
  Z á p i s  RM č. 70/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 4. října 2017 (středa) 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o., na adrese Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 

264 01 Sedlčany 

 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, 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 ustálil na plném počtu 7, a to po příchodu pana Ing. Jiří Buriana, 

starosty města. Po jeho příchodu se počet jednajících členů RM do konce zasedání nezměnil. 

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian, starosta města, a to z důvodu paralelního plnění 

dalších úkolů. 

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -. 

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek, Mgr. Pavel Pína. 

Přizvaní hosté:  

▫ pan Jiří Daněk, jednatel Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost v administrativní budově v areálu Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

na adrese Sedlčany, ulice K. H. Máchy č. p. 651, 264 80 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:07 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 21:28 hod.  

 

 

Program jednání:  

V pořadí sedmdesáté zasedání (jednání) Rady města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

a zároveň devatenácté v roce 2017 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, v čase 

16:07 hod., a to s pověřením pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, který se omluvil 

na několik prvních minut jednání, a to z důvodu příjezdu ze služební cesty.  Pan místostarosta 

jednání RM řídil do doby příchodu pana starosty, který na jednání přišel v čase 16:25 hod. 

Po svém příchodu na jednání RM se pan Ing. Jiří Burian, starosta města, ujal řízení zasedání 

RM a následně jej po celou dobu jeho trvání řídil.   

 

Pan místostarosta nejprve přítomné pozdravil a přivítal členy Rady města Sedlčany i přizvaného 

hosta, pana Jiřího Daňka, jednatele obchodní společnosti, na dnešním jednání. 

Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť je v době zahájení na jednání RM přítomno šest 

radních.  

 

Následně se pan místostarosta 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 

sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený program nebyl radními 

nikterak upravován.  

Hlavním bodem programu, který bude Rada města Sedlčany podle plánu tematických celků 

projednávat je „Hospodaření a činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.; Zpráva 

o činnosti a průběžných výsledcích hospodaření“.   

Ucelený program přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta, který jako obvykle 

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.  

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 20. září 2017 

Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 

zasedání RM, které se konalo dne 20. září 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.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1139/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 6. září 

2017 (RM č. 68/2014-2018) 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 69-1140/2014-2018, vzala 

na vědomí Zprávu o činnosti, hospodářských výsledcích a plnění zadaných úkolů Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o. za období I. pololetí roku 2017 s některými vybranými aktuálními 

údaji hospodaření ke dni 31. srpna 2017, kterou sestavil a přednesl pan Ondřej Sůva, jednatel 

obchodní společnosti. 

Dílčí úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1141/2014-2018, schválila 

uzavřít návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 

sítě mezi městem Sedlčany, jako budoucím oprávněným a Coop Příbram, družstvo, se sídlem 

Příbram, Dlouhá č. p. 155, 261 01 Příbram II, jako budoucím povinným, a to za účelem vstupu 

na pozemky ve vlastnictví budoucího povinného parc. č. 2398/1, parc. č. 2398/7, parc. č. 2398/9 

a parc. č. 2398/10 v k. ú. a obci Sedlčany, v souvislosti s realizací stavby „Vodovod 

a kanalizace Červený Hrádek, Na Skalách“. 

Smluvní strany se zavázaly Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, 

spočívající v právu uložení vodovodního řadu a kanalizace, včetně ochranného pásma, uzavřít 

nejpozději do jednoho roku po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby, a to v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem, za jednotkovou cenu ve výši 50,00 Kč/bm. 

Smlouva budoucí uzavřena. Úkol splněn. 

 



Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1142/2014-2018, a to 

po projednání nabídky uživatelky na zajištění opravy stropu v nebytových prostorách 

ve vlastnictví města Sedlčany, které užívá na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužících 

k podnikání (tj. prodejní prostory v objektu Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175), schválila postup, 

aby smluvní uživatelka na vlastní náklady zajistila opravu kazetového stropu v uvedené 

prodejně v celkové výši 31.675,00 Kč (včetně DPH) dle stavebního rozpočtu s tím, že takto 

vynaložené náklady budou započteny oproti sjednanému nájemnému. Rada města Sedlčany 

zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v tomto smyslu byl uzavřen 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. srpna 2017. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1143/2014-2018, schválila 

„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

č. IP-12-6012735/1 Sedlčany, Luční, kNN pro p. č. 3059/6“, která je navrhována uzavřít mezi 

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

zastoupené na základě plné moci ze dne 14. října 2016 ev. č. PM/II-0264/2016 společností 

ELPRO-DELICIA, a. s., se sídlem Strakonická č. p. 174, 261 01 Příbram, jako budoucím 

oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit 

věcné břemeno na pozemku v majetku města parc. č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 

vedení NN a pojistkové skříně – pilíře (veřejné osvětlení v lokalitě ul. Luční). Rada města 

Sedlčany zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti s výše 

uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města 

zřídit shora uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. 

č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1144/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

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

prodat uvolněný městský byt velikostní kategorie 2+1 o výměře 56,0 m2 (č. bytu 13/V. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany, a to obálkovou 

metodou za minimální cenu 600.000,00 Kč. 

Záměr zveřejněn. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1145/2014-2018, schválila 

prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/I. patro), 

na dobu určitou, tj. ode dne 1. října do dne 31. prosince 2017. 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1146/2014-2018, schválila 

prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. 

ode dne 1. října do dne 31. prosince 2017. 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1147/2014-2018, schválila 

uzavření 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 na dobu určitou, tj. ode dne 1. října 

2017 do dne 31. prosince 2017.  

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1148/2014-2018, schválila 

„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést liniovou 

stavbu související s propojením stávající trafostanice s kogenerační jednotkou (nová 

trafostanice) v prostoru dvora CZT 1 Sedlčany, na pozemku parc. č. 1084/31 v k. ú. a obci 

Sedlčany, která je navrhována uzavřít mezi ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem se sídlem Praha, 

Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín; IČ 29060109, jako budoucím oprávněným a městem 

Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na 

uvedeném pozemku, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 

soustavy, tj. kabelového vedení.  

Rada města Sedlčany zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany záměr města zřídit shora uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě 

na dotčeném pozemku parc. č. 1084/31 v k. ú. a obci Sedlčany. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1149/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 6/2017, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 2.111,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 1.473,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou 

činit celkem 175.868,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 175.208,00 tis. Kč. Rozpočet 

po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 

včetně dříve provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 660,00 tis. Kč. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1150/2014-2018, vydala 

Nařízení města Sedlčany č. 1/2017, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti chodníků, sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic 

a úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ve městě Sedlčany. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1151/2014-2018, schválila Plán 

zimní údržby místních komunikací města Sedlčany na zimní období 2017 – 2018, předložený 

panem Jiřím Daňkem, jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o., jednajícím z pozice 

správce místních komunikací, a vypracovaný ve spolupráci s Městským úřadem Sedlčany, 

Odborem dopravy a silničního hospodářství. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1152/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku na provedení 

výměny povrchů vstupních chodníků do bytového domu Sedlčany, Příčovská ulice č. p. 695 – 

č. p. 699 a schválila realizaci prací subjektem BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 

625, 256 01 Benešov, IČ 43792553. Nabídková cena činí 149.784,13 Kč bez DPH; DPH (21 

%) činí 31.454,67 Kč, tj. cena s DPH činí 181.238,80 Kč. 



Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1153/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předložené cenové nabídky na rekonstrukci zídky 

a třech parkovacích stání před objektem Sedlčany č. p. 159 a schválila realizaci prací 

na rekonstrukci zídky subjektem S-B, s. r. o.; IČ 25652362 za cenu ve výši 51.564,62 Kč bez 

DPH, tj. 62.393,19 Kč včetně DPH a rekonstrukci povrchu parkovacích stání subjektem Údržba 

silnic, s. r. o.; IČ 61681199, za cenu 71.813,26 Kč bez DPH, tj. 86.894,04 Kč včetně DPH. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1154/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku na provedení 

rekonstrukce dvora při administrativní budově Sedlčany č. p. 32 a schválila realizaci prací 

subjektem Soukupová – Petrášek, OÚK Dobříš; IČ 47056801, a to za nabídkovou cenu, která 

činí 317.648,00 Kč bez DPH, tj. 384.354,08 Kč včetně DPH. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1155/2014-2018, schválila nový 

Platový výměr pro paní Blanku Tauberovou, ředitelku Městské knihovny Sedlčany, 

příspěvkové organizace, a to s ohledem na délku odpracované praxe (postup na 12. platový 

stupeň). Podle nového Platového výměru bude postupováno dnem 1. září 2017. Vydáním 

Platového výměru Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu 

města Sedlčany. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1156/2014-2018, schválila 

Žádost Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, (MST/17676/2017) o využití 

finančních prostředků ve výši 199.421,00 Kč z Fondu investic organizace, a to ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch účelového využití finančních prostředků na nákup 

kuchyňského zařízení na Centrálním pracovišti Šafaříkova č. p. 1070 (univerzální kuchyňský 

robot; přídavný kotlík 30 l s nástavci; mlýnek na maso). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1157/2014-2018, vzala 

na vědomí bezúplatný převod dlouhodobého hmotného a investičního majetku, dříve 

pořízeného a zajištěného na základě grantového projektu pod názvem „Rozvoj programu pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod označením registračním č. 

CZ.1.07/1.2.05/01.0012, kterému skončila pětiletá doba udržitelnosti na základě smluvních 

ujednání s jednotlivými školami zapojenými do uvedeného projektu, na které je majetek jako 

na dřívější uživatele bezúplatně převáděn (výčet subjektů škol obsahuje dokument označený č. 

j.: MST 17520/2017).  

Informace předány žadateli. Úkol splněn.   

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1158/2014-2018, povolila, a to 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 

z nejvyššího počtu žáků ve třídě označené 6. B 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, 



Příkrá 67, 264 01 Sedlčany, okres Příbram, stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů, a to do počtu 1 žáka za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu 

kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví pro 

školní rok 2017/2018. 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 69-1159/2014-2018, schválila 

uzavřít návrh Smlouvy o poskytování služeb se společností HCM COMPUTERS, s. r. o., se 

sídlem Brno, Vranovská 104, 614 00 Brno; IČ  25574914, jejímž předmětem je poskytování 

služeb za účelem vypracování projektu a podání Žádosti o dotaci k výzvě číslo 10 IROP 

na zajištění kybernetické bezpečnosti a související technické podpory Městského úřadu 

Sedlčany. 

Úkol 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 Odborům 

a subjektům města Sedlčany i spolupracujícím k vyřízení a zajištění.  

 

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 místostarosta, předsedající v tuto chvíli 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 20. září 2017 (RM č. 69/2014-2018) 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 70-1160/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program  

 

2.1 Hospodaření a činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.; Zpráva 

o činnosti, průběžných výsledcích hospodaření a plnění rozpočtu města Sedlčany 

Na zasedání RM pan místostarosta k této problematice nejprve přivítal přizvaného hosta 

(zároveň prostředím i hostitele), a to pana Jiřího Daňka, jednatele uvedené obchodní 

společnosti. 

 

Pan Jiří Daněk přítomné členy RM pozdravil a poděkoval za přizvání k dnešnímu jednání. 

Sdělil, že k tématu připravil písemnou Zprávu, a to v zaužívaném schématu, kterou všem 

jednajícím radním v písemné formě předal. Jedno vyhotovení tohoto dokumentu je Přílohou 

č. 3 k tomuto Zápisu z jednání RM. 



Referující k této problematice Zprávu přednesl a řádně okomentoval. 

 

Na jednání RM se v čase 16:25 hod. dostavuje pan Ing. Jiří Burian, starosta města. Od tohoto 

okamžiku zasedá a jedná RM v plném počtu svých členů, tj. sedmi. Pan starosta se ujímá funkce 

předsedajícího zasedání RM. 

  

Nyní jsou zde v Zápisu uvedeny některé vybrané údaje zapracované do Zprávy. 

 

Údržba komunikací 

Kromě probíhajících běžných oprav komunikací, chodníků a dopravního značení má společnost 

již vyhotoveny tyto plánované rekonstrukce:  

▪ chodník v ul. Kpt. Jaroše s asfaltovým povrchem,  

▪ dokončení chodníků ze žulových kostek na starém hřbitově,  

▪ rekonstrukci dvora ze žulových kostek u bytového domu č. p. 623 – 4, 

▪ opravu kanalizačních vpustí v Havlíčkově ulici („Vondrovna“),  

▪ výměnu betonových dlaždic za asfaltový povrch chodníku podél hřbitova do ulice 

Na Stínadlech,  

▪ prodloužení asfaltového chodníku v ulici Zberazská směrem od objektu Zimního stadionu 

Sedlčany k novému fotbalovému hřišti,  

▪ zpevnění lesních cest na Cihelném vrhu, 

▪ zpevnění pěšiny od přemostění Sedleckého potoka komunikací I/18 směrem k LAS Taverny. 

Probíhá rekonstrukce prostranství v kombinaci asfaltového povrchu se zatravňovacími 

tvárnicemi u bytového domu Sedlčany č. p. 550 v ulici Sokolovská. Zbývá rekonstrukce 

prostranství u bytového domu Sedlčany č. p. 544 – 6 v Dělnické ulici. Tato rekonstrukce bude 

zahájena až dne 10. října 2017. 

 

Údržba VO 

Průběžně probíhá údržba veřejného osvětlení spolu s odstraňováním poruch na el. zařízeních 

VO. Z plánovaných investičních akcí je vyhotoveno prodloužení osvětlení v ulici Zberazská 

v délce nového chodníku k novému fotbalovému hřišti a prodloužení VO v osadě Roudný 

k novým stavebním parcelám. Probíhá rekonstrukce VO v lokalitě Na Severním sídlišti a v ul. 

Na Potůčku. Zbývá výměna stožárů se svítidly v ul. Olbrachtova a realizace nového osvětlení 

v ulici Luční. V souvislosti s novým osvětlením v ulici Luční nabrala zpoždění realizace 

nového odběrného místa realizovaná společností ČEZ, a. s. 

 

Údržba zeleně 

V letošním roce (2017) v průběhu jara proběhla náhradní výsadba stromů v počtu 46 kusů. Nyní 

společnost začala realizovat plánovanou obnovu zeleně po rekonstrukci parkovišť v loňském 

roce (2016) u I. a II. paneláku v lokalitě Na Severním sídlišti. Průběžně probíhá údržba zeleně 

ve městě a v osadách. 

 

Údržba hřbitova 

Na hřbitově probíhají běžně údržbářské práce dle schváleného rozpočtu. Podle plánu investic 

byla realizována rekonstrukce horního chodníku a dvou spojovacích chodníků, na kterých 

proběhla výměna betonových dlaždic za žulové dlažební kostky. 

 

Dětské hřiště 

Probíhá průběžná kontrola dětských hřišť dle plánu kontrol spolu s roční revizí sjednaným 

revizním technikem, přičemž jsou okamžitě odstraňovány případné závady. Tento týden 

společnost začala realizovat stavbu oplocení dětského hřiště v Olbrachtově ulici. 



 

Obnova techniky 

Dle plánu obnov techniky proběhlo výběrové řízení na vozidlo pro svoz TKO. Dodáno bude 

do konce listopadu 2017. Z důvodů nákladných oprav traktoru Lamborghini společnost 

po výběrovém řízení pořídila nový výkonnější traktor Same. Jeho dodání proběhlo v měsíci září 

2017. 

 

Rekreační středisko Častoboř 

Přehled tržeb a ubytovaných za období 2014 – 2017 v Rekreačním středisku Častoboř 

 

 

Rok Tržby 

2014 2.789.000,00 Kč 

2015 2.906.000,00 Kč 

2016 2.954.000,00 Kč 

2017 2.930.000,00 Kč 

Tržby za rok 2017 jsou k datu 26. září 2017. 

 

 

Rok Počet ubytovaných Počet strávených nocí 

2014 1 779 8 048 

2015 1 777 8 050 

2016 2 053 9 029 

2017 2 046 8 244 

Stav počtu ubytovaných za rok 2017 je k datu 26. září 2017. 

 

Po sezoně v průběhu letošního října, listopadu a na jaře 2018 bude obchodní společnost 

provádět opravy chatek, výměnu nahnilých částí teras, schodů a zastřešení teras chatek; 

v podstatě tak, jako již letos (2017) na jaře. 

 

Odpady 

Nejprve referující promluvil o doplnění systému sběru a svozu bioodpadů ve městě Sedlčany. 

V roce 2014 město Sedlčany zahájilo oddělený svoz bioodpadů z domácností. V rámci projektu 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o. pořídilo 650 kusů plastových popelnic o objemu 

240 litrů, 16 kusů kontejnerů o objemu 1 100 litrů a popelářské auto se záchytnou vanou 

na výluhové šťávy pro svoz bioodpadů. 

 

V roce 2016 následoval projekt intenzifikace systému sběru a svozu bioodpadů 

ve městě  Sedlčany. Město úspěšně žádalo o dotace na pořízení dalších nádob. Nádoby byly 

dodány v závěru roku 2016. Jejich distribuci společnost zahájila na jaře 2017. Projekt obsahoval 

223 ks nádob na bioodpad o objemu 240 litrů, 16 ks nádob na bioodpad o objemu 1 100 litrů 

a 13 ks velkoobjemových kontejnerů pro svozová vozidla. Tyto kontejnery slouží pro odvoz 

bioodpadů z údržby zeleně a sběrného dvora na kompostárnu. Nádoby na bioodpad, které 

zbývají, jsou nabízeny obyvatelům, kteří v první vlně neměli zájem, ale nyní zájem projevují. 

 

U plastových odpadů od listopadu 2016 jsou na trhu problémy s odbytem. Výkupní cena klesá 

až k nule a je předpoklad, že budou odběratelé naopak požadovat peníze za odebrané množství 

plastového odpadu. 

 



V letošním roce (2017) společnost zaktualizovala tzv. Provozní řád pro stavební sutě a rozšířila 

jej o sběr dřevních odpadů (pařezy, větve, dřevěný nábytek). Materiály budou dezintegrovány 

drcením na použitelný materiál jako štěpka nebo materiál pro stavení zásypy. Společnost jedná 

s firmou o smluvním drcení materiálů. Podle nového Provozního řádu bude realizován do konce 

letošního roku 2017. 

 

V Příloze č. 2 předané Zprávy je tabulka, ze které je patrný pokles TKO a nárůst bioodpadů 

za období let 2013 – 2017. V Příloze č. 3 Zprávy je pak uvedena tabulka kalkulace ceny svozu 

TKO na jednu popelnici dle skutečnosti celého uzavřeného roku 2016. 

 

Kompostárna Kosova Hora 

V prvním roce (2015) Kompostárna Kosova Hora zpracovala 925 tun přijatého materiálu. 

Z této hmotnosti tvoří 527,47 tun (57 %) bioodpad ze svozu zeleně v Sedlčanech. Zbylou 

hmotnost tvoří zeleň ze sekání městských ploch, úklidu listí a materiál přijatý od okolních obcí. 

V loňském roce (2016) Kompostárna Kosova Hora zpracovala 1 353,79 tun zeleně. Materiál 

ze svozu zeleně z nádob vážil 645,43 tun, což představovalo 48 % dodaného materiálu. 

Po svozu bioodpadů tvoří největšího dodavatele provoz Sedlčanských technických služeb, s. 

r. o. – údržba zeleně. Ostatní významní dodavatelé, od kterých je bioodpad svážen 

ze separačních stanovišť, jsou obce Svatý Jan, Vysoký Chlumec a Nedrahovice. Dalšími 

většími dodavateli bioodpadu, kteří si odpad vozí sami, je obec Počepice a obec Kosova Hora. 

 

Zimní údržba 

Sedlčanské technické služby, s. r o. jsou připraveny na plnění úkolů zimní údržby dle Plánu 

zimní údržby místních komunikací města Sedlčany v období od 1. listopadu 2017 až 31. března 

2018. 

 

Technické vybavení pro zimní údržbu: 

▪ 3 ks traktorů s pluhem,  

▪ vozidlo Liaz – sypač,  

▪ vozidlo Bucher s pluhem a sypačem,  

▪ vozidlo M25 Multikára s pluhem a sypačem,  

▪ vozidlo M26 Multikára s pluhem a sypačem,  

▪ vozidlo M25 Multikára se sklápěcí korbou pro ruční úklid a přepravu soli,  

▪ malotraktor Vivid s pluhem a sypačem, ručně vedená sněhová fréza a jako záloha zametací 

vůz Cityrenger vybavený pluhem a sypačem. 

 

 

ČERPÁNÍ – SESTAVA LEDEN – ZÁŘÍ 2017 

STŘEDISKO PLÁN 2017 ČERPÁNO 1 – 

9/2017  

ROZDÍL ČERPÁNÍ V % 

20 – úklid 2.200.000,00 Kč 1.773.181,00 

Kč 

426.819,00 Kč 80,60 

20 – strojové 

metení 

započteno 

v úklidu 

započteno 

v úklidu 

započteno 

v úklidu 

započteno 

v úklidu 

21 – zimní 

údržba 

1.500.000,00 Kč 1.173.307,00 

Kč 

326.693,00 Kč 78,22 

60 – zeleň 2.735.000,00 Kč 1.956.777,00 

Kč 

778.223,00 Kč 71,55 

80 – komunikace 1.800.000,00 Kč 1.482.180,00 

Kč 

317.820,00 Kč 82,34 



80 – údržba  1.431.000,00 

Kč 

  

81 – dopravní 

značení 

 51.180,00 Kč   

90 – veřejné 

osvětlení  

1.600.000,00 Kč 914.287,00 Kč 685.713,00 Kč 57,14 

90 – údržba  271.284,00 Kč   

91 – spotřeba 

energií 

 643.003,00 Kč   

104 – skládka 280.000,00 Kč 160.830,00 Kč 119.170,00 Kč 57,44 

105 – SD 200.000,00 Kč 100.000,00 Kč 100.000,00 Kč 50,00 

105 – neb. odpad 150.000,00 Kč 154.041,00 Kč - 4.041,00 Kč 102,69 

141 – hřbitov 180.000,00 Kč 127.830,00 Kč 52.170,00 Kč 71,02 

102 – TKO + 

BIO 

3.900.000,00 Kč 3.224.762,00 

Kč 

675.238,00 Kč 82,69 

102 – svoz TKO  2.580.055,00 

Kč 

  

102 – svoz BIO  644.707,00 Kč   

102 – svoz tř. 

odpadu 

1.200.000,00 Kč 903.882,00 Kč 296.118,00 Kč 75,32 

 

 

 

 

Porovnání let 2013 – 2017 v Sedlčanech – svoz TKO + BIO odpadu 

 

V roce 2013 byl svážen Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. pouze TKO. 

V roce 2014 svážejí Sedlčanské technické služby, s. r. o. vedle TKO i bioodpad (zeleň). Svoz 

zeleně probíhá od 1. dubna 2014. 

 

 

MNŽOSTVÍ TKO V TUNÁCH 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Leden 145,74 126,96 109,78 111,91 105,98 

Únor 110,37 105,04 100,53 99,73 105,03 

Březen 113,00 105,76 100,07 117,03 119,32 

Duben 117,01 109,88 124,16 93,49 92,97 

Květen 134,87 99,63 83,24 83,67 96,30 

Červen 104,89 84,04 86,21 106,5 86,13 

Červenec 110,81 102,26 99,28 81,05 77,57 

Srpen 114,44 95,65 83,23 97,04 99,52 

Mezisoučet 951,13 829,22 786,5 790,42 782,82 

      

Září 112,1 69,92 40,12 45,45  

Říjen 73,94 51,01 37,31 34,84  

Listopad 42,05 36,77 28,77 34,50  

Prosinec 63,58 76,80 93,51 77,63  

Mezisoučet 291,67 234,5 199,71 192,42  

      



Celkem TKO 1242,80 1063,72 986,21 982,84 782,82 

 

 

 

 

 

 

MNOŽSTVÍ BIO ZE SVOZU V TUNÁCH 

  2013 2014 2015 2016 2017 

      

      

Leden 0 0 6,28 2,76 11,64 

Únor 0 0 4,86 10,00 14,52 

Březen 0 0 20,75 20,10 30,81 

Duben 0 31,80 43,71 62,17 54,77 

Květen 0 43,63 63,27 89,84 90,45 

Červen 0 46,84 64,79 76,50 50,5 

Červenec 0 59,53 51,68 68,87 63,45 

Srpen 0 69,96 54,08 106,36 78,55 

Mezisoučet 0 251,76 309,42 436,6 394,69 

      

Září 0 82,96 77,47 69,35 58,48 

Říjen 0 57,73 62,34 53,86  

Listopad 0 41,71 54,79 68,65  

Prosinec 0 11,73 23,45 16,97  

Mezisoučet 0 194,13 218,05 208,83  

 0     

Celkem TKO 0 445,89 527,47 645,43 453,17 



Poklad z roku 2016, pouze občané 

 

Kalkulace ceny pro svoz TKO v Sedlčanech – rok 2018 
Množství 

odpadu 

z 1 svozu 

Kč/tuna 

vč. DPH 

Celkem 

Kč 

Čas 

svozu 

(hodin) 

Cena/hod. 

vč. DPH 

Celkem 

Kč 

Náklady 

na jeden 

svoz 

Počet 

svozů 

Cena celkem 

vč. DPH 

Počet 

popelnic 

Cena 1 

popelnic

e 

18,9 1.485,00 28.067,00 16,00 1.744,00 27.904,00 55.971,00 52,00 2.910.466,00 1.405,00 2.071,51 

 

Počet prodaných známek dle svozů 

Nádoba 110 l – 52 svozů 2 300 718 1.651.400,00 Kč 

Nádoba 110 l – 26 svozů 1 600 570 912.000,00 Kč 

Nádoba 110 l – 40 svozů 2 000 54 108.000,00 Kč 

Nádoba 110 l – 12 vývozů 1 300 92 119.600,00 Kč 

Nádoba 240 l – 52 svozů 4 600 4 18.400,00 Kč 

Nádoba 1 100 l – 52 svozů 23 000 29 667.000,00 Kč 

Nádoba 1 100 l – 104 svozů 46 000 2 92.000,00 Kč 

Celkem v Kč   3.568.400,00 Kč 

 

Cena známek rok 2017 

Nádoba 110 l – 52 

svozů 

2.300,00 Kč  Počet popelnic 1 405 

Nádoba 110 l – 26 

svozů 

1.600,00 Kč  Cena 1 popelnic 2.071,51 Kč 

Nádoba 110 l – 40 

svozů 

2.000,00 Kč  Skutečné náklady 2.910.466,0 

Kč 

Nádoba 110 l – 12 

vývozů 

1.300,00 Kč  Dar pro seniory 70.400,00 

Nádoba 240 l – 52 

svozů 

4.600,00 Kč  Celkové skutečné 

náklady 

2.980.866,00 

Kč 

Nádoba 1 100 l – 

52 svozů 

23.000,00 Kč  Náklady na 1 

popelnici 

2.121,61 Kč 

Nádoba 1 100 l – 

104 svozů 

46.000,00 Kč    

 

Pan starosta, předsedající v tuto chvíli zasedání RM, referujícímu poděkoval za přednesení výše 

uvedené Zprávy. 

 

Další komentář a diskuse: 

▪ množství poškozených nebo z jiných příčin a důvodů vyměněných kontejnerů od roku 2014 

z původního počtu 650 ks kontejnerů byl realizován max. do 5 ks; zatím se prokazuje jejich 

předpokládaná životnost (zacházení uživatelů; jejich technický stav je doposud udržitelný 

na uživatelské úrovni; nejčastější závadou bylo vypadávání mřížek – spodní mřížka vypadávala 

při vyklápění materiálu; nebyly dostatečně dimenzovány); dotaz přednesl pan Ing. František 

Hodys; 

▪ z pohledu občana se pro případ sběru tzv. „dřevěného“ velkoobjemového odpadu nic nemění; 

cena by měla být nižší, vychází kolem 1.500,00 Kč/tuna; levnější o poplatek 500,00 Kč/tuna – 

skládkovné; jedná se o aplikaci legálního zpracování dřevního odpadu, což nás (město 

Sedlčany) opět posune dále; dotaz přednesl pan Mgr. Pavel Pína; 

▪ plnění rozpočtu po jednotlivých střediscích; kalkulace pro svoz TKO je zatím příznivá; ceny 

za svoz se měnit pro rok 2018 nemusí; dotaz přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel; 



 

 

▪ problematika provozu Kompostárny Kosova Hora; celkem cca 100 ks nádob na BIO je 

v rezervě; jsou k dispozici pro občany (dříve rozdělovány podle pořadníku); 

▪ údržba zeleně – určitá nespokojenost – kvalita výsadby v roce 2017 nebyla udržena na úrovni 

předchozího vegetačního období; rovněž mnoho dřevin aplikovaných v množině tzv. náhradní 

výsadby zaschlo – výsadbu je žádoucí doplnit; bude realizována pracovní schůzka 

s odpovědným zahradníkem, a to za účasti pana místostarosty; komentoval pan Ing. Miroslav 

Hölzel; 

▪ Rekreační středisko Častoboř; výsledky jednání s paní Pšeničkovou, starostkou obce 

Nalžovice; Dodatek ke stávajícímu smluvnímu ujednání na prodloužení doby užívání pozemků 

bude dnes projednán na jiném místě; výnosy oproti nákladům; využitelnost pro rekreaci občanů 

města Sedlčany; informoval a komentoval pan Ing. Miroslav Hölzel; 

▪ režim likvidace gastro odpadů s ohledem na změny legislativy a podíl Sedlčanských 

technických služeb na jeho třídění, sběru, odvážení a likvidaci; zbytky ze školních jídelen se 

nesmějí využívat jako krmivo pro chov zvířat, pouze se smějí spalovat k tomu certifikovaných 

zařízeních (např. vybrané biospalovny), případně vytřídit ke kompostování (např. slupky 

z brambor); obchodní společnost disponuje registrací pro svoz gastro odpadů; v úvahu připadá 

odvoz do Přibyšice, kde je funkční bioplynka (tento režim bude obchodní společnost aplikovat 

od 1. prosince 2017; posuzovány byly různé varianty likvidace – vydáme se cestou k levnější 

variantě s pomocí naší obchodní společnosti); informoval a komentoval pan Ing. Miroslav 

Hölzel; 

▪ problém s bezpečným parkováním služebních osobních vozidel v době výstavby stanice 

Městské policie Sedlčany – využít po omezenou dobu parkování v areálu společnosti; dotazoval 

se pan Ing. Miroslav Hölzel; 

▪ soubor provozních poznámek, připomínek a otázek; problematika oplocení dětských hřišť; 

řešení požadavku osadníků ze Štilečku (Havelkovi; osoby blíže neidentifikovány) na zpevnění 

povrchu cesty pomocí makadamu – do svahu; zajištění vyhotovení dostatečně odolných mříží 

na šachty u hřiště s umělým povrchem v ulici Zberazská; aktualizovat seznam prací 

a požadavků SVJ – např. zábradlí (pan Mrvka, osoba blíže neidentifikována); vyčištění 

a dezinfekce retenční nádrže v lokalitě Na Potůčku (za aplikaci intenzivnějšího režimu údržby 

s použitím účinnějších ekologických prostředků se přimlouval radní pan Ing. František Hodys);  

dotazoval se, informoval a komentoval pan Ing. Miroslav Hölzel; 

▪ diskutovány byly podněty zastupitele pana Jaroslava Repetného, vznesené na posledním 

veřejném zasedání ZM (dosypání městské zádlažby z kostek; kontrola dlážděných chodníků; 

oplocení dětských hřišť a provádění oprav hracích prvků a mobiliáře; 

▪ instalace vodorovných a svislých dopravních značení a obnova stávajících dopravních 

značení, případná související kontrola výhledových poměrů křižovatek (uvedena i konkrétní 

místa a dlouhotrvající závady na vzrostlé a nevhodně vysazené zeleni); posunutí informačních 

cedulí, přesazení okrasných dřevin; diskuse se intenzivně účastnili všichni členové RM;  

▪ projednaný soubor dopravních závad; 

▪ realizace projektovaných cest na nové části hřbitova (páteřní komunikace); realizovat 

zpevněnou pěšinu kolem objektu kostela Na Církvičce;   

▪ demolice starých garáží při hřbitově; úkol pro Odbor investic (Ing. Tomáš Langer, vedoucí 

Odboru). 

 

Pan starosta spolu s panem místostarostou poděkovali referujícímu za přednesenou Zprávu 

a její komentář. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. za období měsíců I. až IX. roku 2017 s některými vybranými 

aktuálními údaji o činnosti a plnění zadaných úkolů, kterou sestavil a přednesl pan Jiří Daněk, 

jednatel obchodní společnosti.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1161/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Zajištění doby trvání práv k užívání pozemků, které jsou součástí funkčního celku 

Rekreačního střediska Častoboř; obec Nalžovice 

Vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2017 končí sjednaná doba na užívání majetku 

(nemovitostí – pozemků) v areálu Rekreačního střediska Častoboř, Rada města Sedlčany 

projednala návrh na prodloužení doby trvání dříve uzavřeného smluvního ujednání (Smlouva 

o nájmu nemovitostí).  

Navrhovaný Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 10. prosince 2009 mezi smluvními 

stranami: 

Město Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany; IČ 00243272,  

zastoupené Ing. Jiřím Burianem, starostou města v pozici nájemce 

a 

obec Nalžovice, se sídlem Chlum č. p. 21, 262 93 Nalžovice; IČ 00242772, 

zastoupená paní Janou Pšeničkovou, starostkou obce v pozici nájemce, 

jejímž předmětem je pronájem pozemků zapsaných na LV 10001 v katastrálním území 

Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice. 

Čl. I. 

Tímto Dodatkem č. 3 se mění tato ustanovení původního smluvního ujednání: 

Čl. V Doba trvání nájmu 

Tato Smlouva se prodlužuje dle usnesení Zastupitelstva obce Nalžovice č. … ze dne … (bude 

doplněno po projednání v Zastupitelstvu obce Nalžovice) do dne 31. prosince 2020. 

Čl. II. 

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

Čl. III. 

Účinnost tohoto Dodatku se předpokládá ode dne 1. ledna 2018. 

 

Činnost RM: 

RM vzala na vědomí informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, dle které ke dni 

31. prosinci 2017 končí doba trvání uživatelského vztahu (nájmu), vizte stávající Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o nájmu, uzavřené dne 10. prosince 2009 mezi městem Sedlčany, jako nájemcem 

a obcí Nalžovice, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemků v k. ú. 

Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, které město Sedlčany užívá k rekreačním účelům 

v Rekreačním středisku Častoboř. 

Rada města Sedlčany zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby jednal 

s obcí Nalžovice o prodloužení výše citované Smlouvy na dobu tří roků, tj. do dne 31. prosince 

2020, a to za shodných podmínek. Prodloužení doby užívání bude realizováno na základě 



 

 

Dodatku č. 3, který bude předložen po úpravě jeho návrhu s právním zástupcem města Sedlčany 

Radě města Sedlčany ke schválení. 

Diskuse: 

▪ nad funkcí rekreačního střediska pro město Sedlčany;  

▪ nad návrhem smluvního ujednání; 

▪ nad případnými změnovými požadavky smluvního partnera; 

▪ informace o předběžném projednání. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby projednal 

s obcí Nalžovice připravený návrh smluvního ujednání na prodloužení dříve uzavřené Nájemní 

smlouvy (ze dne 10. prosince 2009) mezi městem Sedlčany, jako nájemcem a obcí Nalžovice, 

jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemků v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec 

Nalžovice, které město Sedlčany užívá k rekreačním účelům v rekreačním komplexu v lokalitě 

Častoboř, a to v intencích Dodatkem č. 3 navrhovaných základních parametrů, tj. na dobu 

užívání dalších tří roků (do 31. prosince 2020) a dalších podmínek ve shodě s předchozím 

Dodatkem č. 2 uvedeného smluvního ujednání, s tím, že Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku následně k jednání Rady města Sedlčany předloží ke schválení konečný návrh 

smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1162/2014-2018. 

 

3.1.2 Zajištění doby trvání práv k užívání budovy, která je součástí funkčního celku 

Rekreačního střediska Častoboř; ZO OS KOVO při INTERSTROS 

Vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2017 končí sjednaná doba na užívání majetku 

(nemovitosti) Rada města Sedlčany projednala návrh na prodloužení doby trvání dříve 

uzavřeného smluvního ujednání (Smlouva o nájmu nemovitosti) k objektu, který tvoří funkční 

celek Rekreačního střediska Častoboř (pravý břeh Vltavy, střední Povltaví; obec Nalžovice). 

Návrh obsahuje následující text. 

Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o nájmu nemovitosti 

níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřely smluvní strany 

ZO OS KOVO při INTERSTROS, zastoupená jednajícím, 

Sedlčany, U Kulturního domu č. p. 532, 264 01 Sedlčany 

bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Sedlčany, č. účtu: 3105684/0600 

IČ 47073888 

dále jen „pronajímatel“ 

a 

Město Sedlčany 

zastoupené místostarostou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, 

se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Sedlčany, č. účtu: 19-521722359/0800 

IČ 00243272 

dále jen „nájemce“ 

tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti. 

Čl. I Úvodní ustanovení 

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 23. května 2002 spolu uzavřely Smlouvu o nájmu 

nemovitosti, včetně Dodatku č. 1 ze dne 29. prosince 2009, Dodatku č. 2 ze dne 26. března 2012 

a Dodatku č. 3 ze dne (bude později doplněno do textu originálu), kterou pronajímatel 



 

 

přenechává nájemci do nájmu nemovitosti – rekreační chatu ev. č. 050 postavenou na st. parc. 

č. 186 v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, a to za účelem poskytování stravovacích 

a pohostinských služeb pro rekreanty. 

Tato nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Příbram na LV 126 pro obec Nalžovice, k. ú Nalžovické Podhájí. 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu nemovitosti je změna Čl. VI. odst. 2, tj. změna doby 

trvání nájmu výše citované Smlouvy. 

Po vzájemné dohodě pronajímatele a nájemce se mění doba trvání nájmu, a to na dobu určitou 

od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020. 

Čl. III 

Obecná ustanovení 

Ostatní ujednání Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 23. května 2002 zůstávají tímto 

Dodatkem č. 3 nezměněna. 

Tento Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, pokud stranami není dohodnuto jinak, se řídí 

obecně závaznými předpisy. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu 

obdrží každá ze smluvních stran jeho dvě vyhotovení. 

Pronajímatel a nájemce prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti je 

projevem jejich právě a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s obsahem Dodatku pak 

pronajímatel a nájemce tento Dodatek níže podepisují. 

Do návrhu bude dále zapracováno ustanovení o zveřejnění Smlouvy a podmínka schválení 

v příslušném orgánu města.                 

Činnost RM: 

V souvislosti s prodloužením Smlouvy o nájmu nemovitosti s obcí Nalžovice, týkající se 

pronájmu pozemků v Rekreačním středisku Častoboř, RM zvažovala uložit Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby jednal se ZO OS KOVO při INTERSTROS o prodloužení doby 

trvání nájmu rekreační chaty ev. č. 050 postavené na st. parc. č. 186 v k. ú. Nalžovické Podhájí, 

obec Nalžovice, kterou na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 23. května 2002 

pronajímá městu Sedlčany. Jak již uvedeno výše, dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu 

nemovitosti končí doba trvání nájmu dnem 31. prosince 2017. Tudíž ve shodě se Smlouvou 

s obcí Nalžovice RM zvažovala Městskému úřadu Sedlčany, Odbor majetku, uložit, aby jednal 

o prodloužení Smlouvy rovněž na tři roky, tj. do 31. prosince 2020. V případě shody bude dále 

aktualizovaný a upravený Dodatek č. 4 předložen Radě města Sedlčany ke schválení. 

Diskuse: 

▪ nad funkcí Rekreačního střediska Častoboř pro město Sedlčany;  

▪ nad návrhem smluvního ujednání; vylepšení ustanovení; 

▪ nad případnými změnovými požadavky smluvního partnera. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby projednal se 

subjektem ZO OS KOVO při INTERSTROS připravený návrh smluvního ujednání 

na prodloužení dříve uzavřené Smlouvy o nájmu nemovitosti (ze dne 23. května 2002) mezi 

městem Sedlčany, jako nájemcem a ZO OS KOVO při INTERSTROS, jako pronajímatelem, 

jejímž předmětem je pronájem rekreační chaty ev. č. 050 postavené na parc. č. st. 186 v k. ú. 

Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, kterou město Sedlčany užívá k rekreačním účelům 

v rekreačním komplexu v lokalitě Častoboř, a to v intencích Dodatkem č. 4 navrhovaných 

základních parametrů, tj. na dobu užívání dalších tří roků (do 31. prosince 2020) a dalších 

podmínek ve shodě s předchozím Dodatkem č. 3 uvedeného smluvního ujednání, s tím, 



 

 

že Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, následně k jednání Rady města Sedlčany předloží 

ke schválení konečný návrh smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1163/2014-2018. 

   

3.1.3 Náprava majetkoprávních vztahů; vlastnictví k pozemku, který je zastavěn bytovým 

domem; sjednocení vlastníka stavby a pozemku 

RM byly poskytnuty následné informace o pozemku. 

Parcelní číslo: 597/1 

Obec: Sedlčany [541281] 

Katastrální území: Sedlčany [746533] 

Číslo LV: 60000 

Výměra: 105 m2 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na pozemku: č. p. 530, č. p. 531 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo     

Podíl 1/1 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem 

státu vyznačena pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

 

Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ: parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení vlastnického práva: nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy: nejsou evidovány žádné jiné zápisy 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj: - 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. 

Uvedené údaje mají informativní charakter.  

 

Informace o stavbě 

Stavba: Sedlčany č. p. 530, č. p. 531 

Obec: Sedlčany [541281] 

Část obce: Sedlčany [403580] 

Katastrální území: Sedlčany [746533] 

Číslo LV: 3152 

Stavba stojí na pozemku: parc. č. 596, parc. 597/1, 

parc. č. 597/2 

Typ stavby: budova s číslem popisným 

Způsob využití: bytový dům 

 

Vymezené jednotky označeny: 

530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5, 531/1, 531/2, 

531/3, 531/4, 531/5 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7t0hosV-OyTWbiFyoZtYElZYMPh_yMXbDJvZAUdvxZ30K3hs27fE_LvzPG9ffEuoLQ1IVHCZFpE3iAjShHsZECvyt5UEo70Cb2TL4EvCzDPpXl8ucD4FGjBO4CEAW9Rj
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=qvstey9C6fa-CiUD06isRNShO5rJiFz52-irhJ-OZXKWpryFXxdY_BRqSev7jvtsQHqyUMENUzcYZulcACBqOVmneYI2P-pdjd6YDKqZusE8dloPLBuC0g==


 

 

 

Vlastníci, jiní oprávnění  

Vlastnické právo        Podíl 

Všichni identifkováni. 

 

Způsob ochrany nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Omezení vlastnického práva: 

Není zde uvedeno. Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují 

u příslušných jednotek 

Jiné zápisy: 

Nejsou zde uvedeny. Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují 

u příslušných jednotek. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. 

 

Činnost RM: 

RM na základě předchozího jednání s vlastníkem, další komunikace a zajištění dostupných 

informací zvažovala schválit, aby město Sedlčany, jako spoluvlastník nemovitosti Sedlčany č. 

p. 530 – č. p. 531 (podíl id. 800/5019) požádalo společně s ostatními členy Společenství 

vlastníků pro dům čp. 530, 531 v Sedlčanech ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o koupi pozemku parc. č. 597/1, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, který se nachází pod uvedeným bytovým domem 

(respektive jeho částí) s tím předpokladem, že město Sedlčany uhradí kupní cenu, a to 

v návaznosti na uzavřené Kupní smlouvy při privatizaci bytového domu č. p. 530, č. p. 531 

a rovněž s ohledem na jednotný přístup k prodeji bytů (prodej majetkově vyřešen, bez závazků).   

 

Diskuse: 

▪ nad cenovou problematikou;  

▪ nad možnostmi převodu a úhradou kupní ceny; 

▪ nad požadavky vlastníka a jeho postupem. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby město Sedlčany, jako spoluvlastník podílu id. 800/5019 

nemovitosti Sedlčany č. p. 530 – 531 požádalo společně s ostatními členy Společenství 

vlastníků pro dům čp. 530, 531 v Sedlčanech Českou republiku – Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových o přímý prodej z vlastnictví ČR, a to pozemku parc. č. 597/1, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, který se nachází 

pod uvedeným bytovým domem.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1164/2014-2018. 

 

3.1.4 Předběžné zjišťovací řízení ve věci nabídky prodeje části pozemku parc. č. 1831/1, 

parc. č. 3064/7 a celého pozemku parc. č. 3041/10, vše v k. ú. a obci Sedlčany z vlastnictví 

subjektu České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Praha 

Rada města Sedlčany přijala informace původem z dokumentu – Nabídky prodeje pozemků, 

dále zajištěné místním šetřením, provedeným v lokalitě za účelem rekognoskace terénu. 

Dokument původem z Českých drah, a. s. byl přijat a zaevidován Městským úřadem Sedlčany 

dne 20. září 2017 pod č. j.: OM/17663/2017. 



 

 

Nabídkou prodeje části pozemku parc. č. 1831/1 a parc. č. 3064/7 a celého pozemku parc. 

č. 3041/10 v k. ú. Sedlčany České dráhy, a. s. v současné době zjišťují možný záměr prodeje, 

a to v rámci rozsáhlé akce prodeje pozemků městům a obcím za účelem zřízení parkovišť P+R 

ve vlastnictví municipalit. V rámci města Sedlčany je navržena možnost prodeje shora 

uvedených pozemků. 

Uvedený subjekt žádá o předběžnou informaci, zdali by město Sedlčany mělo případný zájem 

o odkup vyspecifikovaných pozemků za účelem zřízení P+R (znamená „zaparkuj“ a „jeď“). 

 

Činnost RM: 

RM vzala na vědomí nabídku Českých drah, a. s., Regionální správy majetku Praha, týkající se 

prodeje pozemků, tj. části parc. č. 1831/1, části parc. č. 3064/7 a celého parc. č. 3041/10, vše 

v k. ú. a obci Sedlčany. RM se v rozpravě shodla, že v případě části pozemku parc. č. 1831/1, 

který sousedí se silnicí III. třídy 105/22, tj. ulice Nádražní a pozemku parc. č. 3041/10, která je 

součástí chodníku rovněž v ulici Nádražní, bude vhodné reagovat na zaslanou nabídku kladně 

s tím, že konečné rozhodnutí o případném odkoupení pozemků bude učiněno až na základě 

sdělení konkrétní ceny pozemků. RM tudíž ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby v tomto smyslu zaslal písemnou odpověď na České dráhy, a. s. Regionální správu 

majetku Praha. 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady a identifikací nemovitostí; 

▪ nad stávající funkčností, respektive skutečným způsobem využití; 

▪ nad potencionálním způsobem využití. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zaslal písemnou 

odpověď na České dráhy, a. s. Regionální správu majetku Praha, která bude vyjadřovat 

předběžný zájem města Sedlčany o převod vlastnictví části pozemku parc. č. 1831/1, který 

sousedí se silnicí III. třídy 105/22, tj. ulice Nádražní a pozemku parc. č. 3041/10, která je 

součástí chodníku rovněž v ulici Nádražní, s tím, že konečné rozhodnutí o případném 

odkoupení pozemků bude učiněno až na základě sdělení jejich konkrétní ceny.  

Rada města Sedlčany ve věci rozhodla bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.5 Žádost o výkup pozemku z vlastnictví fyzické osoby; pozemek potřebný pro plnění 

funkce veřejnoprávní korporace 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o odprodej pozemku, vyhotovené dne 2. října 

2017, která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 3. října 2017 a téhož dne zaevidována 

pod č. j.: OM/18481/2017. 

V Žádosti o odprodej pozemku je uvedeno, že stávající vlastník pozemku parc. č. 89/28, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, 

obec Sedlčany, nabízí městu Sedlčany výkup tohoto pozemku, a to za jednotkovou cenu ve výši 

100,00 Kč/m2, tj. celkem za 2.600,00 Kč. 

Identifikace nabízejícího „žadatele“: 

Fyzická osoba, trvale bytem Sedlčany. 

Činnost RM: 

Na základě Žádosti fyzické osoby a zjištění Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, RM 

zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výkup pozemku parc. č. 89/28, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 26 m2 v k. ú. 

Oříkov, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví zmíněného žadatele, za jednotkovou cenu shora 



 

 

uvedenou, tj. s ohledem na výměru nabízeného pozemku celkem za cenu 2.600,00 Kč, neboť 

se jedná o pozemek, který je součástí oploceného dvora u hasičské zbrojnice v Oříkově. 

Diskuse: 

▪ potřebnost pozemku pro plnění funkcí obce;  

▪ nad návrhem smluvního ujednání (Kupní smlouva); 

▪ nad dalšími vztahy v oblasti majetkoprávního vývoje v lokalitě. 

 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výkup pozemku parc. 

č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha o výměře 

26 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem 

Sedlčany, osada Doubravice č. p. 17, 264 01 Sedlčany, a to za jednotkovou cenu ve výši 

100,00 Kč/m2, tj. celkem za cenu 2.600,00 Kč, neboť se jedná o potřebný pozemek, který je 

součástí oploceného dvora u objektu hasičské zbrojnice v Oříkově.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1165/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Realizace nepotřebného majetku města Sedlčany; návrh prodeje bytu MBF 

(na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/II. patro)  

RM byla podrobně seznámena s obsahem Zápisu o hodnocení a posouzení nabídek na prodej 

výše uvedeného bytu. 

Oznámení o nabídce prodeje bytu č. 13 v bytovém domě Sedlčany, Komenského náměstí č. 

p. 871 o velikostní kategorii 1+1 bylo zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

v době ode dne 28. srpna 2017 do dne 29. září 2017. 

Datum otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 2. října 2017, a to v termínu 

v souladu s Oznámením. 

Místo jednání hodnotící komise bylo na adrese Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 

č. p. 32 v zasedací místnosti umístěné ve II. patře uvedené administrativní budovy. 

Komise zasedala ve složení pan Ing. Miroslav Hölzel, předseda; pan Petr Kuthan, zastupující 

člen a paní Lenka Havlová, členka. 

V souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 67-1104/2014-2018 ze dne 23. srpna 2017 

bylo provedeno otevírání obálek a hodnocení nabídek na uvedenou koupi. 

Všechny přijaté obálky byly uzavřeny a v souladu s podmínkami uvedenými v Oznámení,  

resp. v nabídce prodeje a byly správně označeny.  

Členové komise prohlásili, že nejsou podjati a zavázali se k mlčenlivosti o všech skutečnostech, 

o nichž se dozvěděli v souvislosti s účastí při hodnocení a posuzování doručených nabídek. 

Následně bylo přistoupeno k postupnému otevírání doručených obálek s nabídkami. Město 

Sedlčany obdrželo celkem 4 nabídky. Veškeré doručené nabídky (obálky) splnily podmínky 

uvedené v Oznámení. 

Komise nabídky vyhodnotila. 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že nejvýhodnější nabídku (nejvyšší cenu) nabídl uchazeč 

ve výši 811.700,00 Kč. 

S ohledem na nabídnutou výši kupní ceny, která je základním kritériem pro hodnocení 

a posouzení nabídek, doporučuje komise starostovi města Sedlčany Ing. Jiřímu Burianovi, resp. 

příslušným orgánům města, prodej schválit a uzavřít Kupní smlouvu s výše uvedeným 

uchazečem. 



 

 

Posouzení a hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 2. října 2017 v čase 16:05 hodin. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu 

MBF velikostní kategorie 1+1 na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 13/II. patro o výměře 41,4 m2), a to uchazeči, který podal nejvyšší cenovou 

nabídku ve veřejné soutěži o koupi bytu (obálková metoda), tj. 811.700,00 Kč (vizte podrobněji 

Přílohu č. 1 – dokument „Hodnocení nabídek na koupi bytu v č. p. 871“; podrobně uvedeno 

v příslušném spisu). 

Následuje opis její části. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem MBF; privatizace; prodej nepotřebných bytů;  

▪ nad návrhem smluvního ujednání (Kupní smlouva standardizována); 

▪ nad pořadím dalších uchazečů a cenovými nabídkami dalšími v pořadí. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu MBF 

velikostní kategorie 1+1 na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 Sedlčany 

(č. bytu 13/II. patro o výměře 41,4 m2), a to uchazeči, který podal nejvyšší nabídku, tj. 

811.700,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1166/2014-2018. 

 

3.2.2 Zajištění právního důvodu ke společnému užívání bytu MBF; návrh prodeje bytu 

na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872, 264 01 Sedlčany (č. bytu 8/III. patro)  

Městský úřad Sedlčany zaevidoval pod č. j.: OM/18277/2017, a to dne 29. září 2017 Žádost 

o společný nájem bytu, sestavenou podle ustanovení § 2270 a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Údaje o žadateli:  

Zajištěny.  

Jako dosavadní vztah k nájemci bytu uvádí slovo – přítel. 

Údaje o nájemci:  

Zajištěny.  

Účastníci na předtisku Žádosti společně prohlásili, že souhlasí s uzavřením nové Nájemní 

smlouvy na společný nájem bytu v bytovém domě na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. 

p. 872, a to v bytě MBF označeném číslem 8 ve třetím patře objektu o velikostní kategorii 2+1.   

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit projednanou Žádost v předmětu společného nájmu 

bytu dle ustanovení § 2270, a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a to bytu zařazeného do MBF o velikostní kategorii 2+1 (č. bytu 8/III. 

patro), který je umístěn v bytovém domě na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872, 

264 01 Sedlčany, který již nyní žadatel společně užívá s další osobou, smluvním nájemníkem 

bytu. 

Diskuse: 

▪ nad předmětem Žádosti, jejím smyslem a významem;  

▪ stav přípravy privatizace předmětného domu; 

▪ nad majetkoprávními ustanoveními občanského zákoníku. 



 

 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o společný nájem bytu dle ustanovení § 2270, a § 2271 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu o velikostní 

kategorii 2+1 (č. bytu 8/III. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872, 264 01 

Sedlčany, který již nyní žadatel společně užívá s nájemcem.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1167/2014-2018. 

 

3.2.3 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytu; doba trvání Smlouvy 

o poskytnutí ubytování v bytovém domě, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro) 

RM byla prostřednictvím referencí připravených Městským úřadem Sedlčany, Odborem 

majetku, podaných prostřednictvím referenční zprávy na jednání RM panem místostarostou, 

seznámena s předmětem Žádosti o prodloužení uživatelské Smlouvy, která byla Městským 

úřadem Sedlčany zaevidována dne 26. září 2017 pod č. j.: OM/18064/2017. 

Identifikace žadatele:  

Provedena.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě projednání Žádosti a seznámení se se všemi dostupnými 

a rozhodnými údaji zvažovala prodloužit dobu trvání uvedenou v příslušném Dodatku dříve 

založené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. 

p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s žadatelem na dobu určitou, tj. ode 

dne 1. října do dne 31. prosince 2017. Zvažována byla i jiná doba trvání smluvního ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ nad kontinuitou smluvních ujednání;  

▪ nad nastaveným režimem a jeho účinností; 

▪ nad Žádostí smluvního partnera a dříve založeným smluvním vztahem. 

 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém 

domě, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. 

patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. října do dne 31. prosince 2017.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1168/2014-2018. 

 

3.2.4 Zajištění právního důvodu užívání bytu; návrh Smlouvy o poskytnutí přístřeší 

v bytovém domě, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 

Pan místostarosta RM seznámil s obsahem Žádosti o prodloužení Smlouvy o poskytnutí 

přístřeší, která byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována dne 25. září 2017 pod číslem 

jednacím OM/17934/2017. 

Identifikace žadatelky:  

Provedena.  

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany, a to po seznámení se se všemi aspekty Žádosti, zvažovala schválit 

připravený návrh standardizované Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě, na adrese 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou, například optimálně 

ode dne 1. října do dne 31. prosince 2017. 

 

Diskuse: 

▪ nad solventností žadatelky a plněním sjednaných podmínek;  

▪ nad návrhem smluvního ujednání; 

▪ nad dalšími aktivitami a referencemi. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě, 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. ode dne 

1. října do dne 31. prosince 2017.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1169/2014-2018. 

  

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 Modernizace autobusového nádraží – vizualizace; (Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany)  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, s pověřením RM a vedení města Sedlčany, provedl 

poptávkové šetření na ceny reklamních bannerů o rozměru 2 100 mm x 2 200 mm pro účely 

publicity investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. Poptávka byla 

zaslána firmám, a to Enkáčko, s. r. o.; KACHNA – studio reklamy; Tiskárna Macík, s. r. o.; 

SAMBA centrum, s. r. o. a Tiskárna VAN druck.  

Objednat je žádoucí dva bannery z PVC. Jeden pro povinnou publicitu projektů dotovaných 

z Evropské unie, který bude obsahovat pouze text. Na druhém bude koláž tvořená z vizualizací 

budoucí podoby autobusového nádraží. 

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, navrhuje objednání tvorby reklamních billboardů 

od firmy s nejnižší cenovou nabídkou, která byla podána firmou Tiskárna Macík, s. r. o., a to 

za cenu 1.150,00 Kč/ks bez DPH; 1.392,00 Kč/ks včetně DPH; dále za 600,00 Kč bez DPH je 

oceněna, respektive nabídnuta tvorba grafiky. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala na základě výše uvedeného uložit objednat Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru investic, pro účely publicity investiční akce „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“ vyhotovení reklamního billboardu, a to od firmy, která nabídla nejnižší 

cenu, tj. Tiskárna Macík, s. r. o., ve výši 1.750,00 Kč/ks bez DPH, včetně vytvoření grafiky 

a zajistit neprodlené zveřejnění čtyř vybraných snímků vizualizace projektu na www stránkách 

města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalšími záležitostmi publicity (povinná publicita); 



 

 

▪ nad některými nadbytečnými záležitostmi a požadavky, které bezdůvodně zatěžují městský 

rozpočet. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá objednat Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, pro účely 

publicity investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ vyhotovení 

reklamního billboardu, a to od firmy, která nabídla nejnižší cenu, tj. Tiskárna Macík, s. r. o., 

ve výši 1.750,00 Kč/ks bez DPH, včetně vytvoření grafiky a zajistit neprodlené zveřejnění čtyř 

vybraných snímků vizualizace projektu na www stránkách města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1170/2014-2018. 

 

4.2. Zajištění plánované investiční akce pod pracovním názvem „Vodovod Solopysky“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předkládá cenovou nabídku od firmy na tvorbu 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu nového 

vodovodu v osadě Solopysky.  

Odhad ceny:  

Dokumentace pro územní řízení za 50.000,00 Kč bez DPH; dokumentace pro stavební povolení 

za 30.000,00 Kč bez DPH. Dále Odbor investic předkládá cenovou nabídku od firmy 

HRDLIČKA, spol. s r. o. na polohopisné a výškopisné zaměření prostranství za cenu 

12.000,00 Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ problematika vodovodu v širším kontextu investic do Městské vodovodní a kanalizační 

infrastruktury města Sedlčany; 

▪ nad návrhem projektového řešení; 

▪ nad kvalitativními stupni PD. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, objednat 

vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu 

nového vodovodu v osadě Solopysky, a to podle nabídky firmy, se sídlem Sedlčany, za cenu 

dokumentace pro územní řízení ve výši 50.000,00 Kč bez DPH a za cenu dokumentace 

pro stavební povolení ve výši 30.000,00 Kč bez DPH. V souvislosti s touto investiční akcí Rada 

města Sedlčany dále ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, objednat polohopisné 

a výškopisné zaměření vyspecifikovaného prostranství od firmy HRDLIČKA, spol. s r. o. za 

nabídkovou cenu ve výši 12.000,00 Kč bez DPH.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1171/2014-2018. 

 

4.3 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku 

Pan místostarosta podrobněji ocitoval ze spisové dokumentace pořízené v průběhu výběrového 

řízení hodnotící komisí. 

Rada města Sedlčany tak byla seznámena s dílčími výsledky hodnocení a problémy s ohledem 

na aplikaci zákonného postupu. 

Proběhlo již druhé jednání hodnotící komise; přihlášky s cenovými nabídkami podali čtyři 

uchazeči.  

Diskuse: 



 

 

▪ o nejvýhodnější cenové nabídce; 

▪ možnosti podhodnocení; odůvodnění nízké nabídkové ceny; 

▪ další doporučený postup; projednání. 

Pan starosta panu místostarostovi poděkoval za přednesení souboru informací. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v rámci zpracování administrace podlimitní 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: 

- bere na vědomí, a to po seznámení se s průběhem zadávacího řízení, že do uvedeného 

řízení byly podány 4 cenové nabídky a žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen; 

- bere na vědomí skutečnost, že nabídky byly pověřenou hodnotící komisí nejprve 

vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to na základě pouze jednoho kritéria, kterým 

je nejnižší nabídková cena, podle kterého bylo stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek 

a v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona bylo komisí u nabídky umístěné v pořadí 

jako první posouzeno prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení; 

- bere na vědomí skutečnost, že na základě kladného posouzení splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení v nabídce účastníka řízení, který předložil nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou a na základě vyhodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti 

na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny, že hodnotící komise stanovila první v pořadí 

nabídku pod pořadovým číslem podání tři, účastníka řízení 1. SčV, a. s., Praha, Ke Kablu č. 

p. 971, 100 00 Praha 10, IČ 47549793, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 

13.765.420,00 Kč bez DPH; 

- bere na vědomí obsah doporučení hodnotící komise, ve kterém je uvedeno stanovené 

pořadí hodnocených nabídek, a to doporučení posoudit před odesláním oznámení o výběru 

dodavatele první nabídku v pořadí, zda neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

(MNNC). Posouzení bude učiněno v souladu s ustanovením § 113 citovaného zákona 

a v souladu s „Metodikou procesní k zadávacím řízením“, uveřejněnou na stránkách MMR 

ČR. Pro potřebu tohoto posouzení MNNC dále hodnotící komise zadavateli poskytuje 

kvalifikovaný a objektivní rozbor cenových nabídek včetně doporučení, které části 

nabídkového rozpočtu by měl účastník řízení s nabídkou umístěnou na 1. místě v pořadí 

objasnit z hlediska MNNC; 

- souhlasí s pořadím nabídek stanoveným k tomu pověřenou hodnotící komisí a na základě 

tohoto pořadí rozhoduje o výběru dodavatele 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu č. 

p. 971, 100 00 Praha 10, IČ 47549793, který předložil nejnižší nabídkovou cenu 

13.765.420,00 Kč bez DPH; 

- bere na vědomí doporučení hodnotící komise dle odstavce čtvrtého tohoto výroku 

Usnesení a zároveň ukládá starostovi města realizaci tohoto doporučení v součinnosti 

s pověřenou hodnotící komisí a smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 citovaného 

zákona.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1172/2014-2018. 

 

4.4 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, podrobněji ocitoval ze spisové dokumentace pořízené 

v průběhu výběrového řízení hodnotící komisí (příslušný Protokol). 



 

 

Rada města Sedlčany tak byla seznámena s dílčími výsledky hodnocení a problémy s ohledem 

na aplikaci zákonného postupu, který ukládá i podezřele nízkou nabídkovou cenu na realizaci 

veřejné zakázky přijmout.  

Na druhém jednání hodnotící komise byly posouzeny cenové nabídky zajištěné (doručené) 

ze strany čtyřech uchazečů.  

Diskuse: 

▪ o nejvýhodnější cenové nabídce, která může být účelová; 

▪ podhodnocení zemních prací; je potřebné požádat o vysvětlení (odůvodnění) nízké nabídkové 

ceny, a to ze strany uchazeče o veřejnou zakázku; 

▪ další doporučený postup; sjednání externího odborníka na zajištění potřebných prací 

pro posouzení. 

Pan starosta ozřejmil problematiku vztahů a potenciální komplikace projednání s IROP. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany 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 ustanovením § 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): 

 

- bere na vědomí, a to po seznámení se s průběhem zadávacího řízení, že do uvedeného 

řízení byly podány 4 cenové nabídky a žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen; 

- bere na vědomí skutečnost, že nabídky byly pověřenou komisí nejprve vyhodnoceny podle 

ekonomické výhodnosti, a to na základě pouze jednoho kritéria, kterým je nejnižší 

nabídková cena, podle kterého bylo stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek a v souladu 

s ustanovením § 39 odst. 4 zákona bylo hodnotící komisí u nabídky umístěné v pořadí jako 

první posouzeno prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení; 

- bere na vědomí skutečnost, že na základě kladného posouzení splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení v nabídce účastníka řízení, který předložil nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou a na základě vyhodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti 

na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny, hodnotící komise stanovila první v pořadí 

nabídku pod pořadovým číslem podání 4 účastníka řízení Chládek a Tintěra, a. s., se sídlem 

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost, IČ 62743881, 

s celkovou nabídkou nabídkovou cenou ve výši 37.722.106,70 Kč bez DPH; 

- bere na vědomí obsah doporučení hodnotící komise, ve kterém je uvedeno stanovené 

pořadí hodnocených nabídek a dále doporučení posoudit před odesláním oznámení o výběru 

dodavatele první dvě nabídky v pořadí, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

(MNNC), učiněné v souladu s ustanovením § 113 citovaného zákona a v souladu 

s „Metodikou procesní k zadávacím řízením“, uveřejněnou na stránkách MMR ČR a rovněž 

doporučení směrované k zadavateli, aby pro potřebu posouzení MNNC přizval, a to 

v souladu s ustanovením § 42 odst. 3, externího odborníka, který by zpracoval 

kvalifikovaný a objektivní rozbor prvních dvou cenových nabídek v pořadí stanoveném 

komisí; 

- souhlasí s pořadím nabídek stanoveným k tomu pověřenou hodnotící komisí a na základě 

tohoto pořadí rozhoduje o výběru dodavatele Chládek a Tintěra, a. s., se sídlem Litoměřice, 



 

 

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice; právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, 

který předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 37.722.106,70 Kč bez DPH; 

- bere na vědomi doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle výroku 

uvedeného ve čtvrtém odstavci tohoto Usnesení a zároveň ukládá panu Ing. Jiřímu 

Burianovi, starostovi města, realizaci tohoto doporučení ve spolupráci s přizvaným 

odborníkem dle ustanovení § 42 odst. 3 zákona a smluvním zástupcem zadavatele dle 

ustanovení § 43 shora citovaného zákona. 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1173/2014-2018. 

 

4.5 Směrnice pro kontrolu alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti č. 1/2017/T 

Tato směrnice je vydána na základě ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) – c) zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdější předpisů, § 52 

písm. g), § 55 odst. 1 písm. b), § 106 odst. 4 písm. e) a i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zahájení úředního výkonu nebo výkonu spojeného s plněním povinností úředníka 

a zaměstnance města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) na místě jiném a dále vstup 

do všech prostor úřadu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, jejich vnášení, 

používání a zneužívání na pracovišti a v pracovní době je zvlášť hrubým porušením povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

zakládající zaměstnavateli právo rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem.  

Rada byla dále seznámena s dalším obsahem předpisu. 

Diskuse: 

▪ bez připomínek. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí vnitřní předpis Městského úřadu Sedlčany, Směrnici 

pro kontrolu alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti označenou č. 1/2017/T, účinnou 

dnem dne 9. října 2017, která je vydávána v rámci kompetencí založených ustanovením § 110, 

odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1174/2014-2018. 

 

4.6 Vnitřní směrnice o dress-code zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany č. 2/2017/T 

Vnitřní směrnice o dress-code zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany je založena jako 

„základní řídící dokument“ vycházející z tradic úřední kulturnosti, prostředí České republiky 

a prostředí regionu. Směrnice navazuje a rozšiřuje Etický a morální kodex úředníků 

a zaměstnanců města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) č. 1/2016/T. 

Posláním tohoto vnitřního předpisu je prosazovat dobrý vkus, řádné a reprezentativní oblečení 

každého zaměstnance MěÚ Sedlčany, a to především zaměstnanců – úředníků, kteří nejvíce 

ovlivňují obraz této instituce a zároveň jsou jeho nejviditelnější personální složkou. Úroveň 

oblékání pozitivně ovlivňuje sounáležitost ke kolektivu a společenskému postavení úředníků.  

Město Sedlčany (Městský úřad Sedlčany) v postavení zaměstnavatele touto směrnicí přiměřeně 

určuje, jak má zaměstnanec MěÚ Sedlčany při výkonu práce vypadat, a to s oporou zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“); 

(nesplňováním požadavků stanovených zaměstnavatelem pro výkon práce spojuje zákoník 

práce možnost zaměstnavatele ukončit pracovní poměr výpovědí, a to podle ustanovení § 52 



 

 

písm. f), neplní-li bez zavinění zaměstnavatele zaměstnanec požadavky pro řádný výkon této 

práce). Podle ustanovení § 301 písm. c) zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni dodržovat 

vedle právních předpisů i ostatní vnitřní předpisy zaměstnavatele, vztahující se k práci jimi 

vykonávané.   

Každý zaměstnanec MěÚ Sedlčany, kromě doporučeného stylu (příp. předepsaného) oblékání, 

musí také dodržovat zásady úředního jednání a vystupování. Zaměstnanec jedná s každým 

klientem ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním 

dovednostem a potřebám, respektuje individualitu každého klienta. Veškerá jednání vede 

zaměstnanec s dotčenými osobami taktně a způsobem, který respekuje důstojnost těchto osob. 

Dále je zaměstnanec – úředník povinen vystupovat prostřednictvím verbální komunikace vůči 

klientovi co nejvřeleji a reprezentativně vůči MěÚ Sedlčany, jak komplexně určuje Etický 

a morální kodex úředníků a zaměstnanců města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) 

č. 1/2016/T. 

Předmětem a cílem této Směrnice je upravit dress-code zaměstnanců MěÚ Sedlčany tak, aby 

každý zaměstnanec působil reprezentativně a jeho dress-code odpovídal příslušné pracovní 

pozici a zařazení a reprezentoval tak úroveň i dobré jméno MěÚ Sedlčany.  

Tato Směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance Městského úřadu Sedlčany, kteří jsou 

zařazeni do struktury města Sedlčany (MěÚ Sedlčany, včetně zaměstnanců technické podpory 

a Regionálního informačního střediska Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany, Správy budov 

a zařízení města Sedlčany a Městské policie Sedlčany). 

Tento vnitřní předpis je limitován obecným Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné 

správy, zákoníkem práce a je vydáván v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zároveň je tato 

Směrnice vydávána v souladu s ostatními podzákonnými prováděcími předpisy, rovněž 

s vnitřními předpisy vydanými městem Sedlčany, zejména Etickým a morálním kodexem 

úředníků a zaměstnanců města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) č. 1/2016/T.  

 

Diskuse: 

▪ nad hlavním cílem předpisu. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí vnitřní předpis Městského úřadu Sedlčany pod 

označením Vnitřní směrnice o dress-code zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany č. 2/2017/T, 

účinnou dnem 1. listopadu 2017, která je vydávána v rámci kompetencí založených 

ustanovením § 110, odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1175/2014-2018. 

 

4.7 Směrnice k hodnocení zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany č. 3/2017/T 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výše uvedeným dokumentem ve věci hodnocení 

zaměstnanců. 

Pravidelné hodnocení zaměstnanců plní řadu důležitých úkolů. Slouží ke zhodnocení osobních 

cílů za uplynulé období a stanovení cílů nových, určení hlavních rozvojových potřeb 

zaměstnanců, podpoře jejich motivace, identifikaci talentů, stanovení osobních plánů vzdělání 

a kariérových plánů i jako podklad k určení výše platu a odměny. Jako nástroj otevřené diskuse 

mezi vedoucím úředníkem a referentem přispívá k pochopení vzájemných očekávání 

zaměstnavatele a zaměstnance, komunikaci vizí a cílů Městského úřadu Sedlčany v tomto 

směru i vyjádření názorů a podnětů ze strany zaměstnanců.  



 

 

Z hodnocení je žádoucí odstranit nevhodný postup hodnocení, přílišná složitost, formalismus 

a subjektivita.  

Základem pravidelného, čtvrtletního, půlročního nebo ročního hodnocení zaměstnanců je 

průběžné hodnocení vedoucího odboru, který sleduje výkon úředníka po celé hodnotící období. 

Hodnotící rozhovor na konci hodnoceného období je setkáním sloužícím v zásadě k rekapitulaci 

průběžného hodnocení, celkovému zhodnocení a rozboru pracovního výkonu a naplánování 

nových výkonových a rozvojových cílů zaměstnance. Pro efektivní průběh tohoto hodnocení 

jsou důležité zejména tři předpoklady:  

▪ jeho oboustranná příprava, 

▪ aktivní spolupráce hodnoceného využívající jeho sebehodnocení, 

▪ opora hodnocení v konkrétních příkladech.  

K přípravě obou stran na hodnotící rozhovor slouží nejlépe standardizovaný formulář 

obsahující základní oblasti a kritéria hodnocení. Přípravu na hodnotící rozhovor provádějí obě 

strany samostatně a se svým hodnocením uplynulého období seznamují druhou stranu zásadně 

až v okamžiku vzájemného setkání (hodnotícího rozhovoru); v opačném případě hrozí, 

že hodnocení nebude (především ze strany vedoucího) zpracováno nezávisle a stane se 

formálním. K posílení aktivity hodnoceného je důležité, aby měl možnost se ke všem aspektům 

hodnocení vyjádřit, aby hodnotící byl k tomuto vyjádření otevřený a ochotný svůj pohled 

na výkon hodnoceného pod jeho vlivem případně změnit. Hodnocení by se přitom mělo opírat 

především o příklady (kritické události) výkonu a pracovního chování hodnoceného, nikoli 

o jeho názory na jeho osobnost.  

Diskuse: 

▪ nad návrhem předpisu. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí vnitřní předpis Městského úřadu Sedlčany 

pod označením Směrnice k hodnocení zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany č. 3/2017/T, 

účinnou dnem 1. listopadu 2017, která je vydávána v rámci kompetencí založených 

ustanovením § 110, odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1176/2014-2018. 

 

4.8 Žádost o schválení zahraniční pracovní cesty III/2017; FRANCIE, město Taverny 

Číslo zahraniční cesty: III/2017 

Cíl cesty – stát, instituce: FRANCIE, město Taverny 

Účel a zaměření cesty: 

Tradiční setkání ve francouzském partnerském městě Taverny a účast na každoročním běhu 

EKIDEN. 

Termín cesty je od 6. října 2017 do 10. října 2017. 

Výdaje zahraniční pracovní cesty hradí: 

a) Ubytování – Spolek přátel Sedlčan v Taverny; 

b) Stravování – Spolek přátel Sedlčan / město Sedlčany (MěÚ Sedlčany);  

c) Vedlejší výdaje (pohonné hmoty) – město Sedlčany (MěÚ Sedlčany); 

d) Kapesné – nenárokuje se. 

 

Použitý dopravní prostředek: tranzit – pronájem Sedlčanské technické služby, s. r. o. – Finanční 

příspěvek účastníků – studentů GaSOŠE Sedlčany na úhradu pronájmu. 

Navrhovaní účastníci (za město Sedlčany):  



 

 

▪ pan Pavel Bednář, ředitel –Sportovní areály Sedlčany + 7 (viz. příloha) a další sportovci z řad 

studentů spolu s pedagogickým dozorem. 

Zúčtování služební cesty bude provedeno po její realizaci. 

Diskuse: 

▪ nad sestaveným sportovním týmem a jeho ambicemi; 

▪ další aspekty cesty. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje zahraniční služební cestu III/2017, realizovanou do Francie 

(město Taverny), která se uskuteční ve dnech 6. října – 10. října 2017 na základě pozvání Spolku 

přátel Sedlčan v Taverny, a to k příležitosti tradičního setkání ve francouzském partnerském 

městě Taverny a zejména účasti na každoročním běhu EKIDEN. Město Sedlčany budou 

reprezentovat pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, spolu s dalšími sedmi 

vybranými reprezentanty (studenti a pedagogický dozor).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1177/2014-2018. 

 

4.9 Žádost o schválení zahraniční pracovní cesty označené IV/2017; POLSKO, okres 

Wagrowiec 

Rada města Sedlčany projednala Žádost o schválení dlouhodoběji plánované zahraniční 

pracovní cesty, kterou připravují pracovnice Regionálního informačního střediska, 

pod vedením paní Jany Špalové. 

Číslo zahraniční pracovní cesty: IV/2017 

Cíl cesty – stát, instituce: POLSKO – Wagrowiec 

Účel a zaměření cesty: 

Služební cesta se uskutečňuje na základě pozvání představitelů Powiatu (okresu) Wagrowiec 

na oficiální návštěvu starosty města Sedlčany a dalších představitelů Sdružení obcí Sedlčanska 

pro domluvení konkrétní formy spolupráce na rok 2018. V roce 2017 byla realizována 

v červenci návštěva sedlčanského regionu představiteli Powiatu Wagrowiec a v září 2017 se 

uskutečnil česko-německo-polský malířský seminář v německém Luedinghausenu za účasti 

žáků ZUŠ Sedlčany. 

Termín cesty od – do:  12. října do 15. října 2017 

Výdaje zahraniční pracovní cesty hradí: 

a) Ubytování – Powiat Wagrowiec; 

b) Stravování – Powiat Wagrowiec / město Sedlčany (MěÚ Sedlčany); 

c) Vedlejší výdaje (pohonné hmoty) – město Sedlčany (MěÚ Sedlčany); 

d) Kapesné – nenárokuje se. 

Použitý dopravní prostředek: služební osobní auto  

 

Navrhovaní účastníci:  

Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany a předseda Sdružení obcí Sedlčanska; 

pan Miloslav Hrazánek, starosta obce Jesenice; 

paní Jana Špalová, vedoucí RIS; 

paní Lenka Bučinská, pracovnice RIS. 

 

Diskuse: 

▪ nad pověřením; 

▪ další aspekty spolupráce. 

 



 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje zahraniční služební cestu IV / 2017 realizovanou do Polska 

(Powiat Wagrowiec), která se uskuteční ve dnech 12. října 2017 – 15. října 2017 na základě 

pozvání představitelů uvedeného okresu, a to za účelem projednání konkrétního programu 

spolupráce na rok 2018 s uvedeným subjektem. Město Sedlčany a Sdružení obcí Sedlčanska 

bude reprezentovat delegace pod vedením pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města; dalšími 

účastníky jsou pan Miloslav Hrazánek, starosta obce Jesenice, paní Jana Špalová, vedoucí 

Regionálního informačního střediska Sedlčany a paní Lenka Bučinská, pracovnice 

Regionálního informačního střediska Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1178/2014-2018. 

 

4.10 Záměr parkových úprav; Městský park Sedlčany 

Pan starosta RM informoval o záměru výstavby objektu občanské vybavenosti silného 

realitního investora v lokalitě ulice Tyršovy, a to spolu s jeho zájmem poskytnout finanční 

podporu pro realizaci kompozice parkové úpravy okolního prostranství, respektive prostranství 

v zadním traktu objektu. 

Návrh projektového řešení představil investorem oslovený subjekt. Na parkové úpravy spolu 

s pokrytím nákladů na PD investor přislíbil městu Sedlčany věnovat cca 5 mil. Kč. 

Identifikace spolupracujícího subjektu: 

ATELIER 8000, spol. s.r.o., se sídlem Radniční č. p. 7, 370 01 České Budějovice 

Cena: 

- inventarizace   27.500,00 Kč bez DPH, 

- studie    85.000,00 Kč bez DPH, 

- jednostupňový projekt           295.000,00 Kč bez DPH, 

- spolupráce při výběru dodavatele (hodinově se sazbou 850,00 Kč/hod. bez DPH + cestovné 

dle skutečných nákladů), 

- autorský dozor (hodinově se sazbou 950,00 Kč/hod bez DPH + cestovné dle skutečných 

nákladů). 

Fakturace: 

- PD bude fakturována po předání každé jednotlivé fáze, 

- autorský dozor bude fakturován měsíčně na základě výkazu skutečně odpracovaných hodin, 

- splatnost dokladů je 14 dní od data vystavení. 

 

Součinnost: 

- před zahájením prací je potřebné předat veškeré průzkumy a existující dokumentaci vč. 

vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a rozhodnutí vydaných státní správou 

i samosprávou. 

 

Součástí nabídky nejsou: 

- vedlejší výkony (podklady, studie, zaměření, atd.) – jedná se o výkony, které jsou: 

a) potřebné pro práci architekta (např. zaměření) nebo  

b) si je vyžádají dotčené orgány státní správy při projednání, např. průzkumy týkající se 

stávající fauny a flóry atd. 

- inženýrská činnost = povolovací proces – není zahrnut v ceně. 

Nabídka byla zaslána elektronicky, nikoli předána na osobním jednání.  

Rozsah nabídky: 

1) Studie řešení prostoru a odsouhlasení investorem 



 

 

    - Kompozice prostoru – rozvržení ploch a funkcí, 

    - Terénní úpravy, 

    - Zpevněné plochy vč. Odvodnění,  

    - Mobiliář, 

    - Drobný vodní prvek (pítko), 

    - Koncept osvětlení, 

    - Inventarizace a posouzení stávající vegetace. 

 

2) Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby 

- součástí je výkaz výměr. 

 

3) Spolupráce při výběru dodavatele 

 

4) Autorský dozor 

 

Studie by byla předána v počtu 3 tištěných paré + 1x CD ROM (digitálně bude předáno 

ve formátu pdf). 

Projekt v další fázi bude předán v počtu 6 tištěných paré + 2x CD ROM (digitálně bude předáno 

ve formátu pdf). 

Navrhované termíny: 

- inventarizace zeleně   - do 1 měsíce od spuštění; 

- studie    - do 2 měsíců od provedení inventarizace; 

- jednostupňový projekt  - do 2,5 měsíce od schválení studie; 

- spolupráce při výběru dodavatele - po dobu výběrového řízení; 

- autorský dozor   - v průběhu stavby. 

 

Diskuse: 

▪ nad hodnotou projektu (hradí poskytovatel daru); 

▪ nad dimenzí řešení. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje objednat inventarizaci zeleně a studii kompozice parkové 

úpravy za cenu 112.500,00 Kč bez DPH podle obdržené nabídky od společnosti 

Atelier 8000, spol. s r. o., se sídlem Radniční č. p. 7, 370 01 České Budějovice IČ 46680543 

pod pracovním názvem akce „Městský park Sedlčany“ v lokalitě Sedlčany při areálu 

Nemocnice Sedlčany v Tyršově ulici.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 70-1179/2014-2018. 

 

4.11 Informace z prostředí Městské nemocnice Sedlčany 

Dokument obdržel Městský úřad Sedlčany dne 2. října 2017; zaevidován byl téhož dne pod č. 

j.: ST/8384/2017. 

V srpnu roku 2017 proběhl v Nemocnici Sedlčany cvičný požární poplach, během kterého byla 

nacvičována evakuace ležících pacientů na dvůr nemocnice. Při té příležitosti bylo zjištěno,  

že plánovaná evakuační trasa chodbou kolem rentgenu a zadními dveřmi na dvůr nemocnice 

není možná (bez přeložení pacienta). Důvodem jsou příliš úzké dveře z chodby na dvůr 

(podrobně popsáno v přiloženém dokumentu – Zápise o vyhodnocení cvičného požárního 

poplachu). 



 

 

Umožnění zpřístupnění východu z oddělení Následné intenzivní péče přímo na dvůr již bylo 

realizováno.  

Doporučení na vybudování venkovního evakuačního schodiště je k další úvaze. 

 

Vzhledem k výše uvedeným informacím vedení nemocnice požádalo o přednostní zařazení 

výměny dveří mezi chodbou u rentgenu a východem na dvůr nemocnice do investičního plánu 

města Sedlčany. S ohledem na skutečnost, že v nemocnici je nyní převážná většina 

hospitalizovaných pacientů odkázána na lůžko, jejich evakuace v případě požáru nebo jiné 

mimořádné události by byla velmi obtížná a limitovaná. 

 

Další podrobnosti uvedeny níže. 

Přesněji dne 11. srpna 2017 byl vyhlášen cvičný požární poplach v provozech obchodní 

společnosti Mediterra-Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 

Sedlčany, a to v objektu nemocnice na oddělení NIP, jehož účelem bylo ověření účinnosti 

stanovených opatření požární poplachové směrnice a požárně evakuačního plánu v souladu se 

zněním ustanovení § 32 odst. 5 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. HZS Středočeského kraje byl 

o této události informován dle právních předpisů. 

 

Průběh cvičného požárního poplachu: 

12:10 hod. – Požár nahlášen z odd. NIP v 1. NP budovy nemocnice na ohlašovnu požáru 

v 1. NP. 

12:10 – Zaměstnanec ohlašovny požáru telefonicky ověřil platnost poplachu a vyhlásil požární 

poplach pro daný prostor. 

12:11 hod. – Zaměstnanci včetně zaměstnanců zařazených do PPH zahajují evakuaci osob 

z ohroženého prostoru. 

12:12 hod. – Zaměstnanec ohlašovny požáru náznakově ohlašuje požár na HZS Středočeského 

kraje a odchází náznakově vypnout uzávěry médií. 

12:15 hod. – Jednotlivá média jsou vypnuta. 

12:14 hod. – Osoby, které se cvičného požárního poplachu zúčastnily, se shromáždily 

na stanoveném místě – dvoře nemocnice. 

12:12 hod. – 12:15 hod. – Provedena kontrola evakuovaného prostoru, zda se zde nenacházejí 

osoby, které by mohly být postiženy požárem. 

12:15 hod. – Vedoucí evakuace ohlásil dokončení evakuace a kompletní vyklizení 

evakuovaného prostoru. 

12:16 hod. – Cvičný požární poplach byl odvolán a ukončen. 

 

Závěr: 

Vyhlášení požárního poplachu proběhlo bez zjevných závad, v souladu s vypracovanými 

požárně poplachovými směrnicemi a ostatními vnitřními předpisy společnosti, jejichž účinnost 

byla tímto ověřena. Stávající podmínky evakuace pacientů spolu s posouzením počtu personálu 

jsou velice ztíženy. 

Při evakuaci pacientů na lůžku je znemožněna evakuace únikovým východem č. 2 (u SONO). 

Dveře, kterými se vychází na volné prostranství, jsou příliš úzké, aby jimi projelo lůžko. 

Z tohoto důvodu je navržena rekonstrukce tohoto prostoru tak, aby případná evakuace lůžek 

proběhla bez překážek. 

Z prostoru NIP je doporučeno zpřístupnit východ vedoucí na dvůr nemocnice, a tím získat další 

možnost evakuace pacientů. K tomuto je třeba vybudovat plošinu, která překlene práh vedoucí 

z čistící místnosti NIP na dvůr a dále zajistit zákaz parkování před tímto východem. 



 

 

Ředitel obchodní společnosti dále doporučuje zahrnout do plánu investic vybudování 

venkovního evakuačního schodiště, které by spojovalo podkroví (lékařské pokoje) se dvorem 

nemocnice. 

Diskuse: 

▪ rozbor závěrů a požadavků; 

▪ rozdělení požadavků na důvodné a nedůvodné; 

▪ další možnosti řešení bezpečnosti; 

▪ dopad na rozpočet města; 

▪ místní šetření na místě provede pan starosta. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany po realizaci místního šetření a interpretaci závěrů s vyhodnocením 

možností a variant provede rozhodnutí s dopadem do rozpočtu města.   

RM vzala informace o případu na vědomí; rozhodla s výše uvedeným výstupem, a to bez přijetí 

specifického usnesení.  

Žadatel bude požádán o účast na místním šetření. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Žádost o vyslovení souhlasu vlastníka nemovitosti se sídlem provozovny v objektu 

bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany  

Rada města Sedlčany, byla prostřednictvím referencí poskytnutých panem Miroslavem 

Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, seznámena se všemi aspekty podané Žádosti, ve věci 

udělení souhlasu vlastníka nemovitosti se sídlem provozovny. 

Žadatelka požádala o souhlas, aby v přiděleném přístřeší uváděla, a to po dobu trvání smluvního 

ujednání o jeho přidělení, toto místo za sídlo své provozovny. Pan místostarosta informace 

doplnil o skutečnost, že žadatelka dojíždí do zahraniční realizovat své aktivity do domovů 

pro seniory.  

Diskuse: 

▪ informace z Městského úřadu Sedlčany, Odboru obecního živnostenského úřadu (podmínky, 

závazky); 

▪ vlastní aktivity žadatelky (činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytování sociální péče 

v definovaném spektru, působnost ve Spolkové republice Německo); 

▪ není zásadních překážek. 

Závěr z projednání (výrok): 

„Rada města Sedlčany vyslovuje souhlas s tím, aby za své sídlo provozovny žadatelka uváděla 

objekt bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, ve kterém 

má přiděleno na základě smluvního ujednání přístřeší s podmínkou, že sídlo provozovny bude 

na této adrese uváděno pouze po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí tohoto přístřeší.“ 

RM vzala informace o případu na vědomí; rozhodla s výše uvedeným výstupem, a to bez přijetí 

specifického usnesení.  

Předání informací s uvedeným závěrem zajistí Městský úřad Sedlčany, Sekretariát (instrukce 

pan místostarosta). 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Vzdělávací program pro zastupitele města Sedlčany; nabídka  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přítomné členy RM seznámil 

s nabídkou komerční společnosti (bez bližší identifikace) s tzv. Vzdělávacím programem 

pro zastupitele města Sedlčany. 



 

 

V rovině obecných informací vzdělávací agentury tyto produkty dlouhodoběji nabízejí; častěji 

realizované s přímou platbou a periodou po sestavení zastupitelských sborů po volbách. 

Vycházejí i písemné publikace, určené zastupitelům pro jejich praxi a výkon služby veřejného 

činitele. Při dobře míněném záměru zvyšování úrovně politického a právního prostředí místních 

samospráv a rozvoji odpovědnosti je patrné využívání stávající složitosti legislativního 

prostředí.  

V případě prezentované nabídky se jedná o množinu tří kurzů (skladba např. veřejné zakázky; 

dotační management a další), které jsou nabízeny bezplatně, neboť obchodní společnost 

obdržela grant z evropských fondů, vypsaný na podporu vzdělanosti v uvedeném prostředí 

samospráv. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany na návrh pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města, rozhodla, 

že tato informace bude poskytnuta všem zastupitelům města Sedlčany (nejvhodněji 

v elektronické podobě), aby měli možnost této nabídky podle svého svobodného rozhodnutí 

využít a zajistit tak pro výkon své funkce dostatek informací. Zaslána bude k jejich uvážení 

podrobná (konkretizovaná) nabídka, která je k dispozici u pana místostarosty. 

RM vzala informace o nabídce na vědomí; rozhodla s výše uvedeným výstupem, a to bez přijetí 

specifického usnesení.  

Předání informací s uvedeným závěrem zajistí Městský úřad Sedlčany, Sekretariát (instrukce 

pan místostarosta). 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

4.14 Plán odpadového hospodářství města Sedlčany  

Pan místostarosta Radu města Sedlčany seznámil se stavem administrativního procesu 

v postupu tvorby, projednání a schvalování významného dokumentu, kterým musí disponovat 

každé obecní zřízení, tj. Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany. 

Tento, jak je radním známo, byl vypracován externím subjektem, disponujícím potřebnou 

kvalifikací; dále Krajský úřad Středočeského kraje posuzoval shodu tohoto dokumentu 

s dokumenty vyšší nadregionální úrovně (zejména krajské) a úrovně ČR (strategie). 

Nový dokument je vypracován na období deseti let, tedy do roku 2026. 

Podle dříve nastaveného schvalovacího procesu tento dokument schvalovalo ZM. 

Kontrolou předaného dokumentu byly zjištěny některé formální chyby, které je žádoucí 

ze strany zhotovitele neprodleně odstranit, a to přímo v originálu dokumentu (kontaktní údaje, 

adresy apod.).  

Po přepracování bude RM podrobněji seznámena s jeho obsahem a dalším procesem projednání 

a aplikací uvedeného obsahu do prostředí města Sedlčany, zejména ve vztahu k rozpočtům 

města Sedlčany na jednotlivé roky a ve vztahu k systému odpadového hospodářství, který je 

zde doposud aplikován. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

Pan starosta vyzval ostatní přítomné radní k diskusi a ke sdělení dalších samostatných 

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Návrh na opravu a rekonstrukci místních komunikací 

(chodník v ulici Etropolská); příspěvek přednesl pan Mgr. Pavel Pína  



 

 

Jmenovaný navázal na již dřívější požadavek na zapracování do plánu oprav místních 

komunikací, a to mezi prioritní, rekonstrukci povrchu chodníku v ulici Etroplolská.   

RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Zajištění pořádku a bezpečnosti města Sedlčany na vybraných 

veřejných prostranstvích a lokalitách; příspěvek přednesl pan MUDr. Karel Marek  

Pan MUDr. Karel Marek, RM upozornil na některá místa, která lze pokládat za veřejná 

prostranství podle zákona o obcích, na kterých se v pozdně odpoledních, případně nočních 

hodinách shromažďují občané, věkem mládežnickým, kteří zde hýří, patrně posíleni alkoholem, 

případně jinými omamnými látkami. Na těchto místech je při jejich úklidu často nalézán 

materiál jako nedopalky, lahve od alkoholických nápojů, případně injekční stříkačky. Tato 

skutečnost nesvědčí o jejich dobrém rozhodnutí ve věci životní situace v tak mladém věku. 

Některá z těchto míst byla specifikována a lokalizována. Například místo při trafostanici 

směrem z ulice Šafaříkova k pohostinství U Krčína. Na tomto místě se můžeme setkat s dalšími 

projevy nedůstojného lidského chování, jako je poškozování věcí ve vlastnictví města Sedlčany, 

povalené sběrné nádoby, jejich opakované poškozování, ničení okolního majetku, další 

nehygienické projevy. 

Na místě je žádoucí neprodleně realizovat preventivní technická opatření a dále soubor již dříve 

účinných a prověřených prostředků za pomoci lidských zdrojů a techniky. Osoby budou 

identifikovány; je žádoucí, aby případní viníci za své přestupky nesli plnou odpovědnost.  

Aktivována bude soustředěnost na tyto místa ze strany Městské policie Sedlčany.  

Pan starosta přislíbil realizaci konkrétního souboru opatření, který byl RM projednán. Městská 

policie Sedlčany obdrží patřičné instrukce. 

RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných radních neměl již žádné další samostatné diskusní 

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího schůze sedmdesátého zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 70/2014-2018), 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 18. října 2017 (středa; 20. periodické 

zasedání Rady města Sedlčany v roce 2017; označení ve vztahu k volebnímu období RM 

č. 71/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční v zasedací místnosti administrativní budovy 

radnice města Sedlčany, v objektu č. p. 32, v čase od 16:00 hod.  

  

Z neúčasti na příštím (středa, dne 18. října 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 21:28 hod. 

  

 



 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 4. října 2017; (2 listy) 

3. Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Zpráva o činnosti a hospodaření (celkem 5 listů) 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

IČ – identifikační číslo subjektu 

MBF – městský bytový fond 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

VO – veřejné osvětlení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 11. října 2017 


