
  Z á p i s  RM č. 72/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 1. listopadu 2017 

(středa) od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

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

 

 
Účast: Ing. 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, a to až do jeho konce, nezměnil. 

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, starosta města. 

▪ na část jednání (počátek): -.  

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, MUDr. Ivan Stolařík. 

Přizvaní hosté:  

▫ Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany. 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost v hlavní administrativní budově městské radnice na adrese Sedlčany, nám. 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:00 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:01 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

a zároveň dvacáté první v roce 2017 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, 

v čase 16:00 hod. 

 

Jednání RM bylo zahájeno prohlídkou nového pracoviště Regionálního informačního střediska 

Sedlčany v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany II., nám T. G. Masaryka č. p. 32. 

Po prohlídce prostor určených pro dislokaci uvedeného pracoviště jednání RM pokračovalo 

v zasedací síni administrativní budovy radnice č. p. 32. 

Pan místostarosta jednání RM řídil po celou dobu jeho trvání. 

 

Pan místostarosta nejprve všechny přítomné pozdravil a následně přivítal členy Rady města 

Sedlčany i přizvaného hosta, pana Ing. Tomáše Langera, vedoucího Odboru investic 

na Městském úřadu Sedlčany.  

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

radních z celkového počtu sedmi.  

 

Následně se pan místostarosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního 

jednání RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené procedury a Jednacího 

řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  



 

 

 

Konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby a informace, níže 

uvedený a připravený program.  

Předsedajícím byl přednesen Program, který je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM 

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

nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu).  

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

projednávat je „Územní a stavební rozvoj města Sedlčany; Zpráva k průběhu investičních akcí 

a plnění plánu roku 2017“ a „Návrh Rozpočtového opatření č. 8/2017“. 

Předsedající konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s vážností a odpovědností, a to 

s ohledem na stav potřeb řízení města Sedlčany, přípravu a administraci procesů.  

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 18. října 2017 

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

zasedání RM, které se konalo dne 18. října 2017, bylo provedeno formou přednesení stručné 

zprávy o stavu plnění úkolů (přijatých usnesení). Závěrem kontrolní zprávy byl referujícím 

k tomuto bodu jednání (referenční zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta) 

připomenut aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj událostí 

a činností ostatních.  

 

Na minulém zasedání Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-

1180/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města 

Sedlčany ze dne 4. října 2017 (RM č. 70/2014-2018) 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 71-1181/2014-2018, vzala 

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

města Sedlčany na rok 2017 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 

2017) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2017 ve výši 

143.755,19 tis. [Kč], což představuje 81,74 [%] plnění schváleného rozpočtu včetně zápočtu 

dřívějších schválených rozpočtových opatření a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září 

2017 ve výši 112.110,90 tis. [Kč], což představuje 63,99 [%] schváleného předpokladu 

rozpočtu včetně zápočtu dřívějších schválených rozpočtových opatření. 

Úkoly k podaným informacím v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1182/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2017, 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 1.058,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2017 o částku ve výši 312,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

176.926,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 175.520,00 Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

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

rozpočtových změn bude přebytkový částkou 1.406,00 tis. Kč. 

Úkoly související splněny. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1183/2014-2018, a to ve vztahu 

k plnění usnesení č. RM 70-1163/2014-2018 schválila Dodatek č. 4 k původní Smlouvě o nájmu 

nemovitosti ze dne 23. května 2002, uzavřený mezi městem Sedlčany v postavení nájemce 

a subjektem ZO OS KOVO INTER STROS, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany, v postavení pronajímatele, jehož předmětem je prodloužení doby trvání 

nájmu rekreační chaty ev. č. 50 postavené na parc. č. st. 186 v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec 

Nalžovice. Dle zmíněného Dodatku č. 4 se doba trvání nájmu prodlužuje na dobu určitou tří 

roků, tj. od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1184/2014-2018, schválila 

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

č. EP-12-6003722/VB/1 „Sedlčany, kNN a kVN náměstí T. G. Masaryka“, uzavíranou se 

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

PSČ 405 02, která je zastoupena panem Miroslavem Cihelkou na základě plné moci č. PM/II – 

009/2017 ze dne 30. ledna 2017, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 30/2 a parc. č. 31/2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 

zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 

a kabelového vedení VN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 

5.700,00 Kč (včetně DPH). 

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  výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě 

na dotčených pozemcích parc. č. 30/2, druhem pozemku ostatní plocha a parc. č. 31/2, druhem 

pozemku zahrada, vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – mezi ul. Šafaříkova a bývalým 

objektem hotelu Vltavan). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1185/2014-2018, schválila 

Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, uzavíranou podle zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi městem Sedlčany v postavení 

nájemce a subjektem Městské muzeum Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 

Sedlčany; IČ 70973431, v postavení pronajímatele, a to za účelem akce „Volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 2017“, které budou probíhat ve dnech 20. a 21. října 

2017, na jejichž zajištění pro řádný průběh je třeba zabezpečit volební místnost pro volební 

okrsek č. 2. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1186/2014-2018, schválila 

Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, uzavíranou podle zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi městem Sedlčany v postavení 

nájemce a subjektem Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech, se sídlem Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČ 42728452, v postavení pronajímatele, a to za účelem 

akce „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017“, které budou 

probíhat ve dnech 20. a 21. října 2017, na jejichž zajištění pro řádný průběh je třeba zabezpečit 

volební místnost pro volební okrsek č. 3 a č. 4. 

Úkol splněn. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1187/2014-2018, vyslovila 

souhlas s přijetím účelového finančního daru poskytovaného subjektem SRPDŠ při 1. základní 

škole Sedlčany na nákup Videodata projektoru VIVITEK a Interaktivního snímače E3 ST 

v celkové částce 39.989,00 Kč, a to ve prospěch obdarovaného subjektu 1. základní školy 

Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299, především pro potřeby žáků 

1. třídy. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1188/2014-2018, schválila 

Žádost Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána 

Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany (č. j.: MST/19866/2017), o navýšený rozpočtovaných 

prostředků na platy zaměstnanců, a to s ohledem na rozhodnutí vlády s účinností dnem 

1. listopadu 2017, v celkové výši 75.000,00 Kč. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1189/2014-2018, schválila 

mimořádné finanční odměny ve prospěch zaměstnanců Městské knihovny Sedlčany, a to dle 

základního rozvrhu jejich výše a termínu, uvedených v projednaném přípisu, a to za zcela 

výjimečný systém a formu aktivní a účinné spolupráce tohoto subjektu a škol, rozvíjející 

čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu. 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1190/2014-2018, doporučila 

schválit Zastupitelstvu města Sedlčany Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany, 

podanou podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podanou Sdružením dobrovolných hasičů Sestrouň; 

IČ 75106761, ve prospěch dofinancování nákupu minibusu pro účely přepravy dětí, dorostu, 

hasičského mužstva a přepravu materiálu k hasičským soutěžím, ve výši 100.000,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1191/2014-2018, vzala 

na vědomí personální změny realizované panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města 

Sedlčany, ve složení členů zvláštních orgánů města Sedlčany, s tím, že nově jmenovanou 

tajemnicí Komise sociálně-právní ochrany dětí (zřízena podle ustanovení § 38 zák. 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) je paní 

Mgr. Michaela Holcmannová a nově jmenovanou předsedkyní Komise státní památkové péče 

(zřízena podle ustanovení § 31 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů) je paní Dana Čížková; členkou této Komise byla opětovně jmenována paní Iva 

Svobodová.  

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1192/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby samostatně, případně v součinnosti 

s vedením obce Příčovy, zajistil aktuální identifikaci vlastníků pozemků těsně přiléhajících 

ke komunikaci Sedlčany – Příčovy, která je ve vlastnictví Středočeského kraje, a to podle 

stanovených priorit variantního řešení záměru výstavby chodníku, případně v kombinaci 

s cyklostezkou a oslovit množinu těch, kteří vlastní pozemky na území města Sedlčany, 

za účelem jejich stanoviska k zajištění práv k výstavbě liniové stavby. 

Úkoly v plnění. 



 

 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1193/2014-2018, uložila 

Kulturní a redakční radě města Sedlčany, a to k příležitosti plánovaných důstojných oslav 

100. výročí státotvorných událostí let 1914 – 1918 v dějinách České republiky, regionu a města 

Sedlčany v roce 2018, sestavit návrh společenských, kulturních a jiných občanských 

a připomínkových akcí, které budou realizovány v delším časovém úseku v součinnosti 

s dalšími subjekty a veřejností, zejména školami, Městským muzeem Sedlčany, Kulturním 

domem Josefa Suka Sedlčany a Městskou knihovnou Sedlčany.  

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 71-1194/2014-2018, vzala 

na vědomí, a to bez připomínek, předloženou projektovou dokumentaci k záměru výstavby 

objektu Polyfunkční dům – Růžová 339 Sedlčany, ve městě Sedlčany, v místě při křižovatce 

ulic Růžová a Pod Potoky, jejímž investorem bude společnost INNERA, s. r. o., se sídlem 

Benešov, Tyršova č. p. 828, 264 01 Benešov; IČ 27403114, poskytující zdravotně lékařské 

služby zejména z oborů diabetologie a kardiologie. Městský úřad Sedlčany k tomuto projektu 

sestavuje koordinované stanovisko. 

V souvislosti s touto problematikou nebyly uloženy žádné úkoly. 

 

K podané zprávě o plnění usnesení a úkolů z nich vyplývajících, nebyly definovány 

a vysloveny žádné další úkoly, a to nad rámec vydaných usnesení. 

 

K přednesené Zprávě RM neměla žádné připomínky a nebylo zadáno plnění žádných dalších 

specifických a souvisejících nových úkolů, které by měly dopad k jednotlivým útvarům 

Městského úřadu Sedlčany a subjektům města Sedlčany i spolupracujícím k vyřízení, zajištění 

kontroly a ke zpětné vazbě směrem k RM nebo k předem určenému subjektu.  

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Diskutovány byly informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující informace 

o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 18. října 2017 (RM č. 71/2014-2018) 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 72-1195/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program   

 

2.1 Územní a stavební rozvoj města Sedlčany; Zpráva k průběhu investičních akcí 

a plnění plánu roku 2017  

Předkladatel Zprávy:  

Pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investičního na Městském úřadu Sedlčany. 



 

 

Písemný dokument byl pod názvem „Zpráva k průběhu investičních akcí a plnění plánu roku 

2017“ předán všem přítomným radním, a to z rukou pana Ing. Tomáše Langera. Zpráva je 

Přílohou č. 3 tohoto Zápisu. 

Předsedající dnešnímu jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, vyzval pana 

Ing. Tomáše Langera k přednesení uvedené referenční Zprávy.  

 

Zpráva byla referujícím sestavena na základě instrukcí pana starosty, a to se zaměřením 

na investiční akce formou referenčních tabulek obsahujících přehled akcí, rozpočtové částky 

a plnění, případně poznámku. Tabulky jsou členěny podle příloh uvedených 

ve schváleném  rozpočtu města Sedlčany na rok 2017.  

 

Dále je zde uveden obsah Zprávy k průběhu investičních akcí a plnění plánu roku 2017, kterou 

referující s pomocí vysvětlujících sdělení, komentářů a poznámek doplnil. 

 

Referující mimo jiné, přednesl následující údaje.  

 

 

Název akce 

Rozpočtové 

náklady 

[tis. Kč] 

Stav 

31. 10. 

2017 

Oček. Poznámka 

2.1. Doprava          

Silnice – údržba a opravy místních komunikací         

Oprava a úprava chodníků Severní sídliště 1.230,00 0,00 1.056,00 V realizaci BES, s. r. o. 

Termín dokončení 30. 11. 2017. 

 

Nový povrch hlavní komunikace Severní sídliště 1.000,00 0,00 1.230,00 

Úpravy chodníku a komunikace ul. Příčovská 1.500,00 0,00 1.451,00 

Rekonstrukce místní komunikace u obytného 

domu Sedlčany č. p. 544 – 546, lokalita 

Sedlčany, Jižní sídliště 488   

V realizaci STS dokončení do dne 

30. 11. 2017. 

Rekonstrukce chodníku ul. Kpt. Jaroše 

(dokončení) 348 348,00  Dokončeno. 

Živičný povrch ul. Kpt. Jaroše 1.290 0,00 1.290,00 

Smlouva o dodávce s BES, s. r. o.; 

termín dokončení 30. 11. 2017. 

Zádlažba chodníku hřbitov – 3. část 236 236,00  Dokončeno 

Úpravy prostranství před bytovým domem 

Sedlčany č. p. 623 – 624 (Havlíčkova ul.) 300 300,00  Dokončeno 

Rekonstrukce chodníku v lokalitě Na Stínadlech 166 166,00  Dokončeno 

Parkoviště a úpravy u objektu č. p. 550 ul. Víta 

Nejedlého 250 354,00  Dokončeno 

Zpevnění místní komunikace – Cihelný vrch 100 152,00  Dokončeno 

Chodník Zberazská ul. 270 270,00  Dokončeno 

Údržba místní komunikace, chodníků a veř. 

prostranství – Sedlčanské technické služby, s. r. 

o. 1.800,00 1.642,30   

Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

(průběžně) 

Spojovací chodníky na hřbitově 212,00 208,20  Dokončeno 

Rekonstrukce pěti vchodů do bytového domu 

Sedlčany č. p. 695 – 699 z Příčovské ulice; nová 

akce navazuje na akci výše uvedenou (řádek 

třetí) 182,00  182,00 

BES, s. r. o.; v realizaci termín 

dokončení 30. 11. 2017 

Dopravní obslužnost 250,00 36,45   

Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

(průběžně) 

 

 



 

 

Název akce 

Rozpočtové 

náklady 

[tis. Kč] 

Stav 

31. 10. 

2017 

Oček. Poznámka 

 2.3 Vodohospodářské zařízení         

Výměna vodovodních přípojek ul. Strojírenská 120,00 99,20  Dokončeno (cena uvedena bez DPH). 

Kanalizační řad ul. Žižkova 885,00 731,00  Dokončeno 

Výměna vodovod. šoupat U Háječku, Nádražní 

ul. 80,00 66,00  Dokončeno 

ČOV – opravy čerpadel 80,00  80,00 Objednáno, plnění průběžné.  

Prodloužení vodovodu Červený Hrádek 485,00  436,00 

SoD 400+36 propojení pivovar (bez 

DPH) 

Osazení hydrantu u SOU Červený Hrádek 40,00 34,00  Dokončeno 

Zřízení vodoměrné šachty Na Vyhlídce 180,00   

Přesun do plánu 2018 (s nájezdem 

BUS); problém se sítěmi – úzký 

prostor. 

Zásobování areálu Domova seniorů pitnou 

vodou 550,00  550,00 Probíhá správní řízení.  

Vodovod. přípojky pro dva šestidomky v ul. 

Na Potůčku 400,00  300,00 Projednáno s obyv. možno zahájit. 

Výměna vodovodního řadu Solopysky – I. etapa 630,00  100,00 Objednána projektová dokumentace. 

ČOV – výměna oken – VI. etapa 70,00 57,90  Dokončeno (cena uvedena bez DPH). 

Úpravy kanalizace u objektu Sedlčany č. p. 550 80,00 297,20  Dokončeno (cena uvedena bez DPH). 

Přepojení lokality Jižní sídliště na tlakové 

pásmo Habeš    583,00 Probíhá správní řízení.  

Vodovod a kanalizace U Háječku 2.500,00 0,00 2.500,00 Vybrán dodavatel 1. SčV, a. s. 

 

 

Název akce 

Rozpočtové 

náklady 

[tis. Kč] 

Stav 

31. 10. 

2017 

Oček. Poznámka 

3.3. Tělovýchova a zájmová činnost       

Akce subjektu Sportovní areály 

Sedlčany, příspěvkové organizace. 

Příspěvek na opravy a údržbu sport. zařízení 990,00     

Generální oprava malého kompresoru – Zimní 

stadion Sedlčany 280,00 309,00  Dokončeno 

Výměna pojistného ventilu NH3 – Zimní 

stadion Sedlčany 30,00 28,00  

Dokončeno 

Generální oprava čerpadla NH3 – Zimní stadion 

Sedlčany  50,00 32,00  

Dokončeno 

Oprava izolace ve stěně nad kompresorem – 

Zimní stadion Sedlčany  40,00 39,00  

Dokončeno 

Oprava střechy v místech zatékání - Taverny 30,00   

Přesunuto na zajištění kompresoru 

na Zimním stadionu Sedlčany. 

Sezónní rekultivace travnatého hřiště – LAS 

Taverny 80,00 95,00  Dokončeno 

Oplocení od hráze k vjezdu u budovy – LAS 

Taverny 40,00  40,00  
Oprava dřevěného obložení, oken a balkónů – 

objekt ubytovny a zázemí LAS Taverny 100,00 101,00  Dokončeno 

Oprava skateparku – LAS Taverny 50,00 51,00  

Přesunuto na rekultivaci travnaté 

plochy na fotbalovém hřišti TJ Tatran 

Sedlčany. 

Sezónní rekultivace travnatého hřiště – TJ 

Tatran Sedlčany  80,00 115,00 130,00 

Dokončeno 

Generální oprava střechy garáží – stadion TJ 

Tatran Sedlčany 175,00 65,00 175,00 

Dokončeno 

Výměna bezpečn. nevyhov. osv. východní 

strana – TJ Tatran Sedlčany 35,00 29,00 35,00  



 

 

 

 

Název akce Rozpočtové 

náklady 

[tis. Kč] 

Stav 

31. 10. 

2015 

Oček. Poznámka 

3.4. Bydlení, komunální služby územní rozvoj, investiční výstavba 

Projektová dokumentace, TDI 1.145,00       

Dotisk PD Dopravní terminál Sedlčany 22,00 21,50 22,00 Předáno 

Úpravy PD Dopravní terminál Sedlčany 

pro veřejnou soutěž  

44,00 348,20 
 

Nárůst z důvodů změny řešení 

přístřešků. 

Inženýrské sítě U Háječku 62,00 179,10 
  

Voda, kanalizace „Skala“ (SP, VS) 55,00 
 

77,00 Zahájeny práce na DSP, ÚR 

v listopadu 2017. 

Parkoviště ul. Strojírenská 34,00 34,00 34,00 Vydáno stavební povolení, 

rozpočtováno 2.130,00 tis. Kč. 

Územní studie Na Stínadlech 97,00   Obnovení prací. 

Přístavba 2. ZŠ 185,00 185,00 185,00  Stavební povolení, dále dle dotace. 

Rekonstrukce dráhy a sektorů LAS Taverny 145,00 96,60  Dokumentace k ÚR v říjnu 2017 

za cenu 96,60; dokumentace ZS 

181,40 Kč – tribuna? 

Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ 80,00 34,00 100,00 Sedlčanské technické služby, s. r. o.; 

předána, obj. dokumentace PS gastro, 

ostatní popt. 

Studie – podatelna a RIS 36,00 
145,20  Ing. arch. Košťál 

Prováděcí dokumentace – podatelna a RIS 90,00 

Propojení vodovodního řadu ul. Podélná 60,00  0,00 V rozpočtu 1. SčV, a. s. 

Technický dozor – hřiště s umělým povrchem 34,00 41,10 41,00 Dokončeno, nárůst vyplývá z delší 

doby realizace stavby. 

Technický dozor budova Městské policie 

Sedlčany 

98,00 59,00 98,00 V realizaci dokončení 12/2017. 

BOZP budova Městské policie Sedlčany 53,00   Neobjednáno 

Přístup ke stadionu LAS Taverny – stezka  50,00   Čerpáno v rámci stavby.  

Administrace výběrových řízení 190,00       

Budova Městské policie Sedlčany 40,00 40,00 40,00 Ukončeno, předáno. 

Přístavba 2. ZŠ 30,00  0,00  Dle dotace. 

Modernizace dopravního terminálu Sedlčany 37,00  
 

Probíhá  

Vodovod, kanalizace Na Skalách 43,00  0,00  Po vydání stavebního povolení. 

Inženýrské sítě U Háječku 40,00  50,00  Ukončení cca 15. 11. 2017. 

 
 

Název akce Rozpočtové 

náklady 

[tis. Kč] 

Stav 

31. 10. 

2017 

Oček. Poznámka 

Úpravy osad 500,00       

Úpravy veřejných prostranství 673,00     

Živičný povrch pěšiny na Mrskošovně 300,00   Sedlčanské technické služby, s. r. o. ve 

spolupráci s BES, s. r. o.; termín 

do 30. 11. 2017. 

Vybudování šotolinové pěšiny od I/18 k LAS 

Taverny 

80,00 120,40  Sedlčanské technické služby, s. r. o.;  

včetně 50T na PD. 

Schody z I/18 k Sedleckému potoku 120,00   Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

ve výrobě, termín do 15. 12. 2017. 

Odvodnění plochy v Luční ulici 73,00 11,50  Dokončeno 

Úpravy ploch v Olbrachtově ulici 100,00   Část dokončena, část po 1. SčV, a. s.  

Úprava hřiště „Rákosníček“, údržba dětských 

hřišť 

 186,70   

 



 

 

Název akce Rozpočtové 

náklady 

[tis. Kč] 

Stav 31. 

10. 2017 

Oček. Poznámka 

Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku města: 

Hřiště s umělým povrchem 4.300,00 4.502,00  Nárůst, položky šatny a WC. 

Budova Městské policie Sedlčany 8.740,00 4.504,00  Předpoklad dokončení do konce r. 2017. 

Inženýrské sítě U Háječku 3.000,00 160,00 3.000,00 O 2, ČEZ, s. s.; VŘ do 14. 11. 2017. 

Rekonstrukce objektu Sedlčany č. p. 159 580,00 777,00 777,00 Předáno, nárůst větším rozsahem prací. 

Zateplení fasády objektu Sedlčany č. p. 159 1.330,00 1.404,00 
 

Předáno, nárůst větším rozsahem prací. 

Přeložka VN ul. Pod Potoky 680,00  680,00 Realizace ČEZ, a. s.; termín  

do 31. 12. 2017. 

Rekonstrukce č. p. 34 – RIS 1.600,00 1.600,00 1.730,00 Dokončení 

Oprava fasády č. p. 34 – dvorní část 1.230,00  0,00 Zastaveno 

Úpravy č. p. 32 – podatelna 500,00  500,00 Po přestěhování RIS. 

Rekonstrukce dvora č. p. 32 385,00  385,00 Obj. fa Petrášek do 30. 11. 2017. 

Rekonstrukce el. instalace 1. ZŠ 350,00  390,00 Dokončeno 

Úpravy atria 1. ZŠ 700,00 661,10 
 

Dokončeno 

Výměna výtahu ŠJ 1. ZŠ 400,00 226,30 
 

Dokončeno 

Oprava fasády Nemocnice Sedlčany, atrium 600,00 374,30 1.100,00 Dokončeno, fakturace v listopadu 2017. 

Úpravy atria Nemocnice Sedlčany 500,00 265,80 

Odkanalizování dvora Nemocnice Sedlčany 400,00  514,00 Zahájeno 31. 10. 2017, rozšíření o zídku 

a park. 

Výměna oken admin. budova Nemocnice 

Sedlčany 

245,00 242,00 242,00 Dokončeno 

Rekonstrukce umývárny 1. MŠ 235,00  235,00 Dokončeno 

Rekonstrukce 2. buněk č. p. 791 640,00 293,20 640,00 Řeší Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

– dokončení 11/2017. 

Výměna oken č. p. 791 350,00 220,00 350,00 Řeší Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. - 

dokončení 11/2017. 

Výměna řídicího systému CZT 3 270,00 270,00 270,00 Řeší Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

dokončeno. 

Výměna termoregulace pro TUV 95,00 94,50 94,00 Řeší Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

dokončeno. 

Oprava kaple Třebnice 200,00 15,00  KPS, nezvládá do 30. 10. 2017 –  

S-B, s. r. o. Sedlčany. 

Oprava kapličky Libíň 100,00  100,00 Realizace SDH Libíň. 

Výměna osvětlení Zimní stadion Sedlčany 1.200,00 1.313,00  Dokončeno 
Výměna oken společenský sál KDJS 650,00 743,90  Dokončeno 
Výměna oken koncertní sál a vstup KDJS 1.105,00 1.304,90  Dokončeno 
Výměna oken – zadní trakt KDJS 800,00 511,90 790,00 Dokončeno 
VO Olbrachtova ul. 97,00  97,00 Sedlčanské technické služby, s. r. o.;  

listopad 2017. 

VO Na Potůčku 402,00  402,00 Sedlčanské technické služby, s. r. o. – 

probíhá. 

VO ul. Luční 335,00  335,00 Sedlčanské technické služby, s. r. o. – 

po dokončení PD ČEZ Distribuce, a. s.; 

termín prosinec 2017. 

VO Roudný 110,00 111,00 
 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. – 

dokončeno. 

VO Pod Cihelným vrchem 190,00  190,00 Remont Šerák, spol. s r. o. – vyhotovení 

obj.?  Rozhodne RM dne 1. 11. 2017. 

VO ul. Příčovská 574,00  574,00 Sedlčanské technické služby, s. r. o. – 

dokončeno. 

VO ul. Zberazská 177,00 134,00 
 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. – 

dokončeno. 

 
 



 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými údaji dokumentu; 

▪ všechny doposud zahájené investiční akce budou po stránce stavební dokončeny;  

▪ nezahájené akce (inženýrské sítě v lokalitě U Háječku) přejdou plynule do rozpočtu roku 

2018; žádoucí učinit rozpočtové úpravy pro rok 2017; zachování kontinuity záměrů; dne 

14. listopadu 2017 končí uchazečům lhůta na odvolání se k výsledkům VŘ; 

▪ vyhotovení veřejného osvětlení v ulici Luční; účastník řízení pan Vilas (osoba blíže 

neidentifikována) nedal souhlas; 

▪ opravy a výměny hracích prvků u tzv. Rákosníčkova hřiště; již jdou za městem Sedlčany, 

které opravu hracích prvků provede na své náklady, prvky s ohledem na použitý materiál 

zhotovitele nevydržely ani pět měsíců, neboť jsou patrně vyhotoveny z nekvalitního materiálu 

– odpovídající úrovni komerce (daru); hrací prvky nefungují tak, jak bylo nositeli akce 

reklamováno a veřejnosti avizováno; obchodní zájmy poskytovatele daru; 

▪ zajištění pitné vody v Domově Sedlčany (změna trasování).   

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu přednesenou panem Ing. Tomášem Langerem, 

vedoucím Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany, ve věci územního a stavebního 

rozvoje města Sedlčany se zaměřením na stav finančního plnění dle schváleného rozpočtu 

a věcného plnění dle smluvních ujednání akcí investiční a stavební povahy pro rok 2017 k datu 

31. října 2017, která byla sestavena z iniciativy pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města 

Sedlčany, a to v obvyklém formátu pro jednání Rady města Sedlčany.“ 

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 72-1196/2014-2018. 
 

2.2 Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě městské zástavby Sedlčany, ulice 

Pod Cihelným vrchem 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, dále předložil k projednání RM návrh na zajištění 

stavební akce, která je součástí vyhotovení veřejného osvětlení v lokalitě Sedlčany, 

Pod Cihelným vrchem. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, v rámci souboru dokumentů předložil jím zajištěnou 

cenovou nabídku od firmy REMONT Šerák, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. 

p. 349, 264 01 Sedlčany; IČ 62955365, na zhotovení stavby pod pracovním názvem „MěÚ 

Sedlčany k VO Pod Cihelným Vrchem dokončení k VO – 0,4 kV“.  

Cenová nabídka je za 170.282,00 Kč bez DPH; 206.041,22 Kč včetně DPH; DPH ve výši 

35.759,22 Kč.  

Součástí díla (v ceně díla) by byla ve dvojím vyhotovení projektová dokumentace skutečného 

provedení, dodání materiálu dle odsouhlasené nabídky, úklid a montáže včetně zaměření 

vedení, revize a plášťové zkoušky. 

Nabídka je nově předkládána k rozhodnutí. 

 

Diskuse: 

▪ soulad s vnitřním předpisem č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; 

▪ patrně bude potřebné zapracovat do Rozpočtového opatření; 

▪ další aspekty řešené stavební akce; 

▪ nad projektovým řešením; 

▪ zatížení pozemku VB. 

 



 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na stavbu veřejného osvětlení v lokalitě městské zástavby Sedlčany, ulice 

Pod Cihelným vrchem a schvaluje realizaci prací subjektem REMONT Šerák, spol. s r. o., 

se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 349, 264 01 Sedlčany; IČ 62955365. Nabídková cena činí 

170.282,00 Kč bez DPH; DPH (21 %) činí 35.759,22 Kč, tj. cena s DPH činí 206.041,22 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1197/2014-2018. 

 

2.3 Zpráva z kontrolního dne č. 23 konaného 30. října 2017 k investiční akci stavební 

povahy – „Služebna Městské policie Sedlčany“; Informace k předpokládaným nákladům 

na stěhování pracoviště Městské policie Sedlčany do nové služebny 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil informativní souhrn cenových nabídek 

na přesun a zprovoznění pracoviště nové služebny Městské policie Sedlčany. Cenové nabídky 

jsou v rozsahu demontáží, montáží a pořízení vybavení pro zajištění funkčnosti elektronických 

zařízení v nové služebně. Součástí není vybavení nábytkem. 

Nabídka na nábytek se musí precizovat podle interiéru (možný přesah do rozpočtu na rok 2018). 

Náklady na stěhování provozu nezařazené do vlastní stavby. 

 

Rozsah prací 

Cena 

s DPH Kč 

Dodavatel, cenová 

nabídka 

Přemístění radioprovozu a záznamu (dodávka kabelů, antén, 

materiál) 45.474,00  
Soft-Radio, s. r. o. 

Přemístění radioprovozu a záznamu (zprovoznění, zapojení)  29.355,00 Soft-Radio, s. r. o. 

Přemístění VISO – varovný systém (dodávka kabelů, antén, 

materiál) 25.486,00 
Colsys, s. r. o. 

Přemístění VISO – varovný systém (zprovoznění, zapojení)  24.708,00 Colsys, s. r. o. 

Přemístění VISO – varovný systém (projektové dokumentace)  41.406,00 Colsys, s. r. o. 

EZS, elektronické zabezpečení (dodávka + montáž) 47.009,00 NES-elektro, s. r. o. 

Datové rozvody LAN (dodávka + montáž) 53.573,00 NES-elektro, s. r. o. 

Přemístění CCTV, kamerový systém (materiál) 45.849,00 NES-elektro, s. r. o. 

Přemístění CCTV, kamerový systém (přesun, zprovoznění, 

montáže) 85.535,00 

NES-elektro, s. r. o. 

Stavba antén, kabelová trasa k rozvaděči od antén 67.260,00 

Remont Šerák, spol. 

s r. o. 

Střešní výlezy pro antény 10.689,00 Střechy - Ježek 

Vybavení nové služebny nábytkem, (zjišťovány požadavky 

ze strany uživatele)   Doposud nezajištěn. 

Celkem: 476.344,00  

(pouze elektronické 

vybavení) 

   
Náklady na stěhování v rámci stavby (kabelové žlaby, průrazy, 

k rozvaděči, požární ucpávky, trubkování)  81.729,00 

Stavební firma 

Pazdera, s. r. o. 

náklady z rozpočtu krizového řízení (doplnění kamerového 

systému, CCTV) 70.000,00  NES-elektro, s. r. o. 



 

 

 

Dále RM byla seznámena s obsahem Zápisu z kontrolního dne na uvedené stavbě; respektive 

tento byl dále doplněn Zprávou o stavu investiční akce „Služebna Městské policie Sedlčany“. 

Zápis z kontrolního dne č. 23 konaného 30. října 2017 (opis obsahu Zápisu). 

Přítomni: (dle listiny přítomných, příloha k Zápisu zde není uváděna). 

 

A. Prováděné práce v období do 30. října 2017 

Stavební objekt 

- provádějí se vnitřní omítky rekonstruované části a severní přístavby; 

- provádějí se konstrukce zateplení rekonstruované části, západní a východní fasáda; 

- provedena tenkovrstvá omítka severní a jižní přístavby (chybí akrylátová omítka). 

 

Terénní úpravy a zpevněné plochy 

- bourání živičných vrstev na ploše pro terénní úpravy a zpevněné plochy.  

  

B. Kontrola úkolů 

33. Body postupu výstavby  

Upřesňují opatření a upravený harmonogram výstavby, který zhotovitel předložil v průběhu 

jednání. 

  6. Terénní úpravy a zpevněné plochy; D.1.0 (bourání a demontáže); 41. týden (9. října 

2017 – 15. října 2017); 

      (23. října 2017) Provádí se bourání živičných vrstev.  

      (30. října 2017) Pokračuje se v bourání živičných vrstev.                                

  7. TÚ a zpevněné plochy; D.2.1, montáž; 42. týden (16. října 2017 – 22. října 2017). 

      (23. října 2017) Práce nezahájeny.     

      (30. října 2017) Práce nezahájeny.                             

  8. Vnější omítky, zahájení; 41. týden.    

      (9. října 2017) Osazeny rohové a okenní omítníky. 

      (16. října 2017) Provedeno jádro na severní a jižní přístavbě. 

      (30. října 2017) Provedeny tenkovrstvé omítky, podklad s perlinkou.   

12. Vnitřní omítky dokončení; 43. týden (23. října 2017 – 29. října 2017). 

      (30. října 2017) Nedokončeny. 

13. Konstrukce podlah po betonové mazaniny; 44. týden (30. října 2017 – 5. října 2017). 

      (30. října 2017) zahájeny práce. 

 

38.  Zhotovitel předal objednateli k odsouhlasení: 

- cenovou nabídku na slaboproud, jádrové vrtání a požární ucpávky pro přemístění zařízení 

řídících pracovišť; 

- rozpočet pro změnový list č. 2; 

- rozpočet pro změnový list č. 3. 

 

40. Vybrány odstíny barev na fasády. Na žádost od zhotovitele ze vzorníku firmy Weber.  

Na zateplovací systém ZE5C a ZE7D, bez zateplení HN7A a HN8B.   

Dekorativní omítka Weber (marmolit); mar 2 M105.  

V průběhu jednání kontrolního dne požádal zhotovitel ještě o výběr ze vzorníku firmy Sakret.  

Na zateplovací systém 6185 a 6186, bez zateplení 2222 a 2103.   

Konečný odstín bude vybrán, odsouhlasen po nanesení vzorků na stavbě. K naneseným 

vzorkům budou k dispozici oba vzorníky. 

Dne 30. října 2017 naneseny vzorky a odsouhlaseny dva odstíny Sakret 2103 a 6186.  

 



 

 

42. Dohodnut termín, 21. – 22. října 2017, na montáž antén na objekt č. p. 336 a svodů 

do rozvodny, Remont Šerák, spol. s r. o.   

Činnost ze dne 23. října 2017 z důvodů konání voleb 2017 a nutnost použití autoplošiny 

před vchodem do volební místnosti odložena na dne 28. října 2017 – 29. října 2017.  

Dne 30. října 2017 činnosti opětovně odloženy; neprovedeny výlezy a úprava krovu. 

   

C. Body dnešního programu 

45. Za přítomnosti zástupce Městské policie Sedlčany, pana Petra Krcha byla vybrána 

podlahová krytina „Fatra NFE ideal  2800-9 tl. 2,0 mm / 0,8 mm. 

Poznámka v Zápise: Případné doplnění Zápisu, či upřesnění textu jednotlivých bodů programu 

je žádoucí od účastníků zaslat do dne 3. listopadu 2017 na adresu: peterka46@seznam.cz. 

 

Příští kontrolní den se bude konat 6. listopadu 2017 v čase od 11:00 hod. se srazem pozvaných 

a očekávaných účastníků na staveništi, pokud si okolnosti nevyžádají neodkladné řešení 

pro plynulý postup výstavby.  

Zápis z kontrolního dne konaného na stavbě 31. října 2017 provedl pan Ing. Jaroslav Peterka.   

 

Diskuse: 

▪ nad finalizací prací; 

▪ další zajištění spolupráce a poskytování součinnosti; 

▪ související úkoly; vazba na schválený rozpočet. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí, a to bez závažných připomínek, Zprávu z kontrolního 

dne č. 23 konaného 30. října 2017 k investiční akci stavební povahy – „Služebna Městské 

policie Sedlčany“, přednesenou panem Ing. Tomášem Langerem, vedoucím Odboru investic, 

doplněnou o informace k předpokládaným nákladům na stěhování pracoviště Městské policie 

Sedlčany do budovy nové služebny.“  

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 72-1198/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Návrh dokumentu – Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města 

Sedlčany ke dni 31. prosince 2017  

Rada města Sedlčany byla seznámena s Plánem inventarizace majetku, závazků a pohledávek 

města Sedlčany k 31. prosinci 2017. 

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovení 

§ 29 – Inventarizace majetku a závazků, bude inventarizace majetku účetní jednotky, tedy města 

Sedlčany ke dni účetní závěrky 31. prosince 2017 provedena. 

Do dne 3. listopadu 2017 bude provedeno jmenování Dílčích inventarizačních komisí (DIK) 

a během měsíce prosince 2017 bude provedena fyzická inventarizace HIM, DHIM, NIM, 

dokladová inventarizace závazků a pohledávek a inventarizace zásob na skladě. 

Do dne 25. ledna 2018 bude inventarizace předložena k odsouhlasení zjištěného inventurního 

stavu s účetním stavem v Hlavní účetní knize v účtárně Městského úřadu Sedlčany. Případné 



 

 

zjištěné rozdíly budou řádně vyčísleny v Zápisu z provedené zákonné inventarizace a tyto 

budou vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku. 

Do dne 31. ledna 2018 bude inventarizace majetku ukončena a budou odevzdány řádně 

vyplněné a podepsané inventarizační zápisy a seznamy majetku členy DIK na Odbor majetku 

Městského úřadu Sedlčany. Zároveň bude přiložen seznam majetku určeného DIK k vyřazení 

z evidence a návrh na likvidaci. 

 

Odbor majetku na Městském úřadu Sedlčany ve spolupráci s Odborem ekonomickým 

vypracuje závěrečnou zprávu o průběhu inventarizace města Sedlčany a tato bude součástí 

účetní závěrky. 

 

V souladu s Plánem inventarizace majetku města Sedlčany je jmenována Hlavní inventarizační 

komise (HIK): 

Ing. Vojtěch Hlaváček, předseda HIK;          

Pan Petr Kuthan, člen HIK; paní Jitka Kadlecová, člen HIK; paní Jana Trumpichová, člen HIK; 

paní Jitka Masopustová, člen HIK; paní Lenka Havlová, člen HIK. 

 

Činnost RM: 

RM po projednání předložených materiálů zvažovala schválit předložený návrh Městského 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, respektive dokument – „Plán inventarizace majetku, závazků 

a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2017“, a to včetně složení Hlavní 

inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura bude zahájena dne 

1. prosince 2017 a ukončena nejpozději dne 31. ledna 2018 (vizte Přílohu č. 4, která je nedílnou 

součástí tohoto Zápisu). 

Diskuse: 

▪ nad sestaveným dokumentem; 

▪ nad personálním zajištěním. 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, resp. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosince 2017“, a to včetně složení Hlavní inventarizační komise a Dílčích 

inventarizačních komisí s tím, že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2017 a ukončena 

nejpozději ke dni 31. ledna 2018 (vizte Přílohu č. 3, která je nedílnou součástí Zápisu 

č. 72/2014-2018 ze dne 1. listopadu 2017).“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1199/2014-2018. 

 

3.1.2 Návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů a zjištěných skutečností 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Žádosti o prodej pozemku, která je datována 

dnem 24. října 2017. 

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s. požádala o narovnání majetkoprávních vztahů, 

respektive o sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, na kterém se stavba nachází, respektive 

její část. 

Město Sedlčany bylo požádáno o prodej pozemku parc. č. 1547/4 (o výměře 68 m2) v kat. 

ú. a obci Sedlčany, který je zapsán na LV 10001, který je ve vlastnictví města Sedlčany. Jedná 

se o pozemek, který je zatížen stavbou – budovou, nacházející se v areálu Městských jatek 

Sedlčany. Budova je vlastnictvím Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s.  



 

 

Žadatel na základě jednání s vedoucím Odborem majetku vyjádřil souhlas s dříve stanovenou 

kupní cenou ve výši 500,00 Kč/m2. 

Jednající osoba (identifikace provedena); zaměstnankyně Zemědělské společnosti Kosova 

Hora, a. s. 

Činnost RM: 

RM zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na základě projednané 

Žádosti Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., řádně zveřejnil na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany týkající se prodeje pozemku parc. č. 1547/4, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – garáže 

v ulici Jateční u Městských jatek Sedlčany). 

RM s ohledem na skutečnost, že výše uvedený pozemek parc. č. 1547/4 o výměře 68 m2 v k. ú. 

a obci Sedlčany je zastaven stavbou „průmyslový objekt“, tj. stavba bez č. p. / č. ev. 

ve vlastnictví Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., zvažovala vydat doporučení směrem 

k ZM, aby v rámci narovnání majetkových vztahů byl pozemek odprodán vlastníkovi objektu 

za jednotkovou cenu ve výši 500,00 Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 34.000,00 Kč.  

Diskuse: 

▪ garáže jsou vystavěny částečně na pozemku města; projednáno odkoupí zveřejnit prodej 

v ceně určené (schválené) vypořádání majetkoprávních vztahů; 

▪ vypořádání žádoucí s ohledem na občanský zákoník. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na základě 

Žádosti Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., řádně zveřejnil na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany týkající se prodeje pozemku parc. č. 1547/4, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – garáže 

v ulici Jateční u Městských jatek Sedlčany). 

Rada města Sedlčany s ohledem na skutečnost, že výše uvedený pozemek parc. č. 1547/4 je 

zastavěn stavbou v evidenci katastru nemovitostí označenou „průmyslový objekt“, tj. stavba 

bez č. p. / č. ev. ve vlastnictví Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., doporučuje 

Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v rámci narovnání majetkových vztahů byl pozemek 

odprodán vlastníkovi objektu za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem za částku 

34.000,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1200/2014-2018. 

 

3.1.3 Vyřazení vybraných nemovitostí z majetku a účetnictví města Sedlčany 

Na základě dokumentů zajištěných Odborem majetku byla RM seznámena s vyhotoveným 

seznamem majetku, který bude vyveden z evidence nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany.  

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

na vyřazení nepotřebného majetku dle předloženého soupisu (vizte Přílohu č. 5 k tomuto 

Zápisu, která je jeho nedílnou součástí).  

Věcně se jedná o majetek – nemovitosti, pozemkové parcely, které byly prodány nebo směněny 

v rámci vypořádání majetkoprávních vztahů (např. případ FO). Likvidační komise s tímto 

vyřazením majetku vyslovila souhlas.  

Byla realizována prohlídka vybraných pozemků města Sedlčany a kontrola evidenčního stavu 

podle smluvních ujednání za rok 2017. Pozemky, které již dle údajů evidence katastru 

nemovitostí byly realizovány (již nejsou ve vlastnictví města Sedlčany) je žádoucí vyřadit 

z evidence a vyvést z účetnictví. 



 

 

Diskuse: 

▪ ověření převodu na řádné nabývací tituly; 

▪ kontrola na evidenci KN; 

▪ výstupy z účetnictví (účetní stavy); 

▪ příprava na inventarizaci; 

▪ členové likvidační komise připojily pod dokumenty své podpisy. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Rada 

města Sedlčany vyřazení majetku schvaluje.     

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Návrh nápravy majetkoprávních vztahů; lokalita Sedlčany, Jižní sídliště   

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, předložil možnosti dispozice s majetkem ve vlastnictví 

ČR, k nimž je příslušný hospodařit ÚZSVM. Jedná se o pozemky potřebné pro plnění funkcí 

obce, jako veřejnoprávní korporace.  

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit podání následujících Žádostí o převod pozemků v majetku ČR, se 

kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, které se 

nacházejí v k. ú. a obci Sedlčany:  

a) uvažováno bylo o podání Žádosti města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků 

parc. č. 655/3, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň, které se nacházejí v areálu 

Odloučeného pracoviště mateřské školy Sedlčany, resp. pod budovou školy 

Sedlčany č. p. 580 v ulici Sokolovské;  

b) uvažováno bylo o podání Žádosti města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků 

parc. č. 613/1, parc. č. 613/7, parc. č. 657/3, parc. č. 658/1 a parc. č. 659/6, vše 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, které se 

nacházejí v místních komunikacích a z části tvoří veřejnou zeleň na tzv. Jižním 

sídlišti v sousedství ulic Víta Nejedlého a Sokolovské v Sedlčanech.   

Pozemky byly dříve zablokovány církevní restitucí; nyní jsou odblokovány; podání Žádosti 

o převod na město je důvodné; částečné sjednocení vlastnictví pozemku a staveb. 

Diskuse: 

▪ zákonné možnosti bezúplatného převodu ve veřejném zájmu, ze zákona a z důvodů 

hospodárnosti; 

▪ nad jednotlivými připravenými Žádostmi (vizte dokumentaci na Odboru majetku); 

▪ příprava záměru převodu vlastnictví; finanční náklady města Sedlčany spojené s údržbou 

pozemků.  

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podání následujících Žádostí o převod pozemků z vlastnictví 

ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které se nacházejí v k. ú. a obci 

Sedlčany a převážně tvoří veřejné prostranství (lokalita Sedlčany, Jižní sídliště):  

a) Žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků parc. č. 655/3, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití zeleň, které se nacházejí v areálu Odloučeného pracoviště Mateřské školy 

Sedlčany, resp. pod budovou školy na adrese Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 

Sedlčany;  

b) Žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků parc. č. 613/1, parc. č. 613/7, 



 

 

parc. č. 657/3, parc. č. 658/1 a parc. č. 659/6, vše druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, které se nacházejí v místních komunikacích 

a částečně zasahují do veřejné zeleně v uvedené lokalitě v sousedství ulic Víta 

Nejedlého a Sokolovské.“ 

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 72-1201/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Návrh prodeje bytu MBF velikostní kategorie 2+1 na adrese Sedlčany, Havlíčkova 

č. p. 623, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/V. patro o výměře 56,00 m2) 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výsledky výběrového řízení (použita obálková metoda) 

ve věci prodeje bytu velikostní kategorie 2+1 na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 13/V. patro o výměře 56,00 m2), které bylo zahájeno podle přijatého postupu 

rozhodnutím RM (zveřejněné Oznámení). 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu 

velikostní kategorie 2+1 na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany (č. bytu 

13/V. patro o výměře 56,0 m2), a to manželům (identifikace provedena), kteří podali druhou 

nejvyšší nabídku, tj. 650.000,00 Kč, neboť fyzická osoba, která podala nejvyšší nabídku, od své 

nabídky ve výši 720.000,00 Kč odstoupila (vizte Příloha č. 1 – Hodnocení nabídek na koupi 

bytu v č. p. 623 k této dokumentaci na Odboru majetku). 

 

Diskuse: 

▪ porovnání nabídek; odstoupení; zájemci; 

▪ bytový dům není opatřen výtahem; doporučit schválit.  

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany prodej bytu 

velikostní kategorie 2+1, který je umístěn v bytovém domě na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. 

p. 623, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/V. patro o výměře 56,00 m2), a to manželům z Nedrahovic, 

kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 650.000,00 Kč.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1202/2014-2018. 

 

3.2.2 Žádost fyzické osoby o společný nájem bytu užívaného spolu s rodiči dle ustanovení 

§ 2270 a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

byt velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 15/V. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti 

III/676, 264 01 Sedlčany 

Pan místostarosta Radu města Sedlčany seznámil s Žádostí o společný nájem bytu, která byla 

na Městský úřad Sedlčany doručena dne 30. října 2017 a zaevidována pod č. j.: 

OM/20604/2017. 

Žádost o společný nájem bytu byla podána na standardním formuláři s požadovanými 

rozhodnými údaji podle ustanovení § 2270 a § 2271 shora uvedeného zákona. 

Rodiče v podstatě žádají, aby bylo smluvní ujednání sjednáno i s jejich synem, neboť se cítí již 

unaveni životem a potřebují jeho přítomnosti i pomoci. 

 



 

 

Údaje o žadateli 

Jméno a příjmení:  

Osoba identifikována. 

Trvalý pobyt:  

Prověřen.  

Dosavadní vztah k nájemci bytu – syn. 

 

Údaje o stávajících nájemcích 

Jméno a příjmení:  

Prověřeny všechny údaje.  

Oba trvalý pobyt: Sedlčany. 

 

Stávající smluvní nájemci prohlásili, že souhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy 

na společný nájem bytu v bytovém domě na adrese Sedlčany č. p. 676 v ulici Na Severním 

sídlišti III, č. b. 15, patro V. o velikostní kategorii 3+1 spolu s žadatelem. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala podané Žádosti vyhovět a ji schválit. Jedná se v podstatě 

o společnou Žádost syna a jeho rodičů, stávajících smluvních uživatelů, 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 3+1 (č. bytu 15/V. patro) na adrese Sedlčany, 

Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany, který již nyní společně užívá se smluvními 

nájemci bytu.   

 

Diskuse: 

▪ důvodnost Žádosti; 

▪ další aspekty. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje společnou Žádost syna a jeho rodičů 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 3+1 (č. bytu 15/V. patro) na adrese Sedlčany, 

Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany, který již nyní společně užívá se smluvními 

nájemci bytu svými rodiči.“ 

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 72-1203/2014-2018. 

 

3.2.3 Žádost fyzické osoby o odkoupení bytu MBF do osobního vlastnictví; byt velikostní 

kategorie 3+1 (č. bytu 15/V. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 

264 01 Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o odkoupení městského bytu do osobního 

vlastnictví, která byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 30. října 2017 a zaevidována 

pod č. j.: OM/20605/2017. 

Identifikace žadatele:  

Provedena. 

 

Identifikovaný uživatel bytu MBF v dříve privatizovaném bytovém domě požádal o odkoupení 

městského bytu za obvyklou cenu do osobního vlastnictví. Jedná se o byt číslo 15, velikostní 



 

 

kategorie 3+1 + sklep na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 5. patro 

objektu. 

 

Rada města Sedlčany se v rozhodnutí opírala o závazné usnesení ZM ze dne 12. července 2010, 

kterým byl prodej (privatizace) schválen a byla stanovena jednotková cena prodeje, tj. 

4.900,00 Kč; č. usnesení 340; celková cena ve výši 354.270,00 Kč (72,30 m2). 

 

Činnost RM. 

RM řádně projednala Žádost o koupi dosud užívaného bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 

15/V. patro) na uvedené adrese, a to za původní nabízenou cenu 4.900,00 Kč/m2 (schváleno 

ZM dne 12. července 2010). Rada města Sedlčany s odvoláním se na svůj dosavadní přístup 

k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních bytů (vizte usnesení č. RM 62-957/2014-2018, 

RM 66-1070/2014-2018) zvažovala schválit, aby s žadatelem byla uzavřena Kupní smlouva, 

na základě které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán uvedený byt za cenu 

4.900,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku 354.270,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ důvodnost Žádosti; není žádných právních překážek jejímu nevyhovění; 

▪ další skutečnosti. 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to s odvoláním se na svůj dosavadní rovný přístup k prodeji 

doposud neprivatizovaných nájemních bytů v privatizovaných obytných domech (vizte 

usnesení č. RM 62-957/2014-2018, RM 66-1070/2014-2018), aby s žadatelem o koupi dosud 

užívaného bytu 3+1 (č. bytu 15/V. patro o výměře 77,30 m2) na adrese bytového domu 

Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany, byla uzavřena Kupní smlouva, 

na základě které bude smluvnímu nájemníkovi prodán uvedený byt za cenu 4.900,00 Kč/m2, 

tj. za celkovou částku 354.270,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1204/2014-2018. 

 

3.2.4 Zajištění právního důvodu a kontinuity užívání bytového domu na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro) 

Pan místostarosta RM seznámil s dokumentem přijatým na Městský úřad Sedlčany dne 25. října 

2017 a zaevidovaným pod č. j.: OM/20252/2017, kterým je Žádost stávajícího smluvního 

uživatele ubytovací jednotky (č. j.: 12; 4. patro budovy) ve shora uvedeném bytovém domě 

o prodloužení dříve uzavřené Nájemní smlouvy. 

Žádost je autorem datována dnem vyhotovení 20. října 2017. 

Identifikace žadatele: 

Provedena.  

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), 

a to se stávajícím uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října 2017 do dne 31. prosince 

2017. 

Diskuse: 

▪ solventnost uživatele; pravidelné úhrady nájemného; 

▪ další aspekty uživatelského vztahu; 

▪ reference správce MBF. 



 

 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí 

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

Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. od 1. října 2017 do dne 

31. prosince 2017.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1205/2014-2018. 

 

3.2.5 Žádost o financování rekonstrukce bytového jádra MBF v privatizovaném bytovém 

domě  

RM byla seznámena se Zápisem z projednání předmětu Žádosti mezi správcem MBF 

a žadatelem. 

Zápis z jednání byl pořízen dne 23. října 2017 a obsahuje následující údaje. 

 

Přítomni jednání: 

▫ Nájemce bytu; byt 3+1, č. bytu 18 na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti 

č. p. 676, 264 01 Sedlčany; 

▫ pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (správce MBF). 

Předmětem jednání byla rekonstrukce bytu 3+1, č. bytu 18 na uvedené adrese bytového domu. 

Nájemce žádá o vyslovení souhlasu s provedením rekonstrukce bytu (bytové jádro).  

Zúčastněné strany navrhují, aby akce proběhla za dodržení těchto podmínek: 

Nájemce hradí a zajišťuje: 

 revize elektrického rozvodu v novém jádře; 

 zajištění a uhrazení veškerých prací a činností s rekonstrukcí spojených – zedníci, instalatéři, 

elektrikáři; 

 souhlas s provedením stavebních prací – výměna bytového jádra beze změn dispozic bytu. 

Pokud jsou změny dispozic, vyřizuje nájemce všechnu dokumentaci k rekonstrukci – správní 

řízení (stavební úřad). 

Pronajímatel: 

 zajistí likvidaci sutě a odvoz na skládku; 

 platbu materiálu; veškerý zednický materiál (HEBEL, omítkoviny, lepidla, zárubně, dveře 

(v provedení standart), dále elektromateriál, vodoinstalační materiál…; 

 zařizovací předměty – pouze do výše standartního vybavení panelákového bytu, 

podlahoviny v celkové výši 330,00 Kč/m2, obklady do celkové výše 280 Kč/m2, standardní 

baterie. 

 

Bylo dohodnuto, že materiálové náklady budou uhrazeny až po provedení výměny bytového 

jádra, a to na základě předložených faktur. Faktury musí obsahovat konkrétní soupisy materiálu. 

Dále bylo výslovně dohodnuto, že platby za provedení prací budou uživatelé bytu hradit přímo 

provádějící firmě. Nebude prováděna tzv. přefakturace ze strany pronajímatele. 

Poznámka: Ať je výše nadstandardního doplatku jakákoli, vše zůstává majetkem města 

Sedlčany. 

 

Následně zúčastněné strany požádaly Radu města Sedlčany o vyslovení stanoviska. 

Činnost RM: 

RM na základě podnětu pana Ondřeje Sůvy, jednatele Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., 

projednala Žádost, týkající se rekonstrukce bytového jádra, resp. bytu velikostní kategorie 3+1 



 

 

(č. bytu 18) na uvedené adrese v celkové výši 138.915,00 Kč (bez DPH) s tím, že žadatelka 

jako nájemce navrhuje úhradu veškerých prací spojených s rekonstrukcí, včetně revize elektro 

ve výši 74.776,00 Kč a pronajímatel, tj. město Sedlčany by hradilo materiálové náklady ve výši 

64.139,00 Kč (vizte nabídku).  

RM zvažovala Žádost zamítnout s tím, že v případě městských bytů, které město Sedlčany 

nadále vlastní v již privatizovaných obytných domech, bude po předcházející dohodě 

s nájemcem (v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů) zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů, příp. nezbytně 

nutnou údržbu nad rámec vyhlášky č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné 

opravy související s užíváním bytu, tzn. že nebude provádět ani se spolupodílet na financování 

větších oprav, jako je např. rekonstrukce bytového jádra v hodnotě cca 150.000,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ respektovat dřívější rozhodnutí; 

▪ hospodárnost města; 

▪ lze byt odprodat smluvnímu nájemci (žadateli o rekonstrukci). 

Závěr: 

Rada města Sedlčany postupovala ve shodě s dřívějším přístupem k rekonstrukci bytů 

v privatizovaných bytových domech, které si smluvní nájemních nezakoupili do osobního 

vlastnictví. 

Město Sedlčany v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje pouze odstranění havarijních stavů, příp. 

nezbytně nutnou údržbu nad rámec vyhlášky č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba 

a drobné opravy související s užíváním bytu, tzn., že nebude provádět ani se spolupodílet 

na financování větších oprav, jako je např. žádaná rekonstrukce bytového jádra v řešeném 

případě. 

Závěr bude účastníky respektován. Informace směrem ke správci MBF předá Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2.6 Rekonstrukce nájemního bytu MBF ze zdrojů třetí osoby; byt v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, 264 01 Sedlčany  

Rada města Sedlčany byla na základě Žádosti subjektu označeného jako Good TV Production, 

která byla vyhotovena dne 26. října 2017 postavena před rozhodnutí ve věci žádané 

rekonstrukce bytu MBF na adrese bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, 264 01 

Sedlčany. Jedná se o byt č. 5/III. patro budovy; velikostní kategorie 1+KK.  

 

Uvedený subjekt požádal o souhlas s úpravami nemovitosti a redesingu bytu na uvedené adrese 

bytového domu, který je užíván na základě Nájemní smlouvy. Rekonstrukce by byla provedena 

při natáčení pořadu „Jak se staví sen – Extra“, vyráběného pro společnost FTV Prima, s. r. o. 

Termín předpokládané realizace akce je stanoven na dne 11. prosince – 15. prosince 2017 

včetně. 

 

Rozsah činnosti: 

 redesing / rekonstrukce předsíně; 

 redesing / rekonstrukce kuchyně; 

 redesing / rekonstrukce pokoje. 

 



 

 

Good TV Production v rámci Žádosti prohlásila, že město Sedlčany, rovněž tak nájemník, se 

nebudou jakkoli finančně podílet na výše zmíněné rekonstrukci. Veškeré náklady budou 

hrazeny produkcí Good TV Production. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala výše uvedenou Žádost společnosti – produkce Good TV Production schválit. 

Město Sedlčany v pozici vlastníka městského bytu č. 5/III. patro (byt velikostní kategorie 

1+KK) na adrese bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, 264 01 Sedlčany, byl 

rekonstruován na náklady žadatele, a to v souvislosti s natáčením televizního pořadu stanice 

Prima „Jak se staví sen – Extra“, s termínem realizace v období od 11. prosince do dne 

15. prosince 2017. 

Diskuse: 

▪ nad produktem; 

▪ nad smyslem a dalšími aspekty produktu a dopady do prostředí. 

Závazný závěr jednání: 

Rada města Sedlčany Žádosti vyhovuje, a to bez přijetí specifického usnesení. Město Sedlčany 

tímto souhlasí s úpravami nemovitosti, redesingu a dalšími úpravami interiéru identifikovaného 

městského bytu, a to v intencích Žádosti. 

Odpověď žadateli a informace správci MBF zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 

 

3.3.1 Informace o zajištění dislokace pracoviště dřívějšího Regionálního informačního 

střediska Sedlčany 

Jak již je v tomto Zápisu uvedeno výše, dnešní jednání RM bylo zahájeno prohlídkou stavu 

rekonstrukce nebytových prostor v administrativní budově Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. 

p. 34, 264 01 Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla informována o stavu připravenosti prostoru pro využití uvedeného 

pracoviště. 

Nedodělky jsou průběžně odstraňovány. Chybí instalace některých prvků a prostředků ICT 

vybavenosti; doplnění reprezentativního prostoru o prvky výzdoby (městský znak); dále čistící 

zóna při vstupu do objektu a některé detaily. 

Rada města Sedlčany konstatovala, že prostor je hoden řádného užívání a je odpovídající 

očekávání. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Rozpočtové opatření č. 8/2017 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přítomné členy RM seznámil 

s návrhem připraveného Rozpočtového opatření č. 8/2017.  

Příjmy nejsou tímto opatřením navrhovány měnit.  

Výdaje rozpočtu města Sedlčany je navrhováno zvýšit o částku + 312.000,00 Kč. 

Důvodem pro realizaci navrhovaného opatření je navýšení příspěvků zřízených příspěvkových 

organizací, a to na pokrytí nákladů na platy jejich zaměstnanců, včetně zákonných odvodů, 

které bylo uloženo změnou nařízení vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 



 

 

službách a správě (č. 340/2017 Sb., ze dne 25. září 2017), kterým se mění poslední nařízení 

vlády ČR č. 564/2006 Sb., s účinností dnem 1. listopadu 2017. 

 

Jedná se o poskytnutí dodatečného příspěvku níže uvedeným příspěvkovým organizacím města 

Sedlčany: 

▪ Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany + 66.000,00 Kč 

▪ Městské muzeum Sedlčany   + 22.000,00 Kč 

▪ Sportovní areály Sedlčany    + 64.000,00 Kč 

 

(Poznámka: Úprava rozpočtu ve smyslu uvedeného nařízení vlády pro případ Městské 

knihovny Sedlčany byla provedena již v RO č. 7/2017.) 

 

Dále je navrhována úprava rozpočtu na dokončení rekonstrukce prostor v administrativní 

budově Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34 – nově zřízené pracoviště dřívějšího 

Regionálního informačního střediska Sedlčany o částku ve výši + 160.000,00 Kč, která 

představuje náklady na zabezpečovací zařízení, zednické a truhlářské práce, úpravu skladových 

prostor a zázemí. 

Rekapitulace: 

▪ Příjmy RO č. 8/2017 navýšení / snížení + 0,00 Kč (vizte schválený rozpočet města Sedlčany 

po zápočtu předchozích rozpočtových opatření (RO č. 1 – 8) činí částku 176.926,00 tis. Kč; 

▪ Výdaje RO č. 8/2017 navrhováno navýšení o částku + 312.000,00 Kč; 

Schválený rozpočet města Sedlčany včetně zápočtu RO č. 1 – 8/2017 by představoval 

na výdajové straně rozpočtu částku 175.832,00 tis. Kč. 

Rozdíl po případném schválení návrhu RO č. 8/2017, rozumí se tedy včetně zápočtu RO č. 1 – 

8/2017 příjmy – výdaje vykazuje přebytek ve výši 1.094,00 tis. Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad rekapitulací a dalšími případnými potřebami; navýšení příspěvku příspěvkovým 

organizacím a úprava rozpočtu na RIS; příjmy zůstávají totožné (uvedeno v materiálu); 

▪ politické zásahy vlády; 

▪ nad návrhem usnesení. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 8/2017, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je 

navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 312,00 tis. Kč. Příjmy 

po provedené úpravě budou činit celkem 176.926,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

175.832,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

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

částkou 1.094,00 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1206/2014-2018. 

 

4.2 Žádost o využití Fondu investic příspěvkové organizace; nákup technologického uzlu 

Školní jídelny 2. základní školy 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o použití Fondu investic, která byla Městským 

úřadem Sedlčany zaevidována dne 25. října 2017 pod č. j.: MST/20224/2017. 

Ředitelka subjektu požádala o vyjádření souhlasu zřizovatele (město Sedlčany) k povolení 

zapojení Fondu investic na nákup bojleru, doplňujícího cirkulačního potrubí, čerpadla a vlastní 



 

 

realizaci zapojení do ohřívací a akumulační topné soustavy (montáž). 

Odůvodnění Žádosti: 

Stávající bojler o objemu zásobníku 1 000 litrů zásobuje teplou vodou současně objekt základní 

školy a školní jídelny. 

Kapacita bojleru není dostačující pro oba subjekty najednou a voda v něm nedosahuje 

požadované teploty. Dohřívání vody pomocí topení není funkční. Pokud škola vyčerpá během 

dopoledne (dopolední režim) více teplé vody, nestačí se voda již dohřát pro potřebu školní 

kuchyně a školní jídelny. Je to již dlouhodobý problém, který řešili přizvaní experti z oboru 

(voda, topení, plyn), ovšem optimální řešení nebylo nalezeno.  

Původně zde byly instalovány dva bojlery s větším objemem vody a stav s dodávkou TUV byl 

uspokojivý. 

Z výše uvedeného důvodu ředitelka subjektu požádala o povolení provedení výše popsaných 

úprav, financovaných z Fondu investic, kde je uloženo dostatek finančních prostředků. 

 

Stavy jednotlivých účtů ke dni 31. prosince 2016: 

Fond investic  188.261,00 Kč 

Fond odměn  160.657,00 Kč 

Rezervní fond  567.650,00 Kč (po zaúčtování ztráty cca ve výši 500.000,00 Kč) 

FKSP   58.512,00 Kč 
 

Nabídka: 

▫ firma XY; IČ XY; nabídka ve výši 131.900,00 Kč; DPH 21 % činí 27.699,00 Kč; s DPH 

159.599,00 Kč; 

Nabídka na vyhotovení vnitřních rozvodů vody a čerpadla ve výši 48.170,00 Kč; DPH 21 % 

činí 10.116,00 Kč; s DPH činí 58.286,00 Kč. 

 

▫ firma XX; IČ XX; nabídka ve výši 109.347,50 Kč; DPH 21 % činí 22.963,00 Kč; s DPH 

132.311,00 Kč; 

Nabídka na vyhotovení vnitřních rozvodů vody a čerpadla ve výši 42.200,00 Kč; DPH 21 % 

činí 8.862,00 Kč; s DPH činí 51.062,00 Kč. 

 

Celkem s DPH cena činí 183.373,00 Kč; akceptována bude levnější nabídka; všechny 

prostředky budou hrazeny z Fondu investic; nikoli dříve schváleného rozpočtu na rok 2017; 

převod dalších finančních prostředků z Fondu rezervního do Fondu investičního není řešen 

(příspěvková organizace nepožádala).  

 

Diskuse: 

▪ nad potřebou nákupu; 

▪ využití zdrojů příspěvkové organizace; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Závěrem jednání o této problematice pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, 

přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s využitím prostředků Fondu investic, který je tvořen Školní 

jídelnou 2. základní školy Sedlčany, příspěvkovou organizací, ve výši čerpání částky 

183.373,00 Kč za účelem nákupu ohřívače vody (objem akumulační nádrže 1000 l) a jeho 

instalace do teplovodní soustavy pro zajištění zásobování teplou vodou provozu žadatele 

a současně objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, a to na základě akceptované 

nabídky, učiněné firmou XX.“ 



 

 

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 72-1207/2014-2018. 

 

4.3 Žádost o vyjádření souhlasu zřizovatele s vyřazením samostatného hmotného 

movitého majetku; 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 

Žádost o vyjádření souhlasu zřizovatele s vyřazením samostatného hmotného movitého 

majetku byla doručena na Městský úřad Sedlčany dne 20. října 2017 pod č. j.: 

MST/19903/2017. 

 

Shora uvedený subjekt požádal o vyřazení níže uvedeného hmotného movitého majetku: 

▪ Videokamera JVC AX800 č. 15060329 – inventární č. INV09; rok pořízení 1995; pořizovací 

cena 40.764,00 Kč; zůstatková cena po odpisech 0,00 Kč; 

▪ Hudební nástroj YAMAHA PSR 420 č. 9019160 – inventární č. INV10; rok pořízení 1996; 

pořizovací cena 26.865,00 Kč; zůstatková cena po odpisech 0,00 Kč. 

Pan PeadDr. Jaroslav Nádvorník svoji Žádost doplnil stanoviskem k potenciální opravě a její 

efektivitě (hudebního nástroje). 

K Žádosti o zajištění opravy hudebního nástroje YAMAHA PSR 420, výrobní č. 9019160 

z roku 1996 sdělil posuzovatel toto stanovisko: 

- nástroj vykazuje poruchu na základní desce a procesoru – tudíž je nefunkční; 

- vzhledem ke stáří je neopravitelný, a navíc s ohledem na stav opotřebení po 21 letech 

používání posuzovatel doporučuje jeho vyřazení a likvidaci. 

 

V posouzení stavu předmětu – Videokamery JVC AX800 č. 15060329 bylo expertem uvedeno, 

že vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů videokameru nelze opravit.  

Z důvodů nemožnosti předměty opravit RM doporučuje uvedené předměty vyřadit z evidence 

majetku a účetnictví subjektu.  

Identifikace experta: 

Výpočet a telekomunikační technika; Servis a prodej; IČ 45002451; DIČ CZ530531240; se 

sídlem Zahradní č. p. 516, 264 01 Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ nad vyřazovaným majetkem (nevyužitelnost); 

▪ dříve nahrazen; 

▪ úroveň a zajištění výuky nejsou ohroženy. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany souhlasí s vyřazením a ekologickou likvidací hmotného movitého 

majetku evidovaného 2. základní školou – školou Propojení Sedlčany (videokamera JVC 

AX800 č. 15060329; inv. č. INV09 a hudební nástroj YAMAHA PSR 420 č. 9019160; inv. 

č. INV10), které jsou zastaralé, opotřebené a podle vyjádření přizvaných expertů 

neopravitelné.“ 

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 72-1208/2014-2018. 

 

4.4 Plán odpadového hospodářství města Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženým Plánem odpadového hospodářství města 

Sedlčany. 

Dokument byl k projednání postoupen po provedené „kontrole“ Krajským úřadem 

Středočeského kraje, respektive po zjišťovacím řízení, zda je tento dokument v souladu 



 

 

s dokumentem ve věci vydaným nadřízeným a závazným předpisem, tedy Plánem odpadového 

hospodářství Středočeského kraje. 

Diskuse: 

▪ nad legislativním opatřením a zakotvením dokumentu; 

▪ nad přípravou k projednání v ZM; 

▪ náležitosti dokumentu podle legislativních předpisů; 

▪ kontinuita a dopad do prostředí města Sedlčany. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany nově sestavený Plán 

odpadového hospodářství města Sedlčany (Plán odpadového hospodářství původce) na období 

do konce roku 2026 a zároveň ukončit závaznost dřívějšího Plánu odpadového hospodářství 

původce a následně zveřejnit jeho obsah v elektronické podobě na www stránkách města 

Sedlčany.“  

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 72-1209/2014-2018. 

 

4.5 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s věcným dopadem nařízení vlády č. 340/2017 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem 1. listopadu 

2017. 

V návaznosti na tento dokument byly subjekty práva městem Sedlčany vyzvány k sestavení 

a předložení návrhů nových listin – Platových výměrů vedoucích (ředitelů) příspěvkových 

organizací zřízených městem Sedlčany. 

Subjekty tuto povinnost splnily. 

Rada města Sedlčany byla s uvedenými dokumenty seznámena.  

Diskuse: 

▪ plnění povinností v rámci vyšších právních předpisů. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje nově sestavené návrhy platových výměrů ředitelů 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany, Městského muzea Sedlčany, Městské knihovny Sedlčany, Sportovních areálů 

Sedlčany, 1. základní školy Sedlčany, 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Školní 

jídelny 1. základní školy Sedlčany, Školní jídelny 2. základní školy Sedlčany, Základní 

umělecké školy Sedlčany a Mateřské školy Sedlčany. Rada města Sedlčany ve svém rozhodnutí 

postupuje podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností dnem 1. listopadu 2017.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1210/2014-2018. 

 

4.6 Mimořádné pololetní odměny 

Na základě projednání s dotčenými subjekty a jejich odpovědnými osobami a zejména 

na základě kontinuálního vyhodnocení činnosti pan místostarosta sestavil návrh na vyplacení 

mimořádných odměn pro jednatele obchodních společností a ředitele příspěvkových 

organizací, založených, respektive zřízených městem Sedlčany.  

http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=316/2016%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=316/2016%20Sb.


 

 

Rada města Sedlčany dále navrhla odměnit pana starostu a místostarostu, a to za činnosti 

vykonávané nad rámec jejich pověření. Pro případ pana starosty se zejména jedná o výkon 

dozoru nad investičními akcemi, provádění kontrolních propočtů nad rozpočty akcí, a to 

v rozsahu nad rámcem povinností. Pro případ pana místostarosty se zejména jedná o péči 

nad projekty kultury a kulturnosti ve městě Sedlčany a péči o rozvoj vztahů s externími subjekty 

a neziskovými organizacemi a spolky působícími v prostředí města a regionu Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ nad návrhy, které byly předloženy v procentuální výši jako minulé vyhodnocovací období. 

Dokumenty ve věci jsou uloženy v agendě ve věci vedené panem místostarostou. 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje mimořádné pololetní odměny pro jednatele obchodních 

společností, ředitele příspěvkových organizací, založených, respektive zřízených městem 

Sedlčany, dále peněžní dar starostovi a místostarostovi města Sedlčany, a to podle dříve 

aplikovaných zásad uvedených v přípise návrhu mimořádných odměn za druhé pololetí roku 

2017 ze dne 1. listopadu 2017. Odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc říjen 

2017.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 72-1211/2014-2018. 

 

4.7 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální 

služby; Pečovatelská služba Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Dodatkem č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci / 

příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností vykonávaných 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících 

pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 

na rok 2017. 

Evidenční číslo Dodatku poskytovatele je S-0188/SOC/2017/2. 

Smluvním partnerem města Sedlčany (poskytovatelem dotace) je Středočeský kraj, se sídlem 

Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5. 

Další údaje o poskytovateli: 

IČ 70891095; 

DIČ: CZ70891095; 

Bankovní spojení: Česká národní banka; číslo účtu: 40096-2028111/0710. 

 

Výběr z podstatných ustanovení smluvního ujednání: 

Článek II. Úvodní ustanovení 

V tomto článku je uvedeno, že smluvní strany spolu uzavřely dne 3. května 2017 Veřejnoprávní 

smlouvu k zajištění poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zajišťujících 

pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 

na období, kterým je rok 2017 č. S-0188/SOC/2017 (dále jen ,,Smlouva“), jejímž předmětem 

bylo vymezení práv a povinností obou smluvních stran při poskytnutí a použití účelové dotace 

nebo příspěvku (dále jen ,,dotace“) pro poskytovatele sociálních služeb. Dotace byla poskytnuta 

v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v tzv. ,,Metodice dotačního řízení 

Středočeského kraje na rok 2017“ (dále jen ,,Metodika SK“) a ,,Metodice Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu 

Praze“ (dále jen ,,Metodika MPSV“) na základě podmínek určených v ,,Pravidlech dotačního 



 

 

řízení Středočeského kraje na rok 2017“ (dále jen ,,Pravidla“).  

 

Dotace v rámci mimořádného termínu bude poskytnuta v souladu s ,,Vyhlášením mimořádného 

termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017“ (dále jen ,,Vyhlášení mimořádného 

termínu“) a v souladu se ,,Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Středočeském 

kraji na období 2015-2019“. 

 

Smluvní strany uzavírají ve smyslu článku VI. odst. 2 Smlouvy v návaznosti na usnesení 

Zastupitelstva Středočeského kraje č. 088-09/2017/ZK ze dne 19. září 2017 tento Dodatek č. 2 

ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek“). 

 

Článek III. Předmět Dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku je:  

1. Změna článku III. bod 2 Smlouvy, kdy se mění celková maximální výše poskytnuté dotace 

728.700,00 Kč na 796.000,00 Kč z důvodu přidělení dotace v mimořádném termínu dotačního 

řízení pro rok 2017 v souvislosti s navýšením platů / mezd s účinností od 1. července 2017 dle 

Nařízení vlády č. 168/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Finanční 

prostředky poskytnuté v mimořádném kole mohou být použity pouze na navýšení platů a mezd. 

 

2. Změna článku III. bod 2 Smlouvy u služeb viz níže, kdy se mění část výše dotace takto: 

Z dřívějších položek: 

Druh služby – pečovatelská služba; identifikátor služby 8210005; výše dotace 728.700,00 Kč; 

z toho část určená na mzdy, platy a jejich navýšení 172.100,00 Kč. 

Počet jednotek (lůžka / přepočtené úvazky v přímé péči) 3,88. 

Na současné položky:  

Druh služby – pečovatelská služba; identifikátor služby 8210005; výše dotace 796.000,00 Kč; 

z toho část určená na mzdy, platy a jejich navýšení 239.400,00 Kč. 

Počet jednotek (lůžka / přepočtené úvazky v přímé péči) 3,88. 

 

3. Změna přílohy č. 2 k Dodatku ke Smlouvě, kdy se mění část Výše dotace poskytnutá 

Středočeským krajem a Aktualizované položkové čerpání dotace. 

 

4. Finanční prostředky v rámci mimořádného termínu dotačního řízení budou vyplaceny 

jednorázově ve výši 100 % a to nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu Dodatku 

na účet příjemce uvedený v tomto Dodatku. Zřizovatel příjemce je povinen převést dotaci 

bezodkladně na účet příjemce. 

 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem smluvního ujednání. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / 

příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zajišťujících pomoc 

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 

2017, evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0188/SOC/2017/2, a to ze zdrojů 

Středočeského kraje.“ 



 

 

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 72-1212/2014-2018. 

 

4.8 Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; stanovení termínu 

zasedání  

Rada města Sedlčany se opakovaně zabývala návrhem programu připravovaného zasedání ZM. 

Navrhovaný program: 

▪ kontrola plnění přijatých usnesení na minulém veřejném zasedání ZM; 

▪ zpráva z uskutečněných jednání RM v mezidobí zasedání ZM minulého a plánovaného na dne 

11. prosince 2017; 

▪ Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě (Nemocnice Sedlčany); stále není finalizován; problémy 

druhé smluvní strany; limity;  

▪ majetkoprávní záležitosti města Sedlčany; 

▪ návrh na pojmenování nových ulic; 

▪ cena vodného a stočného na rok 2018; kalkulace; 

▪ Plán odpadového hospodářství města Sedlčany;  

▪ hospodaření města Sedlčany; případné Rozpočtové opatření; 

▪ rozpočtové provizórium na rok 2018; informace o rozpočtech příspěvkových organizací 

▪ OZV o veřejném pořádku; novelizace předpisu; stav projednávání návrhu; 

▪ přijetí úvěru (financování investičního záměru); Dopravní terminál Sedlčany; 

▪ poskytnutí dotace SDH Sestrouň; Veřejnoprávní smlouva; 

▪ další informace; různé. 

 

Rada města Sedlčany jako optimální zvažovala stanovit termín a místo pro svolání a konání 

v pořadí 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

na dne 11. prosince 2017 v čase od 17:00 hod. (pondělí) ve Společenském sále Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad programem a jeho případným doplněním; 

▪ problematika výběru nejvhodnějšího uchazeče na investiční akci „Dopravní terminál 

Sedlčany“;  

▪ nad množstvím příloh a jejich rozsahem. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany a navrhovaný termín pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se uskuteční dne 11. prosince 2017 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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 72-1213/2014-2018. 

 

 

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; Bezpečnost veřejných prostranství; kontrola vzrostlé zeleně 

v prostředí sportovních ploch, ploch na vymezená stání osobních vozidel a dalších 

veřejných prostranství; příspěvek přednesl pan Ing. Martin Havel   

Vzhledem k tomu, že i v městské zástavbě Sedlčany orkán Herwart, který byl nejničivější 

větrnou smrští posledních let, způsobil na vegetaci v městské zástavbě značné škody, byl 

důvodně přednesen následující diskusní příspěvek.  

Podle hlášení Městské policie Sedlčany, hasičských sborů a zjištění likvidujícího správce byla 

na správním území města Sedlčany, a to na veřejných prostranstvích poničena veřejná zeleň. 

Několik vzrostlých stromů bylo vyvráceno i v prostoru před objektem Sokolovny Sedlčany. 

Je žádoucí, aby za účasti dendrologů a asistence Městského úřadu Sedlčany, Odboru životního 

prostředí, byla odpovědně provedena kontrola vzrostlých dřevin na exponovaných místech, 

posouzen řádně jejich zdravotní stav a navrženo řešení na případnou obnovu zeleně v městské 

zástavbě Sedlčany, a to včetně její obnovy vhodnou náhradní výsadbou. Jedná se primárně 

o uvedenou lokalitu.  

Rovněž se jeví jako vhodné do budoucna disponovat programem regenerace veřejné zeleně 

a její pravidelné údržby. 

Pan místostarosta v navazující diskusi poukázal na skutečnost, že byla poškozena vegetace 

přestárlá, především původem z 1. republiky (mohutná výsadba lip srdčitých po osamostatnění 

Československa; národní strom), tedy stromy, které za minulého režimu nebyly řádně 

udržovány, nebyly prováděny redukční řezy a další zásahy pravidelné a cyklické údržby. 

S tímto dědictvím a dluhem minulosti, na který nyní doplácíme, se postupně vyrovnáváme 

obnovou zeleně. 

Dále bylo konstatováno, že k problematice je třeba přistoupit objektivně, nikoli z pohledu 

vynakládání značných finančních prostředků do dřevin, jejich životnost a mechanická stabilita 

v prostředí je dlouhodoběji, zejména k faktoru stanoviště, podloží a věku stromů, neudržitelná. 

Primárně je žádoucí pracovat na principu pravidelné obnovy dřevin.  

Problematika bude přenesena do oborového prostředí, a to za účelem sestavení koncepčního 

řešení. Prohlídka stavu byla již částečně provedena z pozice Odboru krizového řízení a Odboru 

životního prostředí, přičemž byly ve vybraných lokalitách (okolo vodotečí; významná veřejná 

prostranství) prohlídky provedeny již druhý den po větrné smršti. 

SDH držely pohotovost a padlé dřeviny z cest byly neprodleně odstraněny. Sjízdnost 

komunikací nebyla ohrožena.  

Pan místostarosta diskutujícímu poděkoval. 

Závěr: 

Bude provedena kontrola přizvaným expertem z oboru dendrologie (lokalita veřejného 

prostranství před Sokolovnou Sedlčany); RM obdrží zprávu. 

RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Návrh aplikace provozního režimu užívání hrací plochy 

s umělým povrchem pro případ realizace projektu rekonstrukce LAS Taverny; příspěvek 

přednesl pan Ing. Martin Havel   

Projekt rekonstrukce LAS Taverny, který podle uživatelských časů je ponejvíce využíván žáky 

a studenty zdejších škol, bude vyžadovat realizaci tělesné přípravy a výuky na jiných 

sportovištích. 

Jmenovaný člen RM sdělil, že je vhodné stanovit režim využívající hřiště s umělým povrchem 

v ulici Zberazské, kde je sportovní plocha na rozdíl od přirozeného trávníku využitelná 

i po předchozím deštivém počasí.  



 

 

Vhodné by bylo realizovat již dřívější požadavky na minimalistické zázemí pro sportující žáky 

a studenty (šatny na převlékání). Jako vhodné a finančně nenáročné se jeví instalace mobilních 

buněk, které by sloužily jako zázemí pro uživatele, především by měly plnit funkci šaten 

pro převlečení do sportovního úboru. 

RM se v další fázi zabývala stavem zpracování PD na rekonstrukci LAS Taverny, která bude 

opakovaně předložena k projednání, pravděpodobně již na příštím zasedání RM. 

Po projednání PD je žádoucí sestavit model financování akce a paralelně učinit další návazné 

kroky na ochranu hracích ploch.  

Rada města Sedlčany 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 místostarosta, a to z pozice předsedajícího schůze sedmdesátého druhého 

zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 72/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan místostarosta 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 15. listopadu 2017 (středa; 22. periodické 

zasedání Rady města Sedlčany v roce 2017; označení ve vztahu k volebnímu období RM 

č. 73/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční v zasedací místnosti administrativní budovy 

radnice města Sedlčany, v objektu č. p. 32, v čase od 16:00 hod. Hlavní bod programu je 

stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem. 

  

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 15. listopadu 2017) zasedání Rady 

města Sedlčany se dnes (v tuto chvíli) nikdo z přítomných radních neomluvil.  

Pan místostarosta poznamenal, že s ohledem na vývoj pokračujících jednání hodnotící komise 

pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na zhotovení stavby „Dopravního terminálu Sedlčany“ lze 

důvodně předpokládat, že pan starosta jednání RM svolá mimořádně již příští týden, tedy dne 

8. listopadu 2017. Program mimořádného zasedání RM by byl omezen na naléhavé řešení 

potřebného.   

 

Pan místostarosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 18:01 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 1. listopadu 2017; (2 listy) 

3. Zpráva k průběhu investičních akcí a plnění plánu roku 2017; (celkem 2 listy) 

4. Plán inventarizace; (celkem 3 listy)  

5. Seznam majetku k vyřazení (realizované nemovitosti); (9 listů sestavy) 

6. Rozpočtové opatření č. 8/2017 (1 list) 

 

 

 



 

 

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; 8. listopadu 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


