
  Z á p i s  RM č. 74/2014-2018 
   anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 15. listopadu 2017 
(středa) od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

na adrese nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany 
 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 
Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík.  
Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení 6 radních, počet jednajících 
radních se v průběhu zasedání, a to až do jeho konce, nezměnil. 
Omluven:  
▪ na celé jednání: Ing. Martin Havel. 
▪ na část jednání (počátek): -.  
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.  
Neomluven: -.  
Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, MUDr. Ivan Stolařík. 
Přizvaní hosté: Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investičního. 
Místo konání jednání RM:   
▪ zasedací místnost v hlavní administrativní budově městské radnice na adrese Sedlčany, nám. 
T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany. 
Jednání započato: 16:01 hod.    
Jednání přerušeno: -. 
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 18:45 hod.  
 
 
Program jednání:  
V pořadí sedmdesáté čtvrté (jednání) Rady města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 
a zároveň dvacáté třetí v roce 2017 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v čase 16:01 hod. 
 
Pan starosta nejprve všechny přítomné pozdravil a přivítal členy Rady města Sedlčany. 
  
Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť je v době zahájení na jednání RM přítomno šest 
radních (celkový počet zvolených členů RM je sedm).  
 
Následně se pan starosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního jednání 
RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené procedury a Jednacího řádu Rady 
města Sedlčany, jak uvedeno výše.  
 
Konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby a informace, níže 
uvedený a připravený program.  
Předsedajícím byl přednesen Program, který je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM 
věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený program 
nebyl radními nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu).  
Hlavním bodem programu, který bude Rada města Sedlčany podle plánu tematických celků 
projednávat je „Příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2018; plán investičních akcí a akcí 



 
 

stavební povahy na rok 2018; vyhodnocení stavu, věcného a finančního plnění neukončených 
investičních akcí v roce 2017“. 
Předsedající konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s vážností a odpovědností, a to 
s ohledem na stav potřeb řízení města Sedlčany, přípravu a administraci procesů.  
Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
 
1. Kontrola usnesení  
 
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 8. listopadu 2017 
Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 
zasedání RM, které se konalo dne 8. listopadu 2017, bylo provedeno formou přednesení stručné 
zprávy o stavu plnění úkolů (přijatých usnesení). Závěrem kontrolní zprávy byl referujícím 
k tomuto bodu jednání (referenční zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta) 
připomenut aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj událostí 
a činností ostatních.  
 
Na minulém zasedání Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 73-
1214/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města 
Sedlčany ze dne 1. listopadu 2017 (RM č. 72/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných. 
K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 73-1215/2014-2018, a to v rámci 
zpracování administrace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace 
přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení v podlimitním režimu v souladu 
s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen „zákon“), postupem podle části čtvrté 
zákona, obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce podpory 
z Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností od 2. června 2017; 
přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761: 
 
1. Vzala na vědomí a vyslovila souhlas s výsledkem posouzení mimořádně nízké nabídkové 

ceny dle ustanovení § 113 odst. 1 zákona k tomu pověřenou komisí dle ustanovení § 42 odst. 
1 zákona a přizvaným odborníkem dle ustanovení § 42 odst. 3 zákona u prvních dvou 
nabídek v pořadí, které podali účastník řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, 
správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní 
forma: akciová společnost, IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, 
se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost, IČ 25606468 
(nabídka pořadové číslo 3) a vybraný dodavatel Chládek a Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 
1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881 (nabídka 
pořadové číslo 4). 

2. Vzala na vědomí a vyslovila souhlas s následně citovaným výsledkem posouzení 
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 113 odst. 6 zákona k tomu 
pověřenou komisí dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona a přizvaným odborníkem dle 
ustanovení § 42 odst. 3 zákona. 
- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny účastníka zadávacího 

řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se 
sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; 



 
 

IČ 46356886, prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního procesu obsahuje 
potřebné zajištění podmínek dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 
vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, čímž účastník zadávacího řízení dostatečně 
transparentním způsobem prokázal splnění požadavků dle ustanovení § 113 odst. 4 
písm. a) zákona. Komise proto nabídku tohoto účastníka zadávacího řízení opakovaně 
hodnotila dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. 

- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného 
dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, 
právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, prostřednictvím ekonomických 
aspektů výrobního procesu nesplňuje požadavky zadavatele na zcela jednoznačné 
prokázání dodržování zákonných povinností účastníka zadávacího řízení ve smyslu 
ustanovení § 113 odst. 4 písm. a) zákona, proto přizvaný odborník i k tomu pověřená 
komise doporučují zadavateli vyloučit tohoto účastníka zadávacího řízení v souladu 
s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a) zákona.  

3.  Rozhodla o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 
1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, a to na základě 
výše uvedeného doporučení hodnotící komise a přizvaného odborníka a v souladu 
s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a) zákona. 

4. Zrušila své předchozí rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-1173/2014-
2018 ze dne 4. října 2017 vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem 
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, a to 
z důvodu vyloučení tohoto dříve vybraného dodavatele, které je činěno v souladu 
s „Metodikou procesní k zadávacím řízením“, uveřejněnou na stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR.  

5. Souhlasila s pořadím nabídek dle opakovaného hodnocení nabídek pověřenou hodnotící 
komisí ze dne 3. listopadu 2017 a na základě tohoto pořadí a v souladu s ustanovením § 122 
odst. 1 zákona rozhoduje o novém výběru dodavatele, kterým je „SDRUŽENÍ SEDLČANY 
TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 
Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., 
odštěpný závod Roztoky, se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová 
společnost; IČ 25606468, který předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 
43.928.760,00 Kč bez DPH. 

6. Vzala na vědomí povinnost zadavatele obeslat nově vybraného dodavatele výzvou dle 
ustanovení § 122 zákona k předložení dokladů a informací a z toho plynoucí povinnost 
zadavatele (pověřené hodnotící komise) provést na základě takto předložených dokladů 
kompletní posouzení nabídky nově vybraného dodavatele a teprve následně odeslat 
oznámení o výběru. 

Úkoly v plnění. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 73-1216/2014-2018, a to 
v návaznosti na své usnesení č. RM 70-1162/2014-2018 ze dne 4. října 2017 schválila 
Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 10. prosince 2009 mezi smluvními stranami, 
tj. mezi obcí Nalžovice, jako pronajímatelem a městem Sedlčany, jako nájemcem, jehož 
předmětem je změna čl. V. citované Smlouvy, tj. doba trvání nájmu pozemků v k. ú. Nalžovické 
Podhájí, obec Nalžovice, které město Sedlčany užívá k rekreačním účelům v Rekreačním 
komplexu Častoboř. Doba trvání uživatelského vztahu se prodlužuje na dobu určitou, a to 
do 31. prosince 2020. 
Smlouva oboustranně uzavřena. 
Úkol splněn. 
 



 
 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 73-1217/2014-2018, povolila, 
aby příspěvkové organizace zřízené městem Sedlčany, případně organizační složky města 
Sedlčany bez právní subjektivity a rovněž další zájmové organizace a zapsané spolky 
s působností na území města Sedlčany mohly pořádat a organizovat sběr využitelných složek 
odpadu. 
Informace dány ve známost. Informovány Sedlčanské technické služby, s. r. o. (jednatel 
a odpadový hospodář); Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí. 
Úkoly související budou průběžně plněny.  
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 73-1218/2014-2018, vzala 
na vědomí změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve smyslu změny zákona č. 24/2017 Sb., která upravuje rozpočtový proces a finanční 
hospodaření pro příspěvkové organizace. Zákon neupravuje pro příspěvkové organizace 
možnost hospodařit na základě rozpočtového provizória, proto je žádoucí rozpočet 
příspěvkových organizací schválit zřizovatelem do konce roku 2017. Úlohu zřizovatele 
pro případ města Sedlčany plní Rada města Sedlčany. Zároveň s rozpočtem příspěvkových 
organizací bude ve smyslu uvedeného legislativního opatření schvalován i střednědobý výhled 
rozpočtu příspěvkových organizací.  
Subjekty práva informovány. 
Úkoly v plnění. 
 
K podané zprávě o plnění usnesení a úkolů z nich vyplývajících, nebyly definovány 
a vysloveny žádné další úkoly, a to nad rámec vydaných usnesení. 
 
K přednesené Zprávě RM neměla žádné připomínky a nebylo zadáno plnění žádných dalších 
specifických a souvisejících nových úkolů, které by měly dopad k jednotlivým útvarům 
Městského úřadu Sedlčany a subjektům města Sedlčany i spolupracujícím k vyřízení, zajištění 
kontroly a ke zpětné vazbě směrem k RM nebo k předem určenému subjektu.  
 
Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  
Diskutovány byly informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující informace 
o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 
 
Radní neměli žádné další připomínky. 
 
Závěrem této tematiky pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl následující 
výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 
města Sedlčany ze dne 8. listopadu 2017 (RM č. 73/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1219/2014-2018. 
 
 
2. Hlavní program   
 
2.1 Příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2018; plán investičních akcí a akcí stavební 
povahy na rok 2018; vyhodnocení stavu, věcného a finančního plnění neukončených 
investičních akcí v roce 2017  



 
 

Rada města Sedlčany si k této problematice, a to v rámci dříve schváleného programu jednání 
RM vyžádala zpracovat Zprávu, jejímž předkladatelem je Městský úřad Sedlčany, Odbor 
investic.  
Zprávu na dnešním jednání předložil pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investičního 
na Městském úřadu Sedlčany. 
Písemný dokument byl předán všem přítomným a jednajícím radním. 
Dokument je Přílohou č. 3 tohoto Zápisu. Vzhledem k tomu zde Zpráva není obsažena 
(nadbytečná duplicita údajů). 
Zpráva byla referujícím, přítomném na dnešním zasedání RM, přednesena a řádně 
okomentována, případně doplněna o další informace ze strany pana Ing. Jiřího Buriana, starosty 
města. 
Zpráva obsahuje zpracované investiční záměry dle plánu Odboru investic v rozsahu pracovního 
zadání pro vypracování návrhu, jehož první koncept později upřesnil zpracovateli pan starosta. 
Zpráva byla předložena v podobě pracovní tabulky v základním rozložení dle subkapitol 
návrhu rozpočtu; zejména subkapitola s označením 2.1 s názvem „Doprava“, s označením 2.3 
s názvem „Vodohospodářská zařízení“, s označením 3.4 s názvem „Bydlení, komunální 
politika,…“ a případně další. 
Akce navrhované zařadit do plánu investičních záměrů na rok 2018 jsou zvýrazněny červeným 
písmem; žlutě podbarveny jsou ty, které je v návaznosti na stávající rozpracovanost důležité 
zařadit do dalšího rozpočtovaného období. Akce navrhované na rok 2019 jsou odlišeny 
za pomoci modrého písma a nezvýrazněné akce napsané černým písmen, jsou uvažovány 
k výhledové realizaci (akce připravované v minulosti a odložené nebo zamýšlené a doposud 
nepřipravené). 
 
Po přednesení Zprávy pan starosta tuto okomentoval a referujícímu poděkoval. 
 
Diskuse: 
▪ přednesený materiál je pro širokou diskusi (sběr potřeb, jejich optimální řešení; určení priorit; 
zajištění podpory rozpočtem); 
▪ ve smluvních vztazích a objednávkách je žádoucí v průběhu stavby vyžadovat dodržování 
harmonogramu, (platí i pro opravy);  
▪ návrh investičních akcí na rok 2018 vycházel z již dříve sestavených materiálů a katalogu 
projektů; 
▪ na zajištění podstatných záměrů v oblastech stavebnictví, dopravy a vodního hospodářství je 
potřebné cca 200 mil. Kč, kterými město nedisponuje;  
▪ nad předběžným rozdělením akcí podle priorit (jak uvedeno barevně označeno, nejvyšší 
priority červeně, modře jsou vyznačeny akce výhledu roku 2019; černě jsou označeny akce 
delšího časového horizontu); 
▪ nad přípravou jednotlivých akcí (zajištění PD a jednotlivých úrovních; další aspekty přípravy; 
zajištění výběru dodavatelů); 
▪ materiál byl prezentován jako živý k doplnění; 
▪ nad některými vybranými akcemi (např. vyhotovení opravy chodníku v ulici Švermova, kde 
zejména v místech před objektem, v němž sídlí obvodní oddělení Policie ČR, jsou nepřípustné 
závady; rovněž tak ve dvoře tohoto objektu je žádoucí úprava povrchu; realizace úpravy 
povrchu a vyasfaltování dvora tzv. balenou asfaltovou hmotou je žádoucí realizovat již v roce 
2018; chodník v ulici Etropolská; vyhotovení zpevněného povrchu pěšiny na hřbitově směrem 
od vchodu nahoru kolem objektu kostela);   
▪ nad materiálem vodohospodářských akcí, které byly do návrhu zahrnuty na základě 
dokumentace správce Městské vodohospodářské a kanalizační infrastruktury Sedlčany (1. SčV, 
a. s.); 



 
 

▪ nad přípravou PD (označena v dokumentu žlutým podbarvením);  
▪ nad nedokončenými a nezahájenými akcemi roku 2017, jejichž realizaci je žádoucí dokončit 
v následujícím rozpočtovém období 2018, (např. zahájení výstavby inženýrských sítí v lokalitě 
Sedlčany, U Háječku; finanční podíly od vlastníků stavebních parcel na realizaci investice 
inženýrských sítí je žádoucí započítat do příjmů města Sedlčany – rozpočet roku 2018);  
▪ vybavení objektu Městské policie Sedlčany; dráha na LAS Taverny; 
▪ problematika objektu Sedlčany, Nádražní č. p. 85 – oprava fasády, varianta realizace 
nemovitosti prodejem nejvyšší nabídce bez předchozí investice; v objektu prodlévá v současné 
době pouze poslední nájemníci, paní Slezová a její syn; podle zprávy z Odboru majetku lze 
uvedeným nabídnout ubytování v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany nebo pro syna 
případně uvolněnou garsonku. 
 
Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 
hlasovat: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí sestavený a prezentovaný otevřený návrh Plánu rozvoje, 
investic a akcí stavební povahy města Sedlčany s výhledem na rozpočtové období roku 2018 
a následné, který byl předložen Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, na základě 
instrukcí pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany a shromážděných potřeb 
a požadavků, a to v členění základních oborových rozpočtovaných kapitol (oblast dopravy, 
vodohospodářských zařízení a infrastruktury, bydlení, komunálních služeb, investičního 
rozvoje a výstavby, projektového zajištění a pro širokou oblast ostatních investičních akcí), dále 
podle časového rozvrhu a priorit důvodně žádaných občany města (katalog činností).“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1220/2014-2018. 
 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany  
 
3.1.1 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. září 1996;  nájemce 
Česká spořitelna, a. s., pronájem nebytových prostor v I. NP v budově na adrese Sedlčany, 
ulice 28. října č. p. 622  
Rada města Sedlčany byla seznámena s rozsáhlou Žádostí uživatele definovaných nebytových 
prostor a dále s připraveným návrhem smluvního ujednání. 
Činnost RM: 
RM zvažovala schválit předložený návrh Dodatku č. 6 k dříve uzavřené Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 25. září 1996. Dodatek č. 6 je navrhován uzavřít mezi smluvními 
partnery, kterými je město Sedlčany jako pronajímatel a Česká spořitelna, a. s., jako nájemce, 
na pronájem nebytových prostor v I. NP v budově na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 622, 
264 01 Sedlčany, které jsou užívány za účelem provozování pobočky a peněžního bankomatu 
České spořitelny, a. s. Předmětem Dodatku č. 6 je změna doby trvání nájmu, která je 
navrhována ze strany nájemce změnit z doby neurčité na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 
s právem opce na prodloužení doby nájmu, a to o dobu v délce trvání 2 let. Zároveň město 
Sedlčany, jako pronajímatel souhlasí, aby na pronajatém majetku, na kterém bylo provedeno 
technické zhodnocení investicí nájemce, prováděl nájemce odpisy. 
Diskuse: 
▪ zajištění služeb potřebných pro občany města a regionu; 



 
 

▪ návaznost na předchozí zhodnocení nebytových prostor provedených na náklady nájemce; 
▪ další aspekty pro rozhodování; 
▪ nad návrhem připraveného smluvního ujednání. 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 25. září 1996 uzavřený mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem 
a Českou spořitelnou, a. s., jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor v I. NP v budově 
na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 622, 264 01 Sedlčany, které jsou užívány za účelem 
provozování pobočky a peněžního bankomatu České spořitelny, a. s. Předmětem Dodatku č. 6 
je změna doby trvání nájmu, která se mění z doby neurčité na dobu určitou, tj. do 31. prosince 
2022 s právem opce na prodloužení doby nájmu, a to o dobu 2 let. Zároveň město Sedlčany, 
jako pronajímatel souhlasí, aby na pronajatém majetku, na kterém bylo provedeno technické 
zhodnocení, prováděl nájemce odpisy.“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1221/2014-2018. 
 
3.1.2 Vyúčtování nákladů vynaložených na opravy a údržbu pronajatého objektu 
ve vlastnictví města Sedlčany „M ěstská jatka Sedlčany“ 
RM projednala ekonomické vyhodnocení, resp. vyúčtování nákladů vynaložených na opravy 
a údržbu pronajatého objektu „Městská jatka Sedlčany“, která na základě Smlouvy o nájmu 
nemovitosti ze dne 23. října 2015 užívá Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.  
RM v této souvislosti vzala na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení, že nájemce, 
tj. Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s., v souladu s čl. III. odst. 2) citované Smlouvy 
vynaložila v roce 2016 na opravy a údržbu celkem 254.139,00 Kč, čímž splnila podmínku 
dlouhodobého nájmu, tzn. investovat do pronajatého objektu minimálně částku 140.000,00 Kč 
ročně. Z doloženého vyúčtování rovněž vyplývá, že tato podmínka bude dodržena také v roce 
2017, kdy bude realizována plánovaná rekonstrukce kotelny v hodnotě cca 2 mil. Kč. Konečné 
vyúčtování nákladů za rok 2017 bude předloženo Radě města Sedlčany k odsouhlasení 
v průběhu příštího roku (2018). Jelikož Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s., plní i ostatní 
podmínky vyplývající z uzavřené Smlouvy o nájmu nemovitostí, včetně pravidelných splátek 
nájemného, Rada města Sedlčany souhlasí s tím, aby smluvní vztah pokračoval i nadále 
za shodných podmínek.  
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.1.3 Administrace rozšíření odběratelské sítě z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany; 
žadatel DZV NOVA, a. s. 
Rada města Sedlčany byla seznámena s projektovou dokumentací vyhotovenou za účelem 
realizace zásobování vodou areál DZV NOVA, a. s. 
Toto napojení bylo plánováno již v době projektových příprav vlastní stavby Přivaděče pitné 
vody Benešov – Sedlčany. 
V současné době bylo příslušným správním úřadem zahájeno správní řízení za účelem vydání 
územního rozhodnutí. 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí informaci o zahájení tohoto územního řízení, které se 
týká nejen napojení na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany v k. ú. Nesvačily u Bystřice, 
obec Bystřice, ale i umístění celého vodovodního potrubí, které napojuje areál DZV 
NOVA, a. s. K projektové dokumentaci na uvedenou stavbu se již v květnu t. r. vyjádřil 



 
 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, rovněž tak i provozovatel, tj. Městská teplárenská 
Sedlčany, s. r. o.  
Vyjádření byla konzultována s vedením města a byla veskrze pozitivní. Podmínky vyjádření 
vlastníka a správce byly projektantem respektovány a splněny (projektová dokumentace 
pro územní rozhodnutí).  
Závěr: 
Rada města Sedlčany vzala veškeré informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
 
3.2.1 Zajištění právních důvodů užívání bytu v bytovém domě na adrese Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 8/IV. patro)  
Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o prodloužení doby trvání dříve uzavřeného 
smluvního ujednání, která byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 8. listopadu 2017 (téhož 
dne zaevidována) pod č. j.: OM/21202/2017. 
Identifikace žadatele:  
Provedena.  
Činnost RM: 
RM dle litery Žádosti zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě Sedlčany, na shora uvedené adrese (ubytovací jednotka č. 8/IV. patro), a to se 
stávající smluvní uživatelkou, na dobu určitou jednoho roku, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 
31. prosince 2018. 
Diskuse: 
▪ reference ze strany správce MBF; 
▪ smluvní závazky plněny; 
▪ doporučení Odboru majetku na Městském úřadu Sedlčany. 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení doby trvání Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka 
č. 8/IV. patro), a to se stávající uživatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 
31. prosince 2018.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1222/2014-2018. 
 
3.2.2 Právní zajištění kontinuity uživatelských vztahů; faktické užívání bytu MBF (č. bytu 
3/přízemí) na adrese bytového domu Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přítomné členy RM seznámil s Žádostí 
o povolení k uzavření Podnájemní smlouvy, která byla Městským úřadem Sedlčany 
zaevidována pod č. j.: OM/21538/2017 dne 13. listopadu 2017.  
Činnost RM: 
RM zvažovala schválit nově definovanou dobu trvání dříve uzavřené Smlouvy o podnájmu 
bytu, respektive  prodloužení podnájmu bytu MBF, velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 3/přízemí) 
na adrese bytového domu Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, která byla 
uzavřena mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou v trvání jednoho roku 
ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 
Diskuse: 



 
 

▪ nájemné je hrazeno pravidelně ve sjednaném termínu; 
▪ legislativní možnosti; 
▪ funkční smluvní ujednání. 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení dříve smluvně založeného podnájmu bytu 
velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 3/přízemí) na adrese bytového domu Sedlčany, ulice Západní 
č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou 
ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1223/2014-2018. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
Tato problematika nebyla do programu dnešního jednání RM zařazena.  
 
 
4. Různé 
 
4.1 Odhlučnění zásobovací rampy u bytového domu na adrese Sedlčany, Komenského 
náměstí č. p. 871 – 872; oprava podhledu, odstranění závad 
Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil materiál, který řeší výše 
uvedenou problematiku a vychází z dřívějších projednání. Problematika byla z několika 
pohledů dříve na jednání RM projednávána (hluková studie; informace o konstrukci; informace 
o jednání s nájemníky a podnikatelským subjektem a další). 
Radě města Sedlčany byla předložena cenová nabídka na realizaci požadovaných prací od firmy 
S-B, s. r. o. a návrh Smlouvy o dílo na zhotovení stavby pod názvem „Vykládací rampy 
obchodního střediska Rozvoj – oprava podhledu“.  
Cenová nabídka činí 260.739,75 Kč bez DPH, tj. 315.495,09 Kč včetně DPH, 54.755.35 Kč 
činí DPH.  
Odhlučnění zásobovací rampy projektově připravil odborný projektant; zásadní je skutečnost 
navrhovaného řešení, spočívající v přerušení toku vlnění šířícího se od zdroje hluku (především 
nevhodné nakládání s paletami apod.) železobetonovou a železnou konstrukcí do míst bytu 
(zajištění pohody bydlení). Použity budou pryžové podložky, které mají být vloženy mezi těleso 
rampy a další spojovací konstrukční prvky, jako i vhodná zvuková a současně tepelná izolace 
podhledu nad prostorem rampy bude použita minerální vata. Vložení pryžových podložek 
zajistí, respektive omezí, přenos hluku z rampy a s ním spojené vibrace do tělesa konstrukce. 
Pan starosta záležitost opatření projednal s vedením provozovatele obchodu. 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, byla seznámena s obsahem 
předložené cenové nabídky na zhotovení stavby „Vykládací rampy obchodního střediska 
Rozvoj – oprava podhledu“ a zvažovala schválit realizaci prací vybraným subjektem, 
tj. společností S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; 
IČ 25652362. Dále Rada města Sedlčany zvažovala vydat souhlas se zněním předloženého 
návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Vykládací rampy obchodního střediska Rozvoj – 
oprava podhledu“ a v návaznosti na tento návrh smluvního ujednání pověřit pana Ing. Jiřího 
Buriana, starostu města, jeho uzavřením.  
Diskuse: 
▪ žádoucí zajistit rozpočtové změny (připravit na dne 29. listopadu 2017);   



 
 

▪ jednatel obchodního subjektu (osoba pro účely Zápisu blíže neidentifikována) přislíbil 
finanční účast, která doposud nebyla ošetřena smluvně (finanční podíl obchodního subjektu);  
▪ žádoucí projednat systém zásobování obchodního domu v průběhu realizace akce; 
▪ systém a druh prací – především se jedná o suché práce; teplota není rozhodujícím faktorem, 
použité technologii nebude zásadní překážkou v realizaci záměru; dílo lze vyhotovit i v tomto 
nehostinném a teplotně nevlídném podzimním čase, kdy se pravděpodobně budou teploty 
pohybovat pod bodem mrazu, a to i přes den. 
 
Závěrem této tematiky pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl následující 
výroky návrhu souboru usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 
cenovou nabídku na zhotovení stavby „Vykládací rampy obchodního střediska Rozvoj – oprava 
podhledu“ a schvaluje realizaci prací subjektem S-B, s. r. o., se sídlem Husova č. p. 332, 264 01 
Sedlčany; IČ 25652362. Nabídková cena činí 260.739,75 Kč bez DPH; DPH (21 %) činí 
54.755.35 Kč, tj. cena s DPH činí 315.495,09 Kč.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1224/2014-2018. 
 
„Rada města Sedlčany souhlasí se zněním předloženého návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby „Vykládací rampy obchodního střediska Rozvoj – oprava podhledu“ a pověřuje pana 
Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvního ujednání s vybraným smluvním 
partnerem S-B , s. r. o., se sídlem Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČ 25652362.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1225/2014-2018. 
 
4.2 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku (rozvojová zóna) 
Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil na dnešní jednání návrh Smlouvy o dílo 
na investiční akci zadávanou v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona na základě výzvy 
k podání nabídky „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“. Vzhledem k vypršení 
lhůty pro podání odvolání dne 14. listopadu 2017 navrhuje hodnotící komise zadavateli (město 
Sedlčany) uzavření Smlouvy s vybraným zhotovitelem akce 1. SčV, a. s.  
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany byla podrobně seznámena s dokumentací zadávací a dokumentací 
vedenou ve věci vlastního výběru nejvhodnějšího uchazeče. Zvažovala vzít na vědomí 
informaci o uplynutí lhůty pro podání odvolání účastníka řízení k zaslanému oznámení 
o výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, 
západ, U Háječku“, zadávané v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb., a to 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona, učiněné na základě výzvy 
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. j.: 530/17 ze dne 31. července 2017 
a zvažovala vydat pověření pro pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, k uzavření smluvního 
ujednání s uchazečem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tj. 1. SčV, a. s., se 
sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 1; IČ 47549793, na stavbu „Inženýrské sítě 
Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ za nabídkovou cenu ve výši 13.765.420,00 Kč bez DPH, 
tj. 16.656.158,20 Kč vč. DPH (21%). 



 
 

Diskuse: 
▪ nad návrhem smluvního ujednání; 
▪ nad problematikou plnění termínů; předání staveniště; zimní období;  
▪ nad vazbou na případné rozpočtové úpravy; 
▪ návrh Smlouvy lze uzavřít; protokolární předání staveniště. 
 
Závěrem této tematiky pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl následující 
výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci o uplynutí lhůty pro odvolání k oznámení 
o výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, 
západ, U Háječku“, zadávané v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen 
„zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona, učiněné na základě 
výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. j.: 530/17 ze dne 31. července 2017 
a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvních ujednání 
s uchazečem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tj. 1. SčV, a. s., se sídlem 
Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 1; IČ 47549793, na stavbu „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 
5, západ, U Háječku“ za cenu 13.765.420,00 Kč bez DPH, tj. 16.656.158,20 Kč vč. DPH 
(21 %).“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1226/2014-2018. 
 
4.3 Vyhotovení propustku na křižovatce silnice I/18 a ulice Víta Nejedlého; lokalita 
Sedlčany; odstranění dopravní závady 
Pan starosta RM seznámil s materiály původem z Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, 
který ke schválení předložil vypracovanou cenovou nabídku od firmy Údržba silnic, s. r. o., a to 
spolu s návrhem Smlouvy o dílo, na zhotovení stavby pod názvem „PROPUSTEK I/18 – Víta 
Nejedlého“. Cenová nabídka činí 80.383,16 Kč bez DPH; tj. 97.263,62 Kč včetně DPH.  
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, byla seznámena s postupem 
zajištění cenové nabídky a výběrem uchazeče. Zvažovala v plném rozsahu vzít na vědomí 
předloženou cenovou nabídku na zhotovení stavby pod názvem „Propustek I/18 – Víta 
Nejedlého“ a zároveň zvažovala schválit realizaci prací vybraným subjektem Údržba silnic, s. 
r. o.; IČ 61681199. Nabídková cena, jak již uvedeno výše činí 80.383,16 Kč bez DPH;  cena 
s DPH činí 97.263,62 Kč. 
Rada města Sedlčany neshledala žádných překážek v rozhodnutí ve věci; dále zvažovala vydat 
pověření pro pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města Sedlčany, a to za účelem uzavření 
smluvního ujednání se subjektem Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199, na realizaci akce 
pod názvem „Propustek I/18 – Víta Nejedlého“, a to za Smlouvou navrhovaných podmínek 
a za cenu shora uvedenou. 
 
 
 
Diskuse: 
▪ řešení dopravní závady; možnost rozšíření vjezdu / sjezdu z místní komunikace na státní 
silnici;  
▪ další aspekty produktu;  
▪ dopad na rozpočet města Sedlčany. 



 
 

 
Závěrem této tematiky pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl následující 
soubor výroků návrhu usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 
„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 
cenovou nabídku na zhotovení stavby pod názvem „Propustek I/18 – Víta Nejedlého“ 
a schvaluje realizaci prací subjektem Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199. Nabídková cena činí 
80.383,16 Kč bez DPH;  cena s DPH činí 97.263,62 Kč.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1227/2014-2018. 
 
„Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města Sedlčany, uzavřením 
smluvního ujednání se subjektem Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199 na realizaci akce 
pod názvem „Propustek I/18 – Víta Nejedlého“, a to za nabídkovou cenu ve výši 80.383,16 Kč 
bez DPH;  cena s DPH činí 97.263,62 Kč.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1228/2014-2018. 
 
4.4 Návrh kalkulace ceny pro stočné a vodné pro rok 2018 (lokalita Sedlčany) 
Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženými dokumenty, které zajistil pro toto jednání 
pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, a to ve spolupráci s provozovatelem Městské 
vodohospodářské a kanalizační infrastruktury. 
 
Cena pro stočné lokalita Sedlčany 
Navrhovaná nákladová cena za 1 m3 vody odvedené a čištěné je navrhována ve stejné úrovni 
jako pro rok 2017.   
Pozitivní vliv na kalkulaci ceny má další růst fakturovaných objemů odpadní vody a fixace 
většiny nákladových druhů na úrovni roku 2017. Variabilní druhy nákladů narůstají v kalkulaci 
úměrně navýšenému objemu čištěných vod. Položky nákladů fixních nevykazují oproti roku 
2017 žádný pohyb. 
Položka chemikálie vykazuje obdobnou úroveň jako pro rok 2017 s mírným nárůstem 
způsobeným zvýšením objemu čištěné odpadní vody.   
Položka pod označením – přímý materiál ostatní, vykazuje stejnou hodnotu s rokem 2017. 
Položka vychází ze skutečné spotřeby v roce 2017 a z plánu činností pro rok 2018. 
Položka označená – mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených 
na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Položka je 
plánována ve stejné úrovni jako pro rok 2017. Nedílnou součástí tohoto nákladového bloku jsou 
taktéž zákonné odvody na sociální a zdravotní zabezpečení. 
Položka s názvem – energie; tato položka vykazuje mírně vyšší úroveň než pro rok 2017, 
přičemž navýšení spotřeby energie odpovídá nárůstu objemu čištěných odpadních vod a pro její 
výpočet byl použit odhad ERÚ pro rok 2018.  
Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace stočného je shodná s úrovní roku 2017. 
V položce ostatní provozní náklady externí je plánován nárůst nákladů odpovídající nárůstu 
množství vyčištěné vody a jedná se především o nárůst nákladů na likvidaci kalů. 
Nejvýznamnějšími činnostmi obsaženými v této části kalkulace jsou právě náklady na odvoz 
a likvidaci kalů, zemních prací a úprav komunikací, dále náklady služeb telekomunikací, 
přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, 
odpovídajících částek za pojistné atd. 



 
 

Položka úplaty  
V této položce je plánována pouze částka ve výši 90 tis. Kč, která odpovídá platbě za mírně 
navýšený objem vypouštěných OV. Tato částka je placena vždy a netýká se kvality odpadních 
vod. 
Položka dopravy vykazuje shodnou úroveň s rokem 2017 a vychází z plánovaného objemu 
spotřeby dopravních výkonů a mechanizačních prostředků. Doprava a mechanizace je 
zajišťována specializovaným střediskem dopravy. 
Položka s názvem ostatní finanční výnosy vykazuje nižší odpočet nákladů spotřebovaných 
při likvidaci dovezených externích odpadních vod v souvislosti s jejich dalším poklesem během 
roku 2017. 
Položka laboratoře  
Tato položka je plánována na základě předepsaného množství vzorků státními orgány 
a provozní potřebou monitoringu pro zachování požadované kvality vypouštěných čištěných 
vod. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných odběrů. 
Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality odpadních vod je nutno provádět kontrolní 
činnost na vysoké úrovni tak, aby nedocházelo k platbám za vyšší zbytkové znečištění, než 
povoluje legislativa. 
Položky výrobní a správní režie vykazují stejnou hodnotu jako pro rok 2017.  
Položky vykazují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné 
k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického úseku, 
Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti. 
K nákladové ceně vody odvedené a čištěné je připočítán přiměřený zisk provozovatele. 
Pro rok 2018 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %. 
 
Konečná cena pro stočné za 1 m3 (v Kč) 
                                                  

     bez DPH    s DPH 
domácnosti     24,60     28,29 
ostatní      24,60     28,29 
 
Dále byla RM seznámena s obsahem tzv. Komentáře k návrhu kalkulace ceny pro vodné 
pro rok 2018 (lokalita Sedlčany). 
Cena pro vodné – lokalita Sedlčany – navrhovaná nákladová cena 1 m3 pitné vody vykazuje 
stejnou úroveň ve srovnání s rokem 2017.  
Jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících cenu vody pitné v Sedlčanech, je cena vody dodané 
od společnosti VHS Benešov prostřednictvím Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. V kalkulaci 
vody předané od uvedeného subjektu bylo, a to vzhledem k vývoji roku 2017, třeba upravit 
zejména množství nakoupené vody uváděné v m3 vody, která byla dodána od VHS Benešov 
a to stejně tak jako v roce minulém, z důvodu většího využití zdrojů podzemní vody 
v Sedlčanech. Pro rok 2018 je tedy uvažováno s nižším objemem nákupu vody z Přivaděče 
pitné vody Benešov – Sedlčany pro město Sedlčany. Dalším faktorem ovlivňujícím cenu vody 
od Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. je nárůst ceny vody od VHS Benešov z částky ve výši 
17,49 Kč na částku 18,88 Kč platnou pro rok 2018.   
Po započtení výše popsaných vlivů pak činí cena vody nakoupené do systému města Sedlčany 
částku pro rok 2018 ve výši 25,74 Kč za 1 m3 oproti ceně 24,29 Kč v roce 2017.  
Důležitým faktorem vývoje v kalkulaci vody pitné v Sedlčanech je nárůst objemu spotřeby 
v roce 2017, přičemž obdobný vývoj spotřeby je projektován i pro rok 2018.  
Velmi pozitivně působí na kalkulaci další taktéž poměrně významné zvýšení účinnosti 
vodovodní sítě během roku 2017, jejíž zachování je plánováno i pro rok 2018. Podstatnou 
změnou oproti kalkulaci pro rok 2017 je navíc skladba vody dodané do systému, kdy je ve vyšší 



 
 

míře využíváno podzemních zdrojů vody na úkor nákupu vody dodané Přivaděčem pitné vody 
Benešov – Sedlčany. 
Všechny tyto pozitivní vlivy umožňují zachovat cenu vody pitné pro město Sedlčany na stejné 
úrovni jako pro rok 2017.  
Všechny další položky nákladů na provoz a správu sítí, které mají převážně formu nákladů 
fixních, na objemu realizované produkce nezávislých, zůstávají v úrovni roku 2017. 
Položka chemikálie – výše této položky vyplývá z propočtu technologa pitných vod na základě 
znalostí potřeb sítě pro hygienizaci pitné vody na cestě ke konečnému spotřebiteli.  
Položka – voda převzatá je závislá na objemu spotřeby města Sedlčany a objemu vody 
nefakturované. Součet těchto objemů je pak násoben cenou vody dodané od Městské 
teplárenské Sedlčany, s. r. o.  
Položka přímý materiál ostatní vykazuje stejnou hodnotu jako v pro rok 2017. 
Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích 
a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Nedílnou součástí tohoto 
nákladového bloku jsou taktéž zákonné odvody na sociální a zdravotní zabezpečení. 
Položka energie vykazuje ve srovnání s rokem 2017 opět stejnou úroveň. Částka byla 
vypočítána dle odhadu ceny Energetického regulačního úřadu ČR pro rok 2018.  
Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace vody pitné je plánována ve shodné výši jako 
pro rok 2017. 
Položka – ostatní provozní náklady externí je plánována ve stejné úrovni jako pro rok 2017. 
Kromě zemních prací a úprav komunikací se jedná především o položky služeb telekomunikací, 
přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, 
odpovídajících částek za pojistné atd. 
Položka dopravy vykazuje opět stejnou úroveň jako pro rok 2017. Doprava a mechanizace je 
zajišťována specializovaným střediskem dopravy.  
Položka – laboratoře v této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných 
odběrů. Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality pitné vody a při vědomí 
problematické kvality surových vod, je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni.  
Položky výrobní a správní režie vykazují shodnou úroveň s rokem 2017. 
K nákladové ceně pitné vody je připočítán přiměřený zisk provozovatele.     
Pro rok 2018 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %.  
 
Konečná cena pro vodné za 1 m3 (v Kč) 
                                                        

     bez DPH    s DPH 
domácnosti     40,58     46,67 
ostatní      40,58     46,67 
 
Diskuse: 
▪ soubor pozitivních informací (cena zůstává totožná jako již dva roky, pro občany města 
Sedlčany se v tomto ohledu nic nemění); 
▪ aspekt využívání podzemní vody z vlastních zdrojů města Sedlčany; 
▪ úloha Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 
 
Závěrem této tematiky pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl následující 
výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit cenu vodného 
a stočného pro rok 2018, a to dle kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 
1. SčV, a. s., takto: 



 
 

• konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 46,67 [Kč/m3]  

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

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

Návrh souhrnné ceny vodného a stočného pro lokalitu Sedlčany na rok 2018 zůstává totožný 
s cenou stanovenou na rok 2017.“   
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1229/2014-2018. 
 
4.5 Žádost o rozdělení příspěvku na činnost Základní umělecké školy Sedlčany, 
příspěvkové organizace, na rok 2017 
Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Žádosti o rozdělení příspěvku na činnost 
Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace, na rok 2017. 
Žádost byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: MST 21505/2017 dne 
13. listopadu 2017. 
Identifikace žadatele: 
Základní umělecká škola Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. 
p. 428, 264 01 Sedlčany, okres Příbram; IČ 61904287; jednající paní Vladimíra Severová, 
ředitelka subjektu. 
Předmětem je v podstatě přehodnocení vybraných položek podle aktuální nejvyšší potřebnosti, 
a to v následném členění tak, že částka ve výši 280.000,00 Kč bude použita jako příspěvek 
na činnost a částka ve výši 115.000,00 Kč bude použita na nákup DHM (pianino zn. Petrof). 
Z položky schváleného rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 označené „Nákup 
a obnova nástrojů, audio a video techniky, vybavení“ bude zakoupeno ještě v letošním roce 
(2017) pro potřeby hlavní činnosti příspěvkové organizace uvedené pianino, jehož hodnota 
přesáhne částku 40.000,00 Kč (jedná se o nákup investičního majetku). 
Diskuse: 
▪ nad obsahem Žádosti; 
▪ Žádost byla konzultována s Odborem ekonomickým (ze strany žadatele); 
▪ doporučeno je vyhovět, nákup hudebního nástroje je prioritou; potřeba pro výkon výuky žáků 
a studentů. 
 
Závěrem této tematiky pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl následující 
výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o rozdělení příspěvku na činnost Základní umělecké 
školy Sedlčany, příspěvkové organizace, na rok 2017 ve výši 395.000,00 Kč (č. j.: MST 
21505/2017), spočívající v přehodnocení vybraných položek, a to v následném členění tak, 
že částka ve výši 280.000,00 Kč bude použita jako příspěvek na činnost a částka ve výši 
115.000,00 Kč bude použita na nákup DHM (pianino zn. Petrof).“  
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1230/2014-2018. 
 
4.6 Informace o průběžných výsledcích soudního řízení ve věci určení vlastnictví 
pozemků; lokalita Sedlčany, Na Potůčku 
Aktuální informace Radě města Sedlčany ve věci rozhodnutí soudu podal pan Ing. Miroslav 
Hölzel, místostarosta města Sedlčany.  



 
 

Rozhodnutí soudu je dostupné na Městském úřadu Sedlčany, případně lze podrobnější 
informace ve věci zajistit u právního zástupce města Sedlčany, který disponuje projektovou 
dokumentací. 
Výrok soudu (poznamenána pouze podstata; právní podrobnosti a odůvodnění zde nejsou 
uváděny): 
Dovolání žalovaných se odmítá. Z uvedeného výroku je zřejmá právní jistota vlastnictví 
pozemků pod místní komunikací v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku. 
Další možností, kterou strana žalovaná může uplatnit je učinit dovolání se k Ústavnímu soudu 
ČR. 
V současné době se s rozhodnutím soudu, které již nabylo právní moci, nechá pracovat jako se 
závazným. 
V evidenci KN již byla duplicita odstraněna. S nemovitostmi lze řádně hospodařit 
bez dřívějších překážek. 
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.7 Žádost anonymní osoby o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Rada města Sedlčany byla informována o souboru dotazů anonymního žadatele (žadatelky) 
ve věci různých činností samosprávy, které jsou posuzovány účelově, by vyvolávaly určitou 
záměrnou paniku a chaos, avšak jsou zcela mimo objektivní realitu a pravdu. 
Jedná se především o promyšlenou a řízenou mediální manipulaci veřejného mínění s cílem 
poškodit město Sedlčany a zasahovat proti principům samosprávy neustálým zpochybňováním 
již dříve demokraticky přijatým rozhodnutím o společných zařízeních. 
Žádost byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: ST/21637/2017 dne 
15. listopadu 2017. 
Soubor otázek se týká: 
▪ výstavby dopravního terminálu; 
▪ problematiky užívání a údržby hřbitova; 
▪ soubor dalších dotazů (různé). 
Rada města Sedlčany byla s obsahem Žádosti podrobněji seznámena. 
Bylo konstatováno, že Žádost nemá zcela zásadní náležitosti Žádosti podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Takto 
neúplná Žádost o poskytnutí informací nebyla za účinnosti zákona doposud podána.  
Rada města Sedlčany projednala text „odpovědi“, která je po právní stránce věci o odložení 
Žádosti a zároveň výzvou o její nezbytné doplnění.  
Závěr: 
Anonymnímu žadateli bude zaslán dokument následného znění. 
(návrh textu dokumentu) 
Odložení Žádosti 
Výzva o doplnění Žádosti 
Dne 15. listopadu 2017 byla s využitím elektronické e-mailové adresy doručena na Městský 
úřad Sedlčany tzv. „Zpráva pro vedení města Sedlčany“, na kterou lze nahlížet spektrem zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o informacích“).  
Zpráva byla odeslána z elektronické adresy: klapSEDL@centrum.cz. Žadatel se označil jako 
Martin Čech.  
Zpráva byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: ST/21637/2017 dne 
15. listopadu 2017. 



 
 

 
Z důvodu, že žadatel v Žádosti neuvedl potřebné náležitosti, její vyřizování se odkládá. 
 
Odůvodnění: 
Aby město Sedlčany, respektive Městský úřad Sedlčany, jako výkonný orgán, mohl Žádost 
posuzovat a vyřizovat v režimu Žádosti podané podle zákona o informacích, musí tato splňovat 
konkrétní náležitosti. 
Pokud informaci žádá fyzická osoba: 
֍ jméno a příjmení žadatele; 
֍ adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu); 
֍ datum narození; 
֍ informaci, že jde o Žádost podle zákona o informacích; 
֍ uvedení povinného subjektu, od kterého informaci požaduje.  
 
S ohledem na výše uvedené zákonné náležitosti Vás vyzýváme ve lhůtě nejpozději do třiceti 
dnů Žádost o chybějící z uvedených náležitostí doplnit. 
Ve věci bude dále postupováno v souladu s legislativními prostředky. 
(konec textu dokumentu) 
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
V případě, že žadatel doplní Žádost o údaje, které požaduje zákon, s Žádostí bude dále 
nakládáno a vyřizována bude v souladu se zákonem o poskytování informací.  
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
4.8 Nemocnice Sedlčany; problematika uživatelského vztahu 
Pan starosta RM podrobněji seznámil s postupem ve věci projednávání návrhu smluvního 
ujednání se stávajícím uživatelem nemovitostí, které tvoří areál Nemocnice Sedlčany.  
Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem Dodatku č. 3 ke stávající Smlouvě.  
Diskuse: 
▪ nad návrhem smluvního ujednání; 
▪ nad dalšími možnostmi; 
▪ nad systémem projednávání; 
▪ zařazení do programu veřejného zasedání ZM.  
Návrh Dodatku č. 3 ke stávající Smlouvě tvoří Přílohu č. 4 k tomuto Zápisu. 
Závěrem této tematiky pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl následující 
výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace o návrhu Dodatku č. 3 ke stávajícímu 
uživatelskému vztahu s nájemcem nemovitostí Nemocnice Sedlčany, které jsou ve vlastnictví 
města Sedlčany a dále informace o postupu druhé smluvní strany v procesu schvalování návrhu 
úpravy smluvního ujednání.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 74-1231/2014-2018. 
 
4.9 Projednání vybraných částí připraveného programu veřejného zasedání ZM 
Pan místostarosta RM informoval, že Pozvánka na veřejné zasedání ZM bude připravena na dne 
29. listopadu 2017. 
Přednesen byl ucelený plánovaný program, který byl projednán na dřívějších zasedáních RM. 
Zasedání bude pravděpodobně přítomna právní zástupkyně města Sedlčany. 



 
 

Program je poměrně různorodý a bohatý napříč jednotlivými odbornostmi, které samospráva 
dlouhodoběji řeší. Reflektovány jsou i některé novinky v oblasti legislativy (odměny 
zastupitelům od 1. ledna 2018; Plán odpadového hospodářství a další). 
Rada města Sedlčany byla seznámena s již připravenými podklady pro hlavní body programu. 
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
 
5. Diskuse 
Členové RM byli předsedajícím vyzváni ke sdělení dalších samostatných příspěvků, podnětů 
a případných připomínek.  
 
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných radních neměl žádné samostatné diskusní příspěvky, 
pan starosta, a to z pozice předsedajícího schůze sedmdesátého čtvrtého zasedání Rady města 
Sedlčany (RM č. 74/2014-2018), diskusi ukončil. 
 
Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 
přístup k projednávaným tématům a za další doplňující – průběžné diskusní příspěvky 
i za celkový přístup k činnosti při tomto jednání a za nezištný výkon funkce radních 
ve prospěch udržitelného rozvoje města Sedlčany a jeho správy v mezidobí jednání, rozumí se 
dnešního a předchozího jednání RM.  
 
Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 29. listopadu 2017 (středa; 24. periodické 
zasedání Rady města Sedlčany v roce 2017; označení ve vztahu k volebnímu období RM 
č. 75/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční v zasedací místnosti administrativní budovy 
radnice města Sedlčany, v objektu č. p. 32, v čase od 16:00 hod. Hlavní bod programu je 
stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem. 
  
Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 29. listopadu 2017) zasedání Rady 
města Sedlčany se dnes (v tuto chvíli) nikdo z přítomných radních neomluvil.  
 
Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 18:45 hod. 
  

 
Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 
2. Program jednání RM dne 15. listopadu 2017; (2 listy) 
3. Plán rozvoje, investic a akcí stavební povahy města Sedlčany s výhledem na rozpočtové 

období roku 2018 a následné; (celkem 2 listy textu, 4 strany) 
4. Návrh Dodatku č. 3 ke stávající Smlouvě (celkem 16 listů bez smluvních příloh)  

 
 
 
 
Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
   

ERÚ – Energetický regulační úřad ČR 
IČ – identifikační číslo subjektu 
KN – katastr nemovitostí 



 
 

MBF – městský bytový fond 
OV – odpadní vody 
PD – projektová dokumentace 
RM – Rada města Sedlčany 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 
 Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 20. listopadu 2017 


