádán diskusní příspěvek na stejné téma z minulého zasedání ZM, a to
v teoretické části. V oblasti péče o hrob a hrobové příslušenství se jedná o kontinuální
záležitost realizovanou správcem hřbitova.
Diskusní příspěvek vypořádán.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
15.2 Diskuse přítomné veřejnosti
15.2.1 Diskusní příspěvek č. 6; Nájemné z užívání objektu Městské nemocnice
Sedlčany; diskusní příspěvek předložila a přednesla oprávněná osoba (spoluvlastník
nemovitosti na území města Sedlčany)
Diskutující konstatovala, že chtěla vystoupit již při projednávání závěrečného účtu (bodu
5.), ale nebyl jí dán prostor, takže vznáší dotaz až nyní.
Dotázala se, jakým způsobem se v hospodaření města Sedlčany, které bylo projednáno
(závěrečném účtu za rok 2016), promítá nájemné dle uzavřené uživatelské Smlouvy
s provozovatelem nemocnice.
Jak pan Ing. Jiří Burian, starosta města, tak následně pan Ing. Pavel Švagr, CSc., tazatelce
sdělili, že tato položka nemůže být v rozpočtu obsažena, a to z důvodu, že se do rozpočtu
promítají pouze reálné příjmy a výdaje v daném účetním (rozpočtovém) období. V rozpočtu
města Sedlčany se tedy částka neobjevuje, jedná se pouze o účetní operaci, zápočet
vzájemných pohledávek a závazků ve výši 1.500,00 tis. Kč, jako roční nájemné za rok 2016.
Pan starosta informace doplnil o konstrukci zápočtu nájemného, která je definována
smluvním ujednáním.
Účtováno o nájemném samozřejmě je na jiném místě (účetní vypořádání).
Pan starosta sdělil, že dokument (Smlouva) je dostupná na Městském úřadu Sedlčany
na vyžádání, případně ji lze i zveřejnit.
Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
15.2.2 Diskusní příspěvek č. 7; Údržba vodní nádrže Na Potůčku; diskusní příspěvek
předložila a přednesla oprávněná osoba (spoluvlastník nemovitosti na území města
Sedlčany)
Diskutující uvedla, že po vyčištění umělé vodní nádrže v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, se
podle jejího názoru následně neobjevila populace žab, jejichž noční kuňkání dříve
slýchávala.
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Proto se dále dotázala, jakým způsobem a na základě čeho bylo provedeno vyčištění této
nádrže, zda bylo vydáno povolení Městského úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí.
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, uvedl, že vyčištění bylo provedeno z podnětu občanské
veřejnosti; bylo shledáno žádoucím a potřebným, a to pro plnění funkce retence na ochranu
proti zatopení sklepních prostor objektů v lokalitě Na Potůčku.
Město Sedlčany nádrž kdysi převzalo do svého vlastnictví, jedná se o dědictví z minulé
doby; jde o umělou vodní nádrž, která rozhodně není určena pro chov ryb ani žabího
plemena. Chov vodní drůbeže a ryb v nádrži není povoleno.
Nádrž byla vyčištěna v rámci běžné údržby. Sloužila jako požární nádrž, dnes vedena jako
retenční nádrž, která zabraňuje záplavám sklepů v dolní části lokality Na Potůčku.
Diskusní příspěvek je považován za vypořádaný.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
15.2.3 Diskusní příspěvek č. 8; Vyžádání odpovědi na dřívější diskusní příspěvek;
diskusní příspěvek předložila a přednesla oprávněná osoba (spoluvlastník nemovitosti
na území města Sedlčany)
Sdělila, že doposud nedostala dříve žádanou odpověď na podnět učiněný podle příslušného
ustanovení zákona o obcích (§ 16), který podala již dne 24. listopadu 2016 prostřednictvím
datové schránky na město Sedlčany a současně předala prostřednictvím elektronické pošty
všem zastupitelům (uvedeno podrobně již v minulém Zápisu).
Pan starosta přislíbil prověření této záležitosti a vhodné vypořádání příspěvku.
Poznámka: Celý rozsah dotazu byl uveden v Příloze č. 5 Zápisu ze zasedání ZM ze dne
20. března 2017; písemně předán účastnicí diskuse na zasedání ZM.
Předmětem je soudní spor, který byl veden mezi městem Sedlčany a duplicitními podílovými
spoluvlastníky na určení vlastnictví. Podle aktuálně dostupných informací je v současné
době očekáván poslední akt v této věci.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
15.2.4 Diskusní příspěvek č. 9; Problematika sousedských vztahů a užívání majetku
města; diskusní příspěvek předložil a přednesl občan města Sedlčany, vlastník
nemovitosti Třebnice
Předmětem příspěvku bylo v podstatě stávající užívání obecní budovy Třebnice č. p. 59
(objekt ve vlastnictví města Sedlčany; k užívání poskytnut místnímu SDH; v objektu je
taktéž před volbami zřizována volební místnost).
Příspěvek obsahoval:
▪ kritiku způsobu užívání objektu v majetku města, a to ze strany místních hasičů, především
jednoho z uživatelů; (z jakého důvodu má klíče o objektu; návštěvy v objektu; činnosti
občana a hasiče po 22:00 hod.);
▪ sdělení o tom, že jmenovaný diskutující často volá o pomoc k zákroku ve smyslu sjednání
nápravy stavu Polici ČR, případně Městskou policii Sedlčany;
▪ povinnosti při správě cizího majetku;
▪ dotaz, z jakého důvodu je opravován uvedený objekt z prostředků rozpočtu města
Sedlčany;
▪ užívání jedné místnosti jako volební spolu se zázemím;
▪ další připomínky charakteru občanskoprávního a mezilidských vztahů.
Zastupitelé si soubor dotazů a připomínek pozorně vyslechli a pan starosta k uvedenému
sdělil, že je žádoucí nad připomínkami dnes nikterak nepolemizovat a nespekulovat, je
potřeba prověřit vše, co bylo diskutujícím vyřčeno, a to z dalších informačních zdrojů
od zainteresovaných osob a osob za správu majetku a užívání odpovědných. Následně věc
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řádně projednat, učinit závěr, případně aplikovat nápravná opatření. Závěr bude případně
tazateli zaslán formou písemného sdělení nebo s využitím jiné možnosti. Podněty budou
projednány.
Zastupitelstvo vzalo příspěvek na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Úkoly převzal na svá bedra pan starosta, který přislíbil zajistit vypořádání příspěvku.
Příspěvek na místě nevypořádán.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

16. Závěrečné znění usnesení
Pan starosta vyzval návrhovou komisi, konkrétně pana Mgr. Pavla Pínu, předsedu návrhové
komise, k přednesení souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních).
Slova se ujal předseda návrhové komise, který důstojně přednesl v ději jednotlivé výroky
usnesení tak, jak byly v časovém sledu přijaty (vizte souhrnné usnesení, které je zařazeno
na konci tohoto Zápisu, které odpovídá přednesenému).
Nikdo z přítomných zastupitelů nepožadoval na předsedajícím zasedání vyjádření, další
doplnění přijatých výroků usnesení ani přijatá usnesení nikterak veřejně nezpochybnil, jako
ani celý průběh dnešního zasedání a jeho důstojnost.
Pan starosta, předsedající zasedání ZM, jmenovanému poděkoval.

17. Závěr
Závěrem zasedání ZM pan starosta, a to jako obvykle a již standardně, vyjádřil poděkování
všem přítomným zastupitelům. Zvlášť poděkoval těm, kteří se aktivně zapojili do veřejného
zasedání a mají skutečný zájem pro město a jeho občany něco dobrého učinit. Poděkoval
rovněž zástupcům veřejnosti za účast na dnešním zasedání a pozornost, kterou zasedání
věnovali. Všem pak za veškeré pozitivní aktivity konané ve prospěch vylepšení kvality
života občanů ve městě Sedlčany. Zastupitelům poděkoval za přístup a dobrou připravenost
na dnešní jednání a opakovaně za předložené dobře míněné příspěvky do rozpravy
k jednotlivým bodům programu.
Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že se na dnešním zasedání ZM nakonec sešlo
dvacet zastupitelů z 21 členného vrcholového orgánu obce. Vzhledem k tomu, že
nepřítomnost některých zastupitelů na části zasedání, byla řádně omluvena překážkami
v neúčasti na straně zastupitelů, pan starosta vyjádřil s účastí spokojenost.
Příští zasedání ZM je předběžně naplánováno na dne 18. září 2017, ovšem je pravděpodobné
svolání dřívější (problematika stavební akce „Dopravní terminál Sedlčany“).
Pan starosta doplnil, že všichni zastupitelé budou včas o připravovaném programu ZM
informováni.
Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, pronesl výrok:
„Tímto 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“
Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 22:31 hod.

Přílohy k Zápisu:
1. Prezenční listina; (1 list)
2. Podklady pro jednání Zastupitelstva města Sedlčany dne 19. června 2017
původem od provozovatele nemocnice; (celkem 12 listů textu bez obalu)
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3. Závěrečný účet – výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2016; (celkem
10 listů)
4. Odpisový plán; (celkem 9 listů)
5. Rozpočtové opatření č. 2/2017; (celkem 10 listů)
6. Dohody o vytvoření společného školského obvodu (schválená znění); celkem
9 ks; (celkem 18 listů)
7. Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2017, kterou se stanoví
školské obvody; (2 listy)
8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (schválená znění); celkem 5 ks;
(celkem 10 listů)
9. Stanovy společenství vlastníků v domě čp. 872, 871 v Sedlčanech; (celkem 13
listů)

Některé použité zkratky:
MBF – městský bytový fond
RM – Rada města Sedlčany
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany
ZPF – zemědělský půdní fond

Zápis pořízen dne: 28. června 2017
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany
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