
  Z á p i s  RM č. 82/2014-2018 

(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 7. března 2018 (středa) 

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

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

 

 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

MUDr. Karel Marek, MUDr. Ivan Stolařík.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení 6 radních, počet jednajících 

radních se v průběhu zasedání nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Mgr. Pavel Pína (výběr řádné dovolené). 

▪ na část jednání (počátek): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, Ing. Miroslav Hölzel.  

Přizvaní hosté:  

▪ paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace; 

(omluvena pro souběh dalších pracovních povinností reprezentujících město Sedlčany); 

▪ Ing. Martin Severa, ředitel Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace; 

▪ Mgr. David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace. 

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: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:27 hod.  

 

 

Program jednání:  

V pořadí osmdesáté druhé jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

a zároveň páté v roce 2018 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, v čase 

16:06 hod., a to na místě shora i níže uvedeném. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal v zasedací síni radnice 

Sedlčany. 

  

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

radních (celkový počet zvolených členů RM je sedm). Z neúčasti na dnešním jednání RM se 

z důvodu výběru plánované řádné dovolené již na minulém jednání RM omluvil pan Mgr. Pavel 

Pína. Jednání RM v jeho průběhu nikdo z přítomných členů RM z dalšího důvodu neopustil. 

 

Následně se pan starosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního jednání 

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

města Sedlčany, jak uvedeno výše.  



 

 

 

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

uvedený a připravený program.  

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

věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený program 

nebyl radními nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu).  

 

Pan starosta sdělil, že v souladu se schváleným hlavním bodem programu je dnešním 

tematickým celkem „Kultura; Projednání Výročních zpráv vybraných příspěvkových 

organizací z oblasti kultury, Městské knihovny Sedlčany, Městského muzea Sedlčany 

a Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany za rok 2017; záměry a výhledy subjektů v oblasti 

zajištění nabídky kulturního vyžití pro občany města a regionu na rok 2018“. Do programu 

jednání jsou zařazeny i další tematické celky z okruhu problematiky „Různé“, kde je připraveno 

k projednání několik důležitých témat. 

 

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

věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený program 

nebyl radními upravován (vizte uvedenou Přílohu); byl akceptován a nebyl o další tematické 

celky doplněn.  

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

a to s ohledem na stav potřeb řízení města Sedlčany, legislativní potřeby a právní praxi 

i přípravu a administraci procesů a v neposlední řadě s ohledem na výkon samosprávy.  

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 21. února 2018 

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

zasedání RM (jak již uvedeno v názvu výše), bylo provedeno formou přednesení stručné zprávy 

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

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

aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj událostí a činností 

ostatních.  

 

Rada města Sedlčany na minulém zasedání dne 21. února 2018 usnesením, které bylo označeno 

RM 81-1340/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 7. února 2018 (RM č. 80/2014-2018) 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 81-1341/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu a činnosti a plnění zadaných úkolů spojených se správou majetku města 

Sedlčany, který tvoří komplex sportovních areálů a zařízení a kterou přednesl s vybranými 

hospodářskými a dalšími statistickými ukazateli a údaji pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové 

organizace Sportovní areály Sedlčany. 

Úkoly se zprávou související jsou plněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1342/2014-2018, schválila 

uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a Českou 



 

 

poštou, s. p., jako nájemcem, a to na dobu určitou v délce trvání 20 let, tj. do dne 31. prosince 

2038, za účelem vybudování bezpečnějšího bezbariérového přístupu (nájezdové rampy) 

objektu pobočky České pošty, s. p. v lokalitě ulice Nádražní, s tím, že pronajímatel přenechává 

nájemci do nájmu část pozemku parc. č. 218/3 o výměře 25,50 m2 za jednotkovou cenu 

10,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 255,00 Kč/rok, a to za dalších podmínek ve smluvním ujednání 

uvedených. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1343/2014-2018, schválila 

v souladu s dříve uzavřenou Nájemní smlouvou označenou č. 045419-000-00 ze dne 28. května 

2012, kterou spolu uzavřeli město Sedlčany, jako pronajímatel a T-mobile Czech Republic, 

a. s., jako nájemce, navýšení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 186/1 o výměře 

100 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany (pozemek užíván za účelem umístění 

nadzemního telekomunikačního vedení včetně opěrného bodu v Deštně), a to o 2,5 %, což 

představuje míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen za rok 2017. Roční nájemné nyní činí 102.808,00 Kč/rok. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1344/2014-2018, schválila 

Žádost Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany II (SDH II) o užívání vymezeného veřejného 

prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to za účelem pořádání akce „Dětského 

hasičského dne 2018“, která se uskuteční dne 5. května 2018 v době od 11:30 hodin 

do 17:30 hodin. V souladu s ustanovením článku 8 odst. 1) písm. c) obecně závazné vyhlášky 

města Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, je tato akce 

osvobozena od místního poplatku. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1345/2014-2018, schválila 

povolení navrhovaného podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese 

bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 

a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou do dne 31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1346/2014-2018, schválila 

uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 

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

1. března 2018 do dne 30. června 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1347/2014-2018, schválila návrh 

Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo 

souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018, evidenční 

číslo Smlouvy poskytovatele: S-0231/SOC/2018, a to ze zdrojů Středočeského kraje. Výše 

dotace činí 940.000,00 Kč/rok 2018 (druh služby – pečovatelská služba). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1348/2014-2018, schválila, a to 

v pozici výkonného orgánu města Sedlčany, převzít záštitu města Sedlčany nad pořádáním 



 

 

společenské a spolkové akce „Pálení čarodějnic 2018“, která bude organizována a pořádána 

Sborem dobrovolných hasičů II Sedlčany, a to v místě sportovního areálu Sedlčanské kotliny. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1349/2014-2018, schválila 

Žádost Sboru dobrovolných hasičů II Sedlčany o finanční podporu na výchovu mládeže, 

preventivní činnost v oblasti požární ochrany a rozvoj hasičství označenou č. j.: ST/3427/2018. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1350/2014-2018, vzala 

na vědomí navrhované rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. základní školy Sedlčany, Příkrá 

č. p. 67, 264 01 Sedlčany, činěné na pokrytí zvýšených provozních nákladů za rok 2017 

se zapojením Rezervního fondu tvořeného příspěvkovou organizací pro takovéto případy 

ve výši 47.903,56 Kč, neboť výnosy z prodeje služeb nedosáhly předpokladu roku 2017. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1351/2014-2018, a to na základě 

uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 10 případů (podrobně uvedeno v příslušném spisu 

vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; (č. j.: SOC/2934/2018; 

SOC/2935/2018; SOC/2957/2018; SOC/2958/2018; SOC/3579/2018; SOC/3580/2018; 

SOC/3599/2018; SOC/3752/2018; SOC/3755/2018; SOC/3756/2018), schválila poskytnutí 

finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemci jsou osoby splňující 

kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti 

za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý 

schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 10 případů činí jejich výše 8.000,00 Kč). 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1352/2014-2018, souhlasila 

s převodem nepotřebného hudebního nástroje (digitální klavír, model Bohemia BDP 850), a to 

bezúplatně z vlastnictví a evidence majetku Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové 

organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany do vlastnictví a evidence 

1. základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše 

č. p. 68, 264 01 Sedlčany. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1353/2014-2018, schválila 

předložené závěrečné vyhodnocení plnění tzv. „Plánu financování vodovodů a kanalizací města 

Sedlčany“ za rok 2017, který obsahuje potřebu a spotřebu prostředků vázaných na obnovu 

a opravy vodohospodářského majetku města Sedlčany, sestavené a předložené provozovatelem 

Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany (společnost 1. SčV, a. s.). 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1354/2014-2018, vyjádřila 

předběžný souhlas s budoucím připojením města Bystřice na tzv. „Přivaděč pitné vody Benešov 

– Sedlčany“, které město Bystřice plánuje realizovat za účelem zajištění dodávek pitné vody 

pro veřejnou potřebu uvedené lokality, a to za bližších podmínek, které budou stanoveny 

po předložení projektové dokumentace investora provozovateli vodovodu, tj. Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o., případně budou definovány správním řízením.  

Rada města Sedlčany tímto usnesením zároveň zrušila své dřívější usnesení označené RM 78-

1309/2014-2018. 



 

 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1355/2014-2018, schválila 

hlavního partnera města Sedlčany pro zajištění a provádění důstojných služeb pohostinství 

na akci Městské slavnosti ROSA 2018, kterým je na základě výběrového řízení obchodní 

společnost spolupracující a zastupující Pivovar Lobkowicz, a to firma Rybička – MV, s. r. o., 

se sídlem Mladá Vožice, Janovská č. p. 471, 391 43 Mladá Vožice; IČ 01749536.  

Rada města Sedlčany v této souvislosti schválila s uvedenou společností uzavřít příslušné 

smluvní ujednání. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1356/2014-2018, schválila 

„Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ (předpis města Sedlčany), a to s účinností 

dnem 1. dubna 2018, kterým se zároveň zrušila dřívější vnitřní předpis ve věci samé „Zásady 

postupu při přijímání a vyřizování stížností a petic došlých na Městský úřad Sedlčany v souladu 

se zákonem o obcích a zákonem o právu petičním“ ze dne 9. prosince 2002. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 81-1357/2014-2018, schválila 

akceptovat nabídku doporučenou k výběru dodavatele služeb společností GDPR Systems, 

s. r. o., podanou za účelem poptávky města Sedlčany na zajištění očekávaných činností a služeb 

pro město Sedlčany, včetně jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a obchodních 

společností, přijatou ve věci plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti schválila s uvedenou společností uzavřít příslušné 

smluvní ujednání. 

Úkoly související v plnění. 

 

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.  

Krátce byly diskutovány 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 vyřkl 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 21. února 2018 (RM č. 81/2014-2018) 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 82-1358/2014-2018. 

 

 



 

 

2. Hlavní program:  

Hlavní program – „Kultura; Projednání Výročních zpráv vybraných příspěvkových 

organizací z oblasti kultury, Městské knihovny Sedlčany, Městského muzea Sedlčany 

a Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany za rok 2017; záměry a výhledy subjektů 

v oblasti zajištění nabídky kulturního vyžití pro občany města a regionu na rok 2018“ 

Pan starosta na zasedání RM přivítal přizvané hosty k tomuto bodu programu, a to: 

▪ pana Mgr. Davida Hrocha, ředitele Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace; 

▪ pana Ing. Martina Severu, ředitele Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové 

organizace. 

Na jednání RM přizvaná paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, 

příspěvkové organizace, je z neúčasti řádně omluvena, jak již uvedeno výše.  

  

2.1 Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy 

za rok 2017 

Výroční zpráva pro neúčast omluvené paní ředitelky Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové 

organizace nebyla přednesena ani předána k projednání. 

Tento bod nebyl projednáván. Radní jej odložily na čas budoucí (neurčito), o kterém bude 

rozhodnuto, případně bude záležitost řešena jinou vhodnou formou. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

2.2 Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy 

za rok 2017 

Zprávu s akcentem k nejdůležitějším činnostem vykonaným v uplynulém roce 2017 ve vztahu 

k plnění úkolů založených Zřizovatelskou listinou subjektu za uvedenou příspěvkovou 

organizaci přednesl pan Mgr. David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany. 

Zvláštní pozornost byla věnována hospodaření subjektu v roce 2017.  

Výroční zpráva za rok 2017 Městského muzea Sedlčany je členěna do následných (základních) 

kapitol:  

1) Úvod  

2) Návštěvnost  

3) Sbírky  

4) Knihovna  

5) Pořádané výstavy  

6) Akce – přednášky, besedy, večery, řemeslné dny  

7) Ostatní činnost  

8) Akvizice (přírůstky)  

9) Hospodaření Městského muzea Sedlčany v roce 2017 

  

Městské muzeum Sedlčany je samostatná příspěvková organizace zřízená městem Sedlčany 

dnem 1. července roku 2002 (Městské muzeum Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany; příspěvková organizace města Sedlčany, zapsaná v OR 

vedeného Městským soudem v Praze oddíl PR., vložka 552; IČ 70973431; DIČ CZ-70973431).  

 

Muzeum ve své stálé expozici prezentuje sedlčanský region v celém historickém vývoji 

od pravěku přes středověk, novověk až po současnost.  

Vedle své hlavní činnosti subjekt návštěvníkům nabízí regionální knihovní fond, prohlídku 

krátkodobých výstav, pořádání přednášek, besed a kavárenských večerů.  



 

 

Ve stálé expozici Městského muzea Sedlčany jsou mj. vystaveny archeologické nálezy z doby 

bronzové, železné a z keltského oppida na Hrazanech. V expozici středověku jsou k vidění 

gotické sedlčanské kachle z 15. století, zámky, klíče, iluminované kancionály z 16. století 

a doklady o působení Jakuba Krčína; cechovní památky a soubor cechovních pohřebních štítů.  

Novodobou historii Sedlčanska přibližují předměty, dokumenty a snímky z 19. a 20. století. 

Pozornost je věnována vorařskému a kamenickému řemeslu, zdejší židovské komunitě, 

nucenému vystěhování regionu Sedlčanska za 2. světové války a následnému odboji 

a osvobození. Národopisná sbírka obsahuje soubor nářadí na zpracování lnu, drobné předměty 

z venkovských domácností, obrázky lidové architektury, malované truhly a skříně.  

Expozice je zakončena pamětní síní věnovanou životu a dílu hudebního skladatele Josefa Suka.  

Osvěžením jsou filmové prezentace v expozici.  

Expozici doplňují 3 krátké filmy, které se týkají Jakuba Krčína, vystěhování Sedlčan a Josefa 

Suka. Tyto filmové prezentace jsou automaticky spuštěny při vstupu návštěvníka do místnosti, 

kde jsou zobrazeny na velkoplošných obrazovkách a oživují promítáním stálou expozici 

Městského muzea Sedlčany. 

 

Zpravidla se koná 6 – 10 pravidelných krátkodobých výstav za rok. Jedná se především  

o regionální výtvarníky, fotografy, práce žáků místních škol. Vedle toho má muzeum také svůj 

program a podílí se na organizování putovních celorepublikových výstav. 

 

Dále knihovna Městského muzea Sedlčany nabízí čtenářům 3708 jednotek. Specialitou jsou 

archivní materiály a literatura zaměřená na místní region. Knižní fond je k dispozici pouze 

prezenčně, tj. ke studiu v knihovní badatelně, která slouží zároveň jako multimediální 

přednáškový sál k pořádání přednášek a seminářů. Knihovna je zaměřena na regionální 

literaturu. Nachází se v ní celkem 3 708 knihovních jednotek.  

V prostorách muzea se nachází také kavárna s Wi-Fi připojením. 

 

Nejvíce návštěvníků navštěvuje krátkodobé výstavy. Celkový počet návštěvníků za rok 2017 

byl 10 923, přičemž počet návštěvníků krátkodobých výstav činil 6 469.  

 

Během roku 2017 proběhla inventarizace části sbírkových předmětů a byla řádně dokončena 

13. prosince 2017. V současnosti se v muzeu nachází sbírkový fond „ Sbírka Městského muzea 

Sedlčany“ vedená v Centrální evidenci sbírek (CES) MK ČR pod číslem MSE/002-04-

15/090002 a z tohoto jsou vyčleněny 2 podsbírky – historická a archeologická. Z této sbírky 

bylo zapůjčeno celkem 28 předmětů jiným organizacím. Počet konzervovaných 

a restaurovaných předmětů byl 9.  

 

Z pořádaných výstav měla u veřejnosti největší úspěch výstava pod názvem „Pokrok nezastavíš 

aneb Motorismus dříve a dnes“, kterou navštívilo 2 634 návštěvníků všech generací. 

Další úspěšnou výstavou byla výstava pod označením „Regionální betlémy“, na kterou betlémy 

poskytly jak majitelé, tak i Hornické muzeum Příbram. Na výstavě se objevily také nové 

přírůstky. Tato výstava přilákala celkem 1 227 návštěvníků. Nejmenší ohlas zaznamenala 

výstava „Barokní synagogy v českých zemích“, kdy na tuto výstavu navštívilo pouze 373 

návštěvníků.  

 

Komentář a diskuse: 

▪ výstava sochaře Jaroslava Hladkého; 

▪ večery při svíčkách komorní prostředí pro 50 – 60 lidí s komorní akustikou; 

▪ ob jeden rok je organizována tzv. muzejní noc (2017; navštívilo ji přes 300 návštěvníků;  

▪ ředitel pochválil spolupráci s G a SOŠE Sedlčany; 



 

 

▪ vydavatelská činnost ve spolupráci s Hornickým muzeum Příbram a Státním oblastním 

archivem Příbram; (Podbrdsko – prestižní záležitost; Vodní mlýny; grantová politika); 

▪ inventarizace ze zákona (5 % předmětů ze sbírek); kromě toho proběhla základní 

inventarizace; 

▪ spolupráce s veřejností velmi dobrá; lidé nosí předměty, zajímavost – z obce Nechvalice, tato 

obec koupila nemovitost, ve které byl velký lodní kufr z doby Rakouska-Uherska; 

▪ další zajímavostí je tzv. soběslavský denár z první poloviny 12. století; 

▪ úprava otevírací doby (od června do září od středy do 17:00 hod.; červenec každý den; TIS – 

pozitivní ohlas u návštěvníků města);  

▪ budova je ve stavu, kdy nepotřebuje investiční zásah; (kamenná budova každých pět let 

opravit fasádu zvenku při styku s terénem je pro vzhled budovy podstatné). 

 

Další diskuse: 

▪ krabička od cigaret po prezidentu p. M. Zemanovi je v depozitáři Městského muzea Sedlčany 

(pan Ing. František Hodys); 

▪ elektronická podoba zveřejnění Výroční zprávy (pan Ing. Miroslav Hölzel); 

▪ v dubnu 2018 proběhne akce konaná k příležitosti historické události 2. sv. války, tj. sestřelení 

amerického letadla; akce bude probíhat v Kosově Hoře; potom u pomníku na Hradíšťku; 

(společná akce dne 19. dubna 2018). 

 

Pan starosta referujícímu za přednesení Zprávy a komentář poděkoval. Dělil, že činnost 

subjektu je hodnocena velice pozitivně, zejména ze strany cizích návštěvníků. 

 

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

bylo hlasováno: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti za rok 2017 Městského muzea 

Sedlčany, příspěvkové organizace a informace o plánovaných aktivitách na rok 2018 a dále 

s akcentem na aktivity zaměřené na připomenutí významného výročí „100 let státnosti“, 

přednesené panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu.“ 

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 82-1359/2014-2018. 

 

2.3 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční 

zprávy za rok 2017 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, požádal o přednesení Výroční zprávy za rok 2017 

pana Ing. Martina Severu, ředitele příspěvkové organizace.  

 

Pan Ing. Martin Severa poděkoval za udělení slova. 

Mimo jiné poukázal na podstatnou akci, která významně přispěla k vylepšení prostředí KDJS. 

Sdělil, že během roku 2017 proběhla výměna oken v KDJS, kterou se povedla zrealizovat díky 

finanční pomoci poskytnuté od města Sedlčany, dobré spolupráci firmy Jiřího Moulíka 

a pracovníků KDJS, kteří se aktivně zapojili do pomocných prací okolo této výměny. Zároveň 

došlo ke zlepšení komfortu pro návštěvníky po tepelné stránce, tedy že se lépe vytápí prostory 

KDJS. Při výměně nedošlo ani k omezení společenských akcí, které proběhly vždy v řádném 

termínu. 

 

Rok 2017 lze považovat po stránce umělecké i ekonomické za rok úspěšný. Vedle amatérských 

herců, hudebníků a zpěváků či výtvarníků všech věkových kategorií se na parketu sedlčanského 

kulturního domu objevila řada známých jmen, jako je například zpěvačka Lucie Bílá, dále zde 



 

 

vystoupila již zesnulá Věra Špinarová, zpěváci Štefan Margita a Václav Neckář, který 

vystupoval na svém Vánočním koncertu se smyčcovým kvartetem a hudební skupinou Bacily 

a místním dětským sborem Základní umělecké školy Sedlčany. Proběhlo také mnoho 

divadelních představení, do kterých se zapojily i amatérské soubory z kulturního života. Velmi 

úspěšnými se stala představení místní ZUŠ. Pro nejmenší diváky KDJS opět připravil sérií 

dětských divadelních představení a již tradiční akce – Velký maškarní karneval a také Dětský 

den v rámci Městských slavností ROSA. Proběhly opět čtyři pořady předplatitelského Cyklu 

slova, hudby a poezie. Za významné považuje ředitel KDJS také tradiční a hojně navštěvované 

pořady tzv. „z místních zdrojů“. Jedná se o pořad ZUŠ Sedlčany. Velmi úspěšný je i koncert 

Big Bandu BLUE ORCHESTRA, který je od roku 2017 souborem působícím pod záštitou 

KDJS. Oblíbené jsou také koncerty místních pěveckých souborů – Záboj a Zábojáček, které se 

pořádají v jarním období pod názvem „Sedlčanská vonička“ a v období adventu jsou věnovány 

vánočnímu repertoáru. Vedle těchto akcí proběhla ještě řada školních a městských akcí. Mimo 

sedlčanské ochotníky hostují na prknech KDJS také ochotníci nejen z okolí, ale i z velkých 

i menších českých měst, jako je například amatérský divadelní soubor Divadlo Máj z Prahy 

a dětské divadelní soubory z Kamýku nad Vltavou.  

 

Za velice zdařilý lze považovat také 53. ročník tradičního Hudebního festivalu Sukovy 

Sedlčany, který proběhl v prostorách KDJS a který vyvrcholil dvěma koncerty v objektu zámku 

na Červeném Hrádku.  

 

Celková ekonomická situace a všeobecná nálada ve společnosti se projevuje i v oblasti kultury, 

a to zejména růstem dodavatelských cen (ceny za vystoupení, dopravu, agentury a umělci se 

stále více stávají plátci DPH a tím se pro nás „zdražují“) i provozních nákladů samotného KDJS. 

Další komplikací je stoupající trend platby autorských poplatků. Toto vše vede ke zdražování 

vstupného na jednotlivé pořady a v budoucnosti se jistě dotkne i permanentních vstupenek 

na předplatitelské cykly divadla a poezie. Dosud jsou ceny velmi příznivé a nízké; v průměru 

vychází na 171 Kč za divadelní představení, či 125 Kč za večer poezie. Tyto ceny se daří držet 

díky podpoře města Sedlčany. Obecně klesá počet zakoupených permanentek, to je však 

vyváženo nárůstem počtu zakoupených vstupenek na jednotlivá představení.  

 

Návštěvnost, počet akcí, kvalita a pestrost pořadů se nezhoršila a drží se na velmi dobré úrovni. 

Trend poklesu je v počtu pronájmů na prodejní akce. Toto je způsobeno omezením prodejních 

akcí tzv. „šmejdů“ a zvýšeným podílem e-shopů na prodejním systému v prostředí ČR 

a v neposlední řadě i zavedením EET.  

 

Počet zakoupených permanentek narostl v případě poezie o 76 kusů, v případě divadla se počet 

permanentek snížil. Došlo však k nárůstu počtu zakoupených dárkových balíčků a dárkových 

poukazů, a jak bylo již výše zmíněno, tak k nárůstu počtu zakoupení jednotlivých vstupenek. 

Celkem bylo tedy v roce 2017 prodáno 612 permanentek a dárkových poukazů či balíčků. S tím 

souvisí také návštěvnost jednotlivých představení mimo předplatné, které se také těší hojné 

účasti. Co se týče cílených skupin diváků, tak se KDJS zaměřuje jak na pořady pro starší 

spoluobčany, tak na pořady určené generacím mladším. Rovněž je snaha o obsažení širší oblasti 

regionu a přilákat i vzdálenější návštěvníky. 

 

Samostatnou kapitolou je pak Kino Sedlčany. Zájem o projekce celostátně slábne a dotýká se 

to i našeho kina. Zachovány jsou víkendové projekce v pátek a v sobotu. Jednou měsíčně se 

v neděli odpoledne promítají dětská představení. Filmovému klubu jsou pak jednou  

či dvakrát měsíčně věnovány čtvrtky. Filmový klub se zaměřuje na projekce méně komerčních 

a umělecky hodnotných filmů. Jeho oblíbenost roste a existence takového klubu v rámci ČR 



 

 

v porovnání s velikostí našeho města není zcela běžná. Úspěšný byl také čtvrtý ročník 

Sedlčanské filmové školky, což je minifestival zaměřený na dětského diváka. Plánuje se i jeho 

pátý ročník. Nicméně ve městě o velikosti Sedlčan by se mělo kino nacházet a nabízet své 

služby. Je snaha prostřednictvím škol, Filmové klubu Sedlčany a dalších akcí přilákat více osob. 

 

Velmi dobrý standard si udržuje Lidová hvězdárna Josefa Sadila. Již po léta je provozována 

na velmi dobré odborné úrovni a umožňuje obyvatelům nevšední zážitky a pozorování. Velkou 

škodou je to, že zájem školní mládeže je malý a na školách, ani ve městě není žádný 

astronomický kroužek, který by mohl přilákat větší zájem mladších i starších dětí. Budova sama 

o sobě je udržována v provozuschopném stavu. V blízké době by ji však prospěl nátěr fasády  

i kopule. Je připraven také návrh na možnost vybudování „vyhlídkového ochozu“, čímž by se 

nechala budova hvězdárny využívat i jako rozhledna, a tím by se vhodně doplnil budovaný park 

o zajímavou atrakci. Tento projekt by bylo dobré zapracovat do dlouhodobých plánů města 

Sedlčany. I v této budově jsou realizovány komerční nájmy pro společnost Lacina – internet 

a svoji činnost zde provozuje i Radioklub Sedlčany. Tento objekt je využíván také 

Ministerstvem vnitra ČR pro jejich „vysílač“. V roce 2022 bude 60. leté výročí otevření 

hvězdárny a do té doby je vhodné provést opravu exteriérů. Ze statistického hlediska se však 

návštěvnost v roce 2017 drží pod průměrem; navštívilo ji celkem 875 návštěvníků. 

 

KDJS poskytoval v roce 2017 své prostory komerčním nájemcům, pro potřeby právních služeb, 

pro místní školy, spolkům a kulturním seskupením. Akce pro školy, spolky a zájmová seskupení 

nejsou účtovány a jejich režijní náklady jsou hrazeny z rozpočtu KDJS. Prostory jsou dále 

poskytovány pro jednání Zastupitelstva města Sedlčany, Sdružení obcí Sedlčanska, volby, 

schůze politických stran, schůze SVJ, dále na regionální školení starostů a rovněž je za úplatu 

pronajímán prostor pro senátorskou kancelář pana senátora Ing. Jiřího Buriana. 

 

Pod hlavičkou KDJS působí také Šachový klub KDJS, který v prostorách KDJS pořádá 

Šachové turnaje dospělých i mládeže a rovněž úspěšně vyjíždí na turnaje pořádané v jiných 

městech ČR. 

 

Po provozní stránce byl v roce 2017 zajištěn běžný provoz, povinné revize, školení personálu, 

běžná údržba a povinné práce spojené s BOZP a PO. Byly provedeny nutné opravy topení  

a instalatérských zařízení budovy. Rovněž byly provedeny drobné opravy elektroinstalací. 

Všechny prostory se daří provozovat v plném rozsahu ve velmi slušném stavu a čistotě. 

Po stránce propagace se daří šíření akcí na současném fenoménu Facebooku. Propagace 

samozřejmě probíhá v Sedlčanech a nejbližším okolí také prostřednictvím vylepovaných 

plakátů a tato oblast je neustále rozšiřována. Bez rozsáhlého oslovování potencionálních 

návštěvníků všemi dostupnými formami propagace nelze naplnit sály. V průběhu roku 2017  

se pokračovalo v zavedené prezentaci kultury ve zpravodaji Radnice, v Kulturním kalendáři  

i na webu KDJS. Dále KDJS spolupracuje s dalšími médii, která se zabývají bezplatným 

i komerčním kulturně-informačním servisem.  

 

Druh akce Četnost 

Kulturní a společenské 

Divadelní představení pro dospělé 21 

Divadelní představení pro děti 31 

Koncerty 51 

Plesy, společenské akce 16 

Výstavy 6 

Večery poezie 4 



 

 

Přednášky 1 

Projekce kina 118 

Lekce tanečních kurzů 22 

Prodloužené a věnečky tanečních kurzů 8 

Jednání Zastupitelstva města Sedlčany 5 

Schůzky Klubu důchodců Sedlčany 21 

Vzdělávací akce 20 

Vyřazení absolventů škol, akademie, apod. 11 

Celkem – Kulturní a společenské akce 335 

  

Sportovní 

Šachový turnaj 2 

Lekce Zumba 13 

Start turistických pochodů 1 

Celkem – Sportovní akce 16 

  

Komerční 

Prodejní a prezentační akce 17 

Služby právníků 102 

Celkem – Komerční 119 

  

Celkem akcí v KDJS 470 

 

 

 

Hvězdárna Josefa Sadila 

Pozorování 120 

Vzdělávací akce 8 

Celkem – Hvězdárna 128 

 

 

 

Dále se uskutečnily tzv. Ostatní akce 

Zkoušky ochotníků 47 

Schůze spolku a politických stran 25 

Zkoušky školních souborů 61 

Zkoušky hudebních souborů 57 

Výuka ZUŠ (dnů) 168 

Celkem – Ostatní akce 358 

 

 

Celkový počet akcí byl 956. V tomto výčtu nejsou zahrnuty akce, které se konají v pronajatých 

prostorách a v klubovnách šachového oddílu, Velké Kobry, autoškol, apod. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ výměna oken – pozitivní názory návštěvníků; koncem 6/2017 mírně omezen provoz; pochvala 

spolupráce s realizátorem; stavební úpravy – výměna oken je skutečně znát (návštěvníci nejsou 

obtěžováni průvanem; pozitivní dopad do úspor energie – tepla; 

▪ nová Smlouva na zajištění výkonu služby bezpečnosti práce a PO;  



 

 

▪ po stránce umělecké a komerční – snížení počtu permatentek ZETECH a Mlékárna Sedlčany; 

nahrazeno odkupem; 

▪ pozitivní hospodářský výsledek roku 2017 je + 10.000,00 Kč; 

▪ nyní probíhá široká diskuse nad aplikací a projektovou dokumentací vzduchotechniky 

Společenského sálu; projekční práce jsou prováděny sjednanou firmou z Milevska; 

▪ nad zajištěním nabídky a oceněním na zateplení fasád – nebezpečí pouze u spodku, který je 

vlhký; 

▪ problémy s rampou jsou prioritou; odbourání schodů v soudce a čištění; 

▪ cenová nabídka na rekonstrukci soc. zařízení v tzv. „Besedě“ (pronajato); totální rekonstrukce 

sanitární techniky představuje cca 280.000 tis. Kč. Od 90 let se neinvestovalo; je využíváno. 

Rovněž u Červeného salónku je patrná destrukční činnost – vyměnit sociální zařízení (jedná se 

o zařízení společné i pro kino); tyto rekonstrukce jsou žádoucí provádět pod dohledem města, 

vlastníka; 

▪ inflační doložky za loňský rok 2,5 % od roku 2012 jsou zapracovány, žádoucí uplatňovat; 

▪ ztráta kina je veliká; úvahy nad prolomením „specializace sálu“; o cca 60 – 120 dní jsou 

premiéry opožděny; 

▪ výnosy z prodeje služeb jsou pro rok 2018 navýšené o 200 tis. Kč (pan Ing. Martin Havel, 

pramení z více dražších koncertů). 

 

Další diskuse a komentáře: 

▪ neplatící návštěvníci (školní akce apod.); 

▪ výstavy v prostorách KDJS; 

▪ podpůrné činnosti na kulturnosti prostředí a regionu; 

▪ pozitivní vzorce chování; 

▪ Výr. zprávu je potřebné zveřejnit na webových KDJS i města Sedlčany; 

▪ lesopark – návaznost na jednu z dřívějších myšlenek, kterou je vyhotovení ochozu ve tvaru 

vnější spirály; případně varianty jen do jednoho podlaží (hvězdárna, rozhledna); v roce 2022 

oslava a připomenutí 60. výročí založení Sedlčanské hvězdárny Josefa Sadila, jak již uvedeno 

výše; 

▪ produkty cestovního ruchu; 

▪ v dubnu 2018 vystoupení Ústředního orchestru armádní hudby; v měsíci květnu 2018 

proběhnou koncerty na Č. Hrádku; jazzový koncert v září 2018 je potřebné jednoznačně 

směrovat k 100. výročí státnosti. 

Pan starosta referujícímu za přednesení Výroční zprávy poděkoval; Zpráva je podrobná; kultura 

v podání KDJS je na vysoké úrovni; řada měst by nám mohla závidět. 

Přesto, že byly kdysi nápady různé, je programová nabídka velmi dobře nastavena; občany 

zajímá; přitažlivost kulturních pořadů je fantastická. 

 

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

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, za uplynulé období roku 2017 a dále informace 

o výhledu činnosti a připravovaných akcích na rok 2018, kterou přednesl pan Ing. Martin 

Severa, ředitel subjektu.“ 

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 82-1360/2014-2018. 

 

2.4 Městské slavnosti ROSA 2018 



 

 

Pan místostarosta RM seznámil s výstupem několikerých jednání Kulturní a redakční rady 

ve věci výše uvedené, jako i s materiálem obsahujícím soubor výsledků projednávání, 

týkajících se zajištění plnohodnotného programu letošních Městských slavností ROSA 2018. 

Městské slavnosti ROSA 2018 se uskuteční v termínu 22. – 24. června 2018. 

Pan místostarosta radní seznámil s návrhem programu, který byl projednáván a diskutován 

a radním v písemné podobě předán: 

 

Pátek 22. června 2018 – místo akce – náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

 

1600 hod. Vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy Sedlčany 

1700 hod.  Corpus Bellatores – historický šerm 

1730 hod. The Beautifuls 

1830 hod. Corpus Bellatores – historický šerm 

1900 hod. Zahájení slavností starostou města 

  Slavnostní fanfáry žáků Základní umělecké školy Sedlčany 

1915 hod. Blue Orchestra 

2145 hod. Sebastian 

2300 hod. Ohňostroj 

2330 hod.    Fantom 

0100 hod. Ukončení programu 

 

Moderuje Sláva Bloch 

(Stage, zvuk, světla, LED obrazovka – Petr Přívozník) 

 

Doprovodné programy  

Sobota 23. června 2018 

Místo – KDJS Sedlčany 

900 hod. – 1200 hod. Rosa dětem 

Představení Divadla POHÁDKA Praha, Corpus Bellatores, Soutěže (KDJS, MK, Velká 

Kobra) 

 

Místo – náměstí T. G. Masaryka 

1000 hod. – 1500 hod. 

Přehlídka historických vozidel (Veterán klub Sedlčany) 

 

Místo – Areál KDS  

1000 hod. – 1500 hod. 

Silák Sedlčan – 22. ročník (PeVan Gym) 

  

Místo – Sedlčanská přehrada 

1000 hod. – 1800 hod. 

Závody dračích lodí – firemní posádky, korporace přátel 

(v pátek 22. 6. 2018 v čase 0800 hod. – 1200 hod. závody školních posádek) 

 

Místo – náměstí T. G. Masaryka 

1930 hod. – 2100 hod. 

Svatojánská noc – průvod od objektu Městské knihovny Sedlčany a program na náměstí 

(zajišťuje Městská knihovna Sedlčany) 

 

Neděle 24. června 2018 



 

 

Místo – areál Sedlčany, U Chovatelů 

1400 hod. – 1600 hod. 

Koncert dechové hudby 

 

Místo – Kostel sv. Martina 

1600 – 1730 

Koncert (MK) 

 

Rosa 2018 – rozpočet (tis. Kč) 

Hlavní program – pátek 22. června 2018    285 

Účinkující ................................................... 106 

Ohňostroj ....................................................   80 

Stage ...........................................................   99 

 

Doprovodné programy        45 

Rosa dětem .................................................   25 

Přehlídka hist. vozidel ................................     5 

Silák Sedlčan ..............................................   10 

Dračí lodě ...................................................    5 

 

Technické a organizační zabezpečení      70  

(WC, úklid, zábrany, DZ, propagace …) 

 

Náklady celkem       400 

 

 

Další diskuse:  

▪ problematika dřívější spolupráce se zajištěním kvality služby občerstvení; 

▪ další aspekty spolupráce; 

▪ očekávání občanů; 

▪ výchovnost loňské změny; Pivovar Krušovice zklamal, pod očekáváním; 

▪ sobotní doprovodné programy; zápasy fotbalové přípravky (klub Sparty a Slavie); výstava 

Veterán klubu Sedlčany; závody dračích lodí; 

▪ Městská knihovna Sedlčany – Svatojánská noc. 

Rada města Sedlčany se s povděkem vyjádřila k činnosti některých členů Kulturní a redakční 

rady, a to jako poradního orgánu Rady města Sedlčany. 

Radní neměli k přednesenému programu žádné připomínky.   

Živé diskuse se intenzivně účastnili všichni radní, a to v okruhu uvedených tematických celků. 

 

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

bylo hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje sestavený program Městských slavností ROSA 2018, který 

navrhla realizovat Kulturní a redakční rada a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 

města Sedlčany. Městské slavnosti ROSA 2018 se uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2018.“  

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 82-1361/2014-2018. 

 



 

 

2.5 Projekt na vylepšení ozvučení Společenského sálu KDJS Sedlčany pro účely zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, v čase po posledním veřejném zasedání ZM 

zachytil stížnosti na nedostatečné ozvučení jednacího sálu. 

Již z dřívějšího nezávislého projednávání ve věci vylepšení přenosu zvuku pan Ing. Martin 

Severa, ředitel KDJS Sedlčany, vypracoval variantní návrh kvalitnějšího ozvučení. 

S tímto návrhem dnes pan Ing. Martin Severa předstoupil před RM. 

Pan starosta sdělil, že na centrální pultu (stole) u předsedajícího zasedání by mohl být pouze 

jeden mikrofon; přidat by bylo potřebné na každá straně ke stolů zastupitelského sboru dva 

přenosné mikrofony a pro veřejnost instalovat jeden mikrofon kabelový na stojanu. 

Nevýhodou je, že se nejedná o vyčleněnou místnost pro tyto účely, ale o sál multifunkční, tedy 

je potřebné si uvědomit řešení s potřebou instalace aparatury pro ozvučení sálu a její následnou 

reinstalací. 

 

RM projednala tyto možnosti ozvučení veřejného zasedání ZM:  

 

1) Současný stav 

o technika 

o 3x mikrofon (na kabelu) 

▪ 1× ST 

▪ 1× MST 

▪ 1× pro ostatní (většinou není využíván) 

o mixážní „minipult“ + vestavěné ozvučení sálu (4× repro pod stropem) 

 

2) Možné verse „vylepšení“ 

A) Aktualizace stávajícího stavu 

o technika 

o 3× mikrofon (na kabelu) 

▪ 1× společný pro ST + MST 

▪ 1× pro zastupitele u pultu, kde by se diskutovalo (na úrovni ST + MST 

– vlevo) 

▪ 1× pro ostatní (publikum) 

o mixážní „minipult“ + vestavěné ozvučení sálu (4× repro pod stropem) 

o investice: 0,00 Kč 

o provozní náklady na akci: 0,00 Kč 

 

B) Doplnění stávajícího stavu 

o technika 

o 3× mikrofon (na kabelu) + 2× bezdrátový mikrofon 

▪ 1× ST 

▪ 1× MST 

▪ 2× mikrofon bezdrátový pro zastupitele (1× na každé straně), kde by se 

diskutovalo „v sedě“ – mikrofon si nutno podávat 

▪ 1× pro ostatní (publikum – veřejnost) 

o mixážní pult KDJS mobilní + vestavěné ozvučení sálu (4× repro pod stropem) 

▪ zde by neměl nastat problém s duplicitním využíváním pultu na jiné akci 

v KDJS 



 

 

o investice: 2× bezdrátový mikrofon + stolní stojánky, tj. 7.000,00 Kč – 

28.000,00 Kč dle kvality vybavení – ředitel (autor řešení) doporučuje 

kompromis cca okolo 12.000,00 Kč 

o provozní náklady na akci: baterie do mikrofonu cca 100,00 Kč 

 

C) Nové vybavení 

o technika 

o 24× mikrofon (na kabelu) 

▪ 21× zastupitelé 

▪ 1× tajemník 

▪ 1× mikrofon pro „hosty zastupitelstva“ – tj. vedle ST 

▪ 1× pro ostatní (publikum) 

o mixážní pult 24 vstupů mobilní + vestavěné ozvučení sálu (4× repro 

pod stropem) 

▪ zde nutno zakoupit mikrofony, mixážní pult, stojánky na mikrofony, 

kabely a využít vestavěné reproduktory 

o investice 

▪ 24× mikrofon + stolní stojánky 

▪ 1× mixážní pult s min. 24 mikrofonními vstupy (+ 1 vstup pro audio  

a video) 

▪ kabelové vybavení 

▪ cenový „velice hrubý“ odhad je cca od 100.000,00 Kč – 400.000,00 Kč 

dle kvality vybavení – autor doporučuje kompromis cca 200.000,00 Kč 

– 250.000,00 Kč 

▪ provozní náklady na akci: nutná obsluha pultu – zvukař 

o tato varianta je již použitelná jako audio výstup pro „vysílání na web“, lze zhotovit 

„pracovní záznam pro vyhotovení zápisu“ atd. 

 

Kamerové vybavení pro vysílání na web – nemáme v KDJS zkušenosti 

o zde cenu každopádně ovlivní počet kamer, požadované rozlišení a formát nutný 

pro webovou aplikaci, SW pro web atd. 

Na jednání zastupitelstva zazněla informace od jednoho ze zastupitelů, že ví o nabídce 

na kompletní zajištění vysílání na web s investicí okolo 14.500,00 Kč a cenou za zpracování 

jednoho jednání cca 400,00 Kč. Panu řediteli se toto jeví jako velice nereálné, ale pokud to umí, 

tak ať dodá závaznou nabídku, doplnil. 

 

Diskuse: 

▪ realizace jedné z úspornějších variant; KDJS jako subjekt vybaví na své náklady; další 

opatření; 

▪ vyčkat do rozhodnutí o případných přenosech (video); 

▪ město Písek před 2 roky hlasovací zař. včetně audio pořídilo; (600.000,00 Kč videoprojekce); 

▪  další řada měst pořizuje audiozáznamy s umístěním na www stránky; (Slaný). 

 

V další části vystoupil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který jednání obohatil o historii 

vývoje zákona o obcích; řízení zastupitelstva; postupný vývoj rozšíření o diskusi veřejnosti 

a dále. 

Závěr: 

a) Připravit, vyhodnotit a předložit do RM další argumentaci s výstupem do ZM 



 

 

(objektivně; nikoliv na zviditelnění…), a to ohledně videopřenosů. 

b) O ozvučení sálu RM doporučila realizovat variantu označenou jako „B“ s úpravou podle 

úvodního sdělení pana starosty. 

Usnesení nebylo předloženo. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.6 Další informace z oblasti kulturnosti prostředí města Sedlčany 

2.6.1 Zajištění pamětní desky k výročí „100 let čsl. státnosti“ 

Pan místostarosta RM informoval o jednání s akademickým sochařem panem Hladkým (osoba 

blíže neidentifikována), který město Sedlčany v pozici autora seznámil se svoji zhmotněnou 

představou díla, které je v současné době zajištěno do mezistupně nákresu, respektive 

uměleckého ztvárnění návrhu pamětní desky. Tato je navrhována jako reliéf T. G. Masaryka, 

prvního prezidenta, který bude doplněn vhodným textem, pod nímž bude umístěna 

prvorepubliková mapa, a to v celém rozsahu tehdejších hranic (včetně Podkarpatské Rusi). 

Rozměr pamětní desky se předpokládá o velikosti 60 cm x 50 cm. 

Za částku ve výši 80.000,00 Kč oslovený autor vypracuje model v sádře pro odlití 

pryskyřičného odlitku, následně pokrytého bronzovým prachem, který vytvoří kvalitní 

umělecký dojem „správné patény“. 

Na vlastní výrobu pamětní desky budou zapotřebí další finanční prostředky (potřebné doplnit 

do rozpočtu pokrytí nákladů na odlití uměleckého díla; návrh RO/2018). 

Na vlastní odlití jsou předpokládány náklady kolem 40.000,00 Kč. 

Je potřebné řádně prodiskutovat podmínky trvalého umístění pamětní desky na objektu (průčelí 

domu na náměstí T. G. Masaryka), a to se stávajícím vlastníkem domu, postupem podle zákona 

o obcích. Tohoto majetkoprávního aktu se již dříve ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 

města, a to v součinnosti s panem Petrem Kuthanem, vedoucím Odboru majetku.  

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.6.2 Zajištění vhodného místa pro vyvěšení tzv. „Desky přátelství s městem Taverny“ 

Pan Ing. Martin Severa, ředitel KDJS, v návaznosti na připravovanou návštěvu francouzské 

delegace ze spřáteleného města Taverny zmínil potřebu trvalého vyvěšení tzv. „Desky přátelství 

s městem Taverny“, pro kterou je zapotřebí nalézti důstojného místa, které je dobře přístupné 

veřejnosti (např. vestibul objektu KDJS Sedlčany apod.).  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, požádal ředitele subjektu, aby připravil návrh na její 

konečné umístění, který bude následně posouzen, případně bude místo upřesněno. Vše potřebné 

je třeba zajistit do doby očekávaného příjezdu delegace ze spřáteleného města Taverny. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, oběma hostům, ředitelům příspěvkových 

organizací zabývajících se kulturou, poděkoval za kvalitní vedení těchto subjektů a úspěšnou 

činnost v uplynulém roce 2017, konanou ve prospěch občanů města a regionu. 

Referující hosté jednání RM opustili. 

 

 

3. Různé 

 



 

 

3.1 Informace o dalších jednáních ve věci zmírnění dopadu rozhodnutí o ukončení 

provozu a podnikatelských aktivit „Mlékárny Sedlčany“ 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany RM informoval o svých dalších krocích 

vykonávaných v rámci iniciativy města Sedlčany za zmírnění dopadu rozhodnutí o ukončení 

provozu a podnikatelských aktivit „Mlékárny Sedlčany“. 

Pan starosta informoval o dalších jednáních, které byly realizovány v předmětu převzetí areálu 

jiným podnikatelským subjektem na centrále Czechinvest (právní postavení státní instituce 

s působností pod Ministerstvem průmyslu ČR). 

Pozornost je nyní soustředěna na prodej/koupi celého areálu provozovatele. Podmínkou je 

narovnání vztahů v evidenci KN; probíhá věcné posouzení vlivu na ŽP dosavadní výroby 

(nejedná se o klasickou EIA). 

Ředitel subjektu Czechinvest vyjádřil podporu radnici a souhlasil s postupem při hledání 

budoucího vlastníka. 

Centrála si vyžádala strukturu zaměstnanců, kterou přítomný jednání (člen správní rady 

provozovatele) přislíbil zaslat. 

 

Pan starosta konstatoval, že dobré vztahy přispěly k tomu, že všichni účastníci pracovního 

setkání přistoupili na myšlenku hledat nového provozovatele již nyní. 

Záměr podpořil i francouzský velvyslanec, který slyšel na názory prodat podnik již nyní; najít 

tedy strategického kupce, potravinářskou firmu s maximální schopností převzetí zaměstnanců. 

Cílem je sledovat to, aby dopad do města a regionu Sedlčany byl minimální. 

Ekonomický dopad do města (faktory – 100 % příjemcem daně z nemovitostí je město; 

průměrný odběr je 100 m3/den pitné vody; letošní rok nebude zásadně ovlivněn na její spotřebě; 

provozovatel vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. předloží městu Sedlčany potenciální dopad 

ukončení odběru a ovlivnění dalších parametrů ceny vodného a stočného. 

Diskuse: 

▪ nad dalším očekávaným vývojem; 

▪ nad kompetencemi účastníků jednání; 

▪ podnikatelské záměry provozovatele; 

▪ nad neblahými pokusy ovlivňovat jednání bez potřebné erudice. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Zpráva z kontrolního dne stavu rozpracovanosti PD na rekonstrukci sportovišť LAS 

Taverny  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, a to za účasti vedoucího Odboru investic (pan 

Ing. Tomáš Langer), se účastnil tzv. kontrolního dne nad tvorbou PD na shora uvedený 

investiční záměr. 

Pan starosta členům RM popsal stav rozpracovanosti.  

Celkově lze práci, která je doposud na tvorbě PD prováděna, pochválit.  

Projekt LAS Taverny je již ve značném stupni rozpracovanosti (PD pro sestavení zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce).  

V termínu do konce března 2018 bychom měli PD obdržet v kompletním stavu vyhotovení; 

následně můžeme odpovědně připravit výběr zhotovitele. Věcně se jedná o úplnou rekonstrukci 

běžecké dráhy, sportovišť (sektory), umělé zavlažování; atd. 

V čase od počátku hlavních školních prázdnin roku 2018 by se začala rekonstrukce, která podle 

předběžného harmonogramu potrvá cca 3 – 4 měsíce. Dále je potřebné počítat s určitým časem 

případného správního řízení.  

Autor projektu na pracovní schůzce dále uvedl, že určujícím faktorem pro konečnou kvalitu 



 

 

díla bude zhotovitel. 

Diskuse: 

▪ nad celkovou koncepcí a stavem rozpracovanosti PD; 

▪ další vylepšení (dimenze základů tribuny); 

▪ celkové rozvržení sportovišť; 

▪ nad kvalitním zhotovitelem. 

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu z kontrolního dne ve věci plnění smluvních 

ujednání na vyhotovení žádaného stupně projektové dokumentace na rekonstrukci sportovišť 

LAS Taverny, přednesenou panem Ing. Jiřím Burianem, starostou 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 82-1362/2014-2018. 

 

3.3 Zajištění praktického dohledu nad vyhotovením zázemí pro sportující při umělé hrací 

ploše UT3G Sedlčany, Zberazská  

V souvislosti s výše uvedeným projektem na rekonstrukci sportovišť LAS Taverny (jeho 

realizací) je potřebné zajistit tělesnou výchovu a další služby veřejnosti na očekávané úrovni, 

tj. je žádoucí realizovat plánované minimální zázemí pro sportující a uživatele uvedené 

sportovní plochy („Hřiště s umělým povrchem UT3G Zberazská, Sedlčany“).  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, požádal pana Ing. Martina Havla, aby se ujal koordinačních 

činností nad rozvojem a posílením zázemí tohoto sportoviště v čase před zahájením 

rekonstrukce LAS Taverny v roce 2018, a toto zaštítil svoji odborností, rozhodností 

a názorovou váhou své osobnosti. Spolupracovat je možné se Sportovními areály Sedlčany, 

příspěvkovou organizací a Sedlčanskými technickými službami, s. r. o., a to v rámci limitů 

schváleného rozpočtu, případně s dalšími subjekty.  

Diskuse: 

▪ nad konkrétními prvky vylepšení roku 2018, případně prvky již známými (šatny; hygienické 

zázemí; vjezd; údržba plochy, oplocení; přístupy); 

▪ nad bezpečným zpřístupněním místa pro diváky (branka; schody; bezpečnostní prvky); 

▪ nad rozpočtem. 

Pan Ing. Martin Havel, radní města Sedlčany, výzvu přijal. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.4 Informace o průběhu výběrového řízení vedeného za účelem zajištění nejvhodnějšího 

zhotovitele na akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, promluvil o obsahu dalšího jednání ve věci výše 

uvedené. 

Pan starosta zopakoval známou historii vývoje výběru se všemi peripetiemi a záměry uchazeče, 

které jsou nepravdivě medializovány patrně s určitým negativním cílem proti tomuto projektu 

města Sedlčany. 

Zadavatel žádá vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny u 17 položek (opakovaný dotaz 

s konkretizací). 

Pan starosta promluvil o zvláštní odborné péči externího subjektu, který bdí nad nebezpečím 

plynoucím z mimořádně nízké ceny (vícepráce, budoucí jejich zastavení apod.). 

Vzhledem k tomu, že na dotazy město Sedlčany neobdrželo uspokojivé vysvětlení, bude 

sestavena v pořadí již třetí série dotazů.  



 

 

Zatím zbývá 11 zcela nezodpovězených; 6 položek bylo zodpovězeno uspokojivě. 

Pro sdělení požadovaného vysvětlení bude stanovena lhůta pěti dnů (podle předpisu).  

Z jedenácti problémových odpovědí (nezodpovězených uspokojivě) je šest položek cca 

o částku 4 mil. Kč nižších oproti druhé nejnižší nabídkové ceně a další zbytek položek rozpočtu 

je ve výši cca o 1,0 mil. Kč nižší pod druhou nejnižší nabídkovou cenou. Za tyto ceny nelze 

práce realizovat (například montáž podhledů by trvala zlomek sekundy, apod.). Nabídkovou 

cenu v tomto stavu nelze brát vážně. 

Pan starosta sdělil, že město Sedlčany, respektive hodnotící komise očekává ze strany uchazeče 

přesné odpovědi, nikoli zavádějící hru. 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.5 Žádost o povolení zahraniční služební cesty do Spolkové republiky Německo 

(Neumarkt in der Oberpfalz) 

Rada města Sedlčany projednala předloženou Žádost o schválení zahraniční pracovní cesty 

(služební cesty), která byla předložena v písemné podobě zpracovatelkou paní Janou Špalovou, 

vedoucí Turistického informačního centra. 

Referující: pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany.  

Číslo zahraniční pracovní cesty: I/2018. 

Cíl cesty (stát; instituce): SRN; Neumarkt in der Oberpfalz 

Účel a zaměření cesty: 

Účast na valné hromadě Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí – aktivity 

Společenství v letech 2018 – 2021 (webové stránky). 

Husitská kulturní stezka (projednání). 

Termín cesty: ode dne 13. dubna 2018 do 14. dubna 2018. 

Výdaje zahraniční pracovní cesty hradí: 

a) ubytování – město Sedlčany; 

b) stravování – Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí a město Sedlčany; 

c) vedlejší výdaje (PHM) – město Sedlčany (Městský úřad Sedlčany); 

d) kapesné – není nárokováno.  

Použitý dopravní prostředek: služební osobní vozidlo. 

Navrhovaní účastníci: 

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

Paní Jana Špalová, vedoucí TIS. 

 

Diskuse: 

▪ nad úkoly starosty města při setkání (diplomacie; rozvoj cestovního ruchu, reprezentace 

města, zachování dobrých tradic; hodnoty přátelství a porozumění; apod.);  

▪ další aspekty problematiky. 

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje zahraniční služební cestu realizovanou do Spolkové republiky 

Německo (Neumarkt in der Oberpfalz), která se uskuteční ve dnech 13. dubna 2018 – 14. dubna 

2018, a to za účelem účasti na valné hromadě Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí 

– aktivity v letech 2018 – 2021. Město Sedlčany budou reprezentovat pan Ing. Jiří Burian, 

starosta města a paní Jana Špalová, vedoucí Turistického informačního centra 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 82-1363/2014-2018. 

 

3.6 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání páté množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2018 

Pan místostarosta ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení pátý soubor, 5 ks Žádostí 

(případů potřebnosti) na rok 2018, kterým by mohl být potenciálně poskytnut „příspěvek“ (dar) 

v plné výši.  

 

Pan místostarosta připomněl, že definovaná kategorie potřebných se pro rok 2018 ve srovnání 

s rokem 2015, rokem 2016 a rokem 2017 nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se především 

(spíše výhradně) o osaměle žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného 

příjmu než důchodu, pro které může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi 

užívaných dalších zpoplatněných služeb, souvisejících zejména s jejich zdravotním stavem 

a s užívanými službami spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), nejnižší úhrada 

(sazba) „poplatku za komunální odpad“ uvedená v Čl. 4 OZV (tj. 1.600,00 Kč/rok), problémem. 

Sleva není poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok. 

Rada města Sedlčany, posoudila každou Žádost individuálně a na základě příslušného 

ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zvážila vydání usnesení (specifický druh rozhodnutí), kterým přiznává žadateli finanční dar až 

do max. výše 800,00 Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 

jak uvedeno výše, předložil celkem 5 ks Žádostí, kterým doporučil vyhovět.  

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 

18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky 

„sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 

nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně 

osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze 

na základě podané žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 

údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 

sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva 

nebude poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok.“   

 

Na dnešním jednání byly projednávány následující Žádosti o poskytnutí finančního daru 

v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 5 ks 

konkrétních dokumentů – Žádostí předkládáno dnes 7. března 2018 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/4051/2018; Evid. č.: JID: 6775/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/75/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 26. února 2018 (přijata dne 14. února 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 



 

 

- č. j.: SOC/4054/2018; Evid. č.: JID: 6778/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/76/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 26. února 2018 (přijata dne 14. února 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/4056/2018; Evid. č.: JID: 6781/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/77/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 21. února 2018 (přijata dne 21. února 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/4059/2018; Evid. č.: JID: 6784/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/78/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 21. února 2018 (přijata dne 21. února 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/4061/2018; Evid. č.: JID: 6787/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/79/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 26. února 2018 (přijata dne 21. února 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč. 

 

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny. Rada města Sedlčany všechny 

předložené Žádosti uznala důvodnými, podmínky pro schválení daru byly žadateli splněny; 

navrhován a schválen dar sazbou ve výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost. Mezi darujícími 

a obdarovanými bude ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná 

Darovací smlouva, na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění. 

Celkem 5 x 800,00 Kč = 4.000,00 Kč. 

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM: 

▪ ze dne 10. ledna 2018 je 22 případů x 800,00 Kč = 17.600,00 Kč; 

▪ ze dne 24. ledna 2018 je 25 případů x 800,00 Kč = 20.000,00 Kč; 

▪ ze dne 7. února 2018 je 17 případů x 800,00 Kč = 13.600,00 Kč; 

▪ ze dne 21. února 2018 je 10 případů x 800,00 Kč = 8.000,00 Kč; 

▪ ze dne 7. března 2018 je 5 případů x 800,00 Kč = 4.000,00 Kč. 

  

Celkem doposud na darech v 79 případech schválených Žádostí (k dnešnímu dni jednání RM) 

bude vyplaceno 63.200,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ obdobné rozhodování;  

▪ stabilita administrativního procesu a výkonu; 

▪ očekávání dalších Žádostí. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 5 případů (podrobně uvedeno 

v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; (č. j.: 

SOC/4051/2018; SOC/4054/2018; SOC/4056/2018; SOC/4059/2018; SOC/4061/2018), Rada 

města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 

2018/nemovitost, kde příjemci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 

zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě 



 

 

uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 5 

případů činí jejich výše 4.000,00 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 82-1364/2014-2018. 

 

3.7 Zajištění projektové dokumentace (stavební část) na akci pod názvem „Rekonstrukce 

kuchyně 3. MŠ“ 

Rada města Sedlčany byla seznámena se zajištěním dalšího nezbytného kroku na akci 

pod názvem „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl poptávkové šetření na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Rekonstrukce kuchyně v 3. MŠ“. Předmětem hodnocení byla cena 

celková za projekt. Poptávka po cenové nabídce byla zaslána dvěma potenciálním 

zpracovatelům. 

 

Zpráva o hodnocení a posouzení nabídky (opis dokumentu) 

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“  

Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu na stavební práce 

Odbor investic provedl poptávkové šetření na výběr zhotovitele projektové dokumentace 

Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ. Předmětem hodnocení byla cena celková za projekt. Poptávka 

po cenové nabídce byla zaslána dvěma možným uchazečům. Dne 19. října 2017 byla doručena 

cenová nabídka, a to za cenu 286.000,00 Kč (bez DPH), 346.060,00 Kč (vč. DPH), 

60.060,00 Kč (DPH). Dne 19. prosince 2017 byla doručena druhá cenová nabídka, a to za cenu 

235.000,00 Kč (bez DPH), 284.350,00 Kč (vč. DPH), 49.350,00 Kč (DPH); viz., jak již obecně 

uvedeno výše. 

 

V Návrhu rozpočtu města Sedlčany pro rok 2018 byla předpokládaná cena projektu: 

Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ: 235.000,00 Kč (bez DPH 194.214,88 Kč). 

 

• Emailovou formou byly doručeny dvě nabídky, dále bylo sestaveno pořadí podle 

nabídkových cen. 

 

Popis hodnocených nabídek: 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. 

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

VÝSLEDEK HODNOCENÍ A POŘADÍ NABÍDEK – DETAILNÍ ROZPIS  

1. pořadí 

Nabídková cena: 235.000,00 Kč (bez DPH), 284.350,00 Kč (vč. DPH), 49.350,00 Kč (DPH). 

 

2. pořadí 

Nabídková cena: 286.000,00 Kč (bez DPH), 346.060,00 Kč (vč. DPH), 60.060,00 Kč (DPH). 

 

Závěr:  

• Průběh výběrového řízení byl transparentní, při zadání a hodnocení nabídek bylo zachováno 

rovné zacházení s uchazeči a nedošlo k diskriminaci. 

• Žádný z uchazečů nebyl vyloučen ze soutěže. 

• S rozhodnutím Rady města Sedlčany o výběru zhotovitele budou uchazeči seznámeni 

písemnou formou. 

 



 

 

Zpráva byla sestavena v Sedlčanech dne 7. března 2018 

(konec opisu dokumentu) 

 

RM dále projednávala návrh smluvního ujednání (níže uveden). 

(začátek opisu návrhu dokumentu) 

SMLOUVA O DÍLO  

 

Smluvní strany 

Objednatel:   Město Sedlčany 

Sídlo:  nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

Zastoupená:   Ing. Jiří Burian, starostou obce  

IČ:  00243272  

DIČ:  CZ00243272     

Bankovní spojení: 27-521722359/0800 

a 

Zhotovitel:    

 

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

1. Předmět smlouvy: Zhotovení jednostupňové prováděcí projektové dokumentace k žádosti 

o stavební povolení (DSP) v podrobnosti pro provedení stavby „Rekonstrukce kuchyně 

3. MŠ v Sedlčanech. Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006., Sb., 

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“). 

2. Cena díla dle nabídky: 

Cena celkem 235.000,00 Kč, slovy dvěstětřicetpěttisíc korun českých. 

3. Místo plnění: budova 3. MŠ Sedlčany, ul. Na Severním sídlišti č. p. 740, 264 01 Sedlčany, 

parc. č. st. 1084/12, k. ú. Sedlčany (746533). 

4. Lhůta plnění a předání díla: Do šestnácti (16) kalendářních týdnů od účinnosti této Smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně podle této Smlouvy provedené a předané zaplatí 

objednatel zhotoviteli cenu díla ve výši 235.000,00 Kč bez DPH; zhotovitel není plátcem 

DPH, což doložil písemností „Čestné prohlášení“, která je nedílnou součásti této Smlouvy.  

Dílo je zadáno dle cenové nabídky, jejíž úplnost zhotovitel zaručuje. Takto sjednaná cena 

díla zahrnuje veškeré výdaje, vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla.  

6. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení 

a předání díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostí podle 

ustanovení § 435 občanského zákoníku. 

 7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů 

ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu příjemce faktury, a to 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve Smlouvě. Cena díla se 

považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 

objednatele.  

8. Zhotovitel dává za jakost díla záruku. Záruční doba týkající se díla činí dva (2) roky a počíná 

běžet řádným předáním díla.  

9. Sankce: Za prodlení s dokončením a předáním díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 

0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením 

faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i jen 

započatý den prodlení. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) 

kalendářních dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou. 



 

 

Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel nedokončí a neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude 

objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady 

díla nelze odstranit, 

c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.  

10. Jiná ujednání: Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro objednatele 

a jeden pro zhotovitele. Tato Smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních 

stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení zhotovitele – neplátce DPH 

(konec opisu návrhu dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ vztah ke schválenému rozpočtu; 

▪ nad obsahem PD; 

▪ nad návrhem standardizovaného smluvního ujednání. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, o kterých 

z pozice předsedajícího jednání RM 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 

zprávu o hodnocení nabídek na akci, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace 

(stavební část) pod názvem „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“, a rozhoduje o výběru uchazeče 

s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 235.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).“ 

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 82-1365/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany souhlasí se zněním předloženého návrhu Smlouvy o dílo na vyhotovení 

projektové dokumentace stavební část akce „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“ a pověřuje pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvního ujednání se subjektem, který podal 

nejvýhodnější nabídku.“ 

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 82-1366/2014-2018. 

 

3.8 Sportovní plocha (hřiště softbalu) – užívání stávající sportovní plochy; přemístění 

sportoviště 

SK Pegas Sedlčany prostřednictvím Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, předložil 

na jednání RM níže uvedený záznam z jednání s novým vlastníkem pozemku, na kterém je 

softbalové hřiště v lokalitě Sedlčany, Luční ulice. Vlastník pozemku nabízí dva pozemky 

zatížené stavbou hřiště k prodeji městu Sedlčany za cenu 350,00 Kč/m2. Výměra softbalového 

hřiště činí 7 489 m2, za uvedenou jednotkovou cenu by tedy konečná kupní cena pozemku byla 

ve výši 2.621.150,00 Kč. Dále se vlastník pozemku dohodl s provozovatelem hrací plochy 

na tzv. prozatímním prodloužení možnosti užívat pozemky do den 30. června 2018, dosud 

platné smluvní ujednání končí 18. března 2018. 

Zápis z jednání (opis hlavní části): 

Jednání proběhlo dne 27. února 2018 od 20:00 hod. v Praze (OC Zličín). 



 

 

1.       Zástupce nájemce pozemku seznámil vlastníka s faktem, že není v jeho finančních 

možnostech přistoupit na požadovanou změnu výše nájemného z 6.000,00 Kč ročně 

na požadovaných 10.000,00 Kč měsíčně = 120.000,00 Kč ročně. Reálné možnosti má nájemce 

v podobě hrazení nákladů za pozemek ve výši cca 40.000,00 Kč ročně s tím, že cca polovinu 

částky by tvořilo nájemné a polovina částky by připadla na prokazatelné náklady na údržbu 

a opravy areálu. 

2.       Vlastník pozemku sdělil nájemci, že kupní cena, za kterou pozemek pořídil, je údajně 

cca 300,00 Kč/m2 (při běžném zaokrouhlování) a nabídl nájemci možnost prodeje pozemku 

za minimální cenu 350,00 Kč/m2, tak aby navýšením ceny byl pokryt jistý zisk a výhodnost 

prodeje pro vlastníka. 

Ve finančních možnostech nájemce není možnost vlastními zdroji zajistit výkup pozemku 

(výměra 7 489 m2) za uvedenou cenu 350,00 Kč/m2, tedy 2.621.150,00 Kč. Nájemce přislíbil 

vlastníkovi pozemku, že předloží tento návrh vedení města Sedlčany se žádostí, aby pomohlo 

nájemci SK Pegas Sedlčany, z. s. tuto situaci vyřešit (nejlépe odkupem pozemku). Nájemce 

nadále upozorňuje, že na výsledek takové žádosti nemá dostatečný vliv, aby zaručil její 

úspěšnost a nabídl možnost vlastníku pozemku zprostředkovat osobní schůzku se zástupcem 

vedení města Sedlčany. 

3.       Na dobu probíhajících jednání, ode dne 18. března 2018 (konec doby trvání současně 

platné Nájemní smlouvy) do dne 30. června 2018, se obě strany dohodly uzavřít smluvní 

ujednání (forma dodatku k současné NS), kdy by nájemce užíval pozemky za sjednanou fixní 

částku nájemného, na které dojde ke shodě (nájemce navrhl 12.000,00 Kč, vlastník 

18.000,00 Kč) s tím, že nájemce bude hradit náklady spojené s užíváním pozemku jako 

doposud. Po ukončení platnosti tohoto ujednání dojde buď k novým dohodám, nebo k ukončení 

užívání pozemku nájemcem s povinností uvolnit pozemek do doby 1 měsíce od uvedeného data 

30. června 2018. 

4.       Nájemce upozornil vlastníka, že si je vědom své povinnosti dle platné Nájemní smlouvy 

uhradit poměrnou část nájemného za období trvání Smlouvy v současné podobě v části roku 

2018 (jedná se o poměrnou část z částky 6.000,00 Kč ročně). Nájemce tuto částku uhradí 

v okamžiku, kdy mu budou sděleny údaje pro provedení platby. 

 

Diskuse: 

▪ ohrožení dřívějších investic klubu; 

▪ udržování veřejného prostranství; 

▪ náklady s přemístěním; 

▪ další vazby a technické zázemí pro výkon sportujících; 

▪ práce s mládeží a význam sportoviště v širším kontextu vztahů; 

▪  určení pozemku ÚP dokumentací.  

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu z jednání o podmínkách užívání pozemků 

ve vlastnictví fyzické osoby neziskovým subjektem a konečném vypořádání majetkoprávních 

vztahů s novým vlastníkem pozemků, na kterých se nachází softbalové hřiště a jeho zázemí 

v Luční ulici. Stávající nabídka vlastníka na vypořádání majetkoprávních vztahů není pro město 

Sedlčany akceptovatelná.“  

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 82-1367/2014-2018. 

 

3.9 Plnění přijatých usnesení; vypořádání příspěvků do rozpravy a diskusních příspěvků 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 26. února 2018 



 

 

Pan místostarosta předložil k diskusi informace o souvztažnostech k návrhu plnění usnesení 

s akcentem na vypořádání dalších souvisejících úkolů. 

Vypořádání příspěvků:  

▪ SDH Sestrouň; účel naplněn do dne 31. prosince 2017, předmět rovněž naplněn; 

vše v naprostém pořádku. 

Splněny všechny náležitosti po konzultaci s právní zástupkyní města Sedlčany. Doporučení 

z příspěvku jsou vyhodnocena jako lichá. 

 

▪ Osvětlení Zimního stadionu Sedlčany; žádost o doložení výběru; výběr prováděn ze tří 

oslovených zhotovitelů (firem);  

Naprosto bez jakýchkoliv pochybností a problémů. Příspěvek do rozpravy vyhodnocen jako 

neopodstatněná obava.  

 

▪ Požadavek na pracovní jednání zastupitelů před vlastním projednáváním vybrané 

problematiky na veřejném zasedání ZM; (požadavek byl při potenciálním navýšení příjmů 

po prodeji bytů MBF – na rozdělení příjmů); 

Rozhodnutí o postupu většiny zastupitelů musí menšina zastupitelského sboru respektovat. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, uvedl pro poučení dobrý příklad 

postupu samosprávy z úrovně krajského zřízení (nabídka politickým klubům 

v určených časových úsecích pro seznámení se s návrhem rozpočtu a případným zodpovězením 

otázek. 

 

▪ Požadavek pro postup spočívající v aplikaci návrhu postupu občana v životní situaci 

při zveřejnění návrhu rozpočtu pomocí povinných mediálních nástrojů; (doplnit o možnost 

kontaktovat např. vedoucího Odboru ekonomického). 

 

▪ Koncepční studie na zajištění optimálního řešení případné výstavby „Plaveckého bazénu 

Sedlčan“ (osloveno bude více uchazečů prostřednictvím činnosti Odboru investic i když zákon 

tak neukládá; představa některých zastupitelů není představována z pozice odborného pohledu 

a argumentace). 

 

▪ Problematika odměn za výkon funkcí pomocných orgánů ZM a RM, respektive těch členů, 

kteří nejsou členy zastupitelského sboru města. 

Projednání výkonů (statistické ukazatele). 

Návrh na adresné (jmenovité) odměny podle výkonu. Vyhodnotit určité období; počet účastí 

(určení rozhodného období; rozlišení povinných odvodů, daň z příjmů, zdravotní pojištění; 

vyhodnotit za letošní rok – 2018). Celkové očekávané náklady. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalšími návrhy; 

▪ žádný návrh nebyl podložen zkušeností; 

▪ manipulace s údaji; 

▪ ryze osobní a parciální zájmy. 

 

RM projednala postup a rozdělení úkolů pro splnění dílčích usnesení a naplnění konkrétních 

příslibů (podklady disponuje pan starosta a pan místostarosta; úkoly rozděleny na vedoucí 

Odboru majetku, Odboru ekonomického a Odboru investic. 

 

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci vypořádání příspěvků z rozpravy 

a diskuse a dalších podnětů, které byly předloženy zastupitelským sborem a občany 

na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany dne 26. února 2018, případně později. 

Zprávu vypracoval a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 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 82-1368/2014-2018. 

 

3.10 Zajištění vyhotovení dokumentu – Koncepční studie na posouzení investiční výstavby 

a provozu Plaveckého bazénu Sedlčany 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, Radu města Sedlčany seznámil s dřívější 

předběžnou nabídkou Projekční kanceláře Wach, s. r. o., IČ 25214250; se sídlem Cheb, 

Májová 608/23, 350 02 Cheb, která jako kompetentní projektová kancelář by mohla pro město 

Sedlčany, a to pro potřeby rozhodovacího procesu výkonných orgánů města Sedlčany, 

vyhotovit tzv. Koncepční studii na reálnost záměru výstavby Plaveckého bazénu Sedlčany. Tato 

firma disponuje dobrými referencemi (např. pro město Cheb). 

Je žádoucí zajistit konkurenční nabídky na zpracování potřebného dokumentu, který je 

nezbytný pro učinění odpovědného rozhodnutí (většinová shoda). Neboť je nanejvýš potřebné, 

a to z pohledu rozhodovacího procesu zastupitelů, případně veřejnosti (referendum), 

při nejvyšší možné míře odpovědnosti, ve prospěch/neprospěch realizace investičního záměru, 

vyloučit zjevnou manipulaci s údaji, spekulace o výši investic a provozu. 

Jako bonus lze očekávat prevence budoucího zneužití rozhodnutí a dále se 

záměrem minimalizovat emoce zúčastněných či prosazování nesmyslných projektů. 

Pan starosta dále RM předložil určitý koncept dalšího nevyhnutelného postupu před případným 

zadáním projektové dokumentace na konkrétní projekt. V současné době je žádoucí zajistit 

dostatek informací pro rozhodnutí, který z plaveckých bazénů by byl ve městě Sedlčany 

finančně realizovatelný, případně dlouhodobě udržitelný, kolik by jeho provoz zatížil 

každoročně městský rozpočet a rovněž to, kterou z možností (variant) je reálné ze současného 

rozpočtu financovat bez ohrožení chodu města Sedlčany, případně za jakých předpokládaných 

podmínek. Největší otázkou zůstává varianta plaveckého bazénu s celoročním provozem. 

Nyní město Sedlčany stojí před rozhodným krokem, a to definovat jednotné zadání 

pro uvedenou studii (zapojení odborného potenciálu města a externích spolupracovníků).   

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany opakovaně projednala předložený koncept postupu rozhodovacího 

procesu výkonných orgánů města Sedlčany za účelem rozhodnutí o záměru výstavby 

„Plaveckého bazénu Sedlčany“ (vychází z určité nabídky na vypracování „Koncepční studie“).   

 

Diskuse: 

▪ nad některými zařízeními vyhotovenými městy v ČR za poslední roky; jejich provoz zatěžuje 

rozpočty, je neefektivní; 

▪ zajištění Koncepční studie je žádoucí pro další rozhodování; 

▪ další aspekty problematiky provozu (nízká návštěvnost, apod.). 

 

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany revokuje své dřívější rozhodnutí označené RM 76-1258/2014-2018 

ze dne 13. prosince 2017.  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit pro potřeby 

rozhodovacího procesu výkonných orgánů města Sedlčany a jeho nastavení dodávku 

dokumentace tzv. „Koncepční studie na posouzení investiční výstavby a provozu Plaveckého 



 

 

bazénu Sedlčany“, a to následným postupem: 

▪ vyhotovit srozumitelnou zadávací dokumentaci k výběru nejvhodnějšího uchazeče; 

▪ zajistit administrativu procesu výběru nejvhodnějšího uchazeče na zhotovení uvedené 

dokumentace;  

▪ za účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče oslovit nejméně tři potenciální uchazeče 

s kvalitními referencemi na dodávku uvedené „Koncepční studie“; 

▪ předložit hodnotící zprávu s doporučením k výsledkům výběrového řízení v této věci 

k rozhodnutí Radě 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 82-1369/2014-2018. 

 

3.11 Zajištění datových souborů identifikace subjektů (spolků) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s požadavkem paní 

Ing. Blanky Vilasové o zaslání přehledu spolků, které v posledních letech žádaly o finanční 

podporu na svoji činnost z rozpočtu města Sedlčany, a to spolu s dalšími údaji o počtu členů 

v době podání Žádosti (roky tohoto volebního období 2014 až 2018). 

Diskuse: 

▪ nad smyslem a cílem požadavku; 

▪ předání datových souborů, jestliže jsou zachovány; 

▪ ochrana osobních údajů. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Diskuse 

4.1 Diskusní příspěvek č. 1; Odstranění nežádoucích dřevin a realizace náhradní výsadby 

zeleně (dřevin) v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku; příspěvek přednesl pan Ing. František 

Hodys  

Pan Ing. František Hodys sdělil, že na Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, podal Žádost 

o úpravu zeleně. 

Věcně se jedná o naplnění dřívějšího záměru pokácení zeleně rostoucí mimo les v době 

vegetačního klidu a realizaci náhradní výsadby vhodnými dřevinami v městské zástavbě 

Sedlčany. Starší dřeviny byly (budou) z důvodu nevhodnosti a zdravotního stavu odstraněny 

s tím, že byla správním orgánem nařízena náhradní výsadba v městské zástavbě Sedlčany, 

vhodná pro řešenou lokalitu. 

Pan starosta referujícímu za iniciativu a podanou informaci poděkoval. 

Závěr: RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Diskusní příspěvek č. 2; Výměna oken ve školní budově Gymnázia a Střední odborné 

školy ekonomické Sedlčany; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys  

Pan Ing. František Hodys RM informoval a zamýšlené a rozpočtem Středočeského kraje 

schválené akci – výměně oken na školní budově, jejímž vlastníkem je Středočeský kraj. 

Vlastník po delším čase projevil starostlivost a péči o svůj majetek. Okna jsou v havarijním 

stavu a jejich propustnost tepla je alarmující.  

Závěr: Rada města Sedlčany vzala pozitivní informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického 

usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 



 

 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

Členové RM byli předsedajícím dále opakovaně vyzváni ke sdělení dalších samostatných 

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

Vzhledem k tomu, že již nikdo z přítomných radních neměl žádné další samostatné diskusní 

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího osmdesátého druhého zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 82/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům a za další doplňující – průběžné diskusní příspěvky 

i za celkový přístup k činnosti při tomto jednání a za nezištný výkon funkce radních 

ve prospěch udržitelného rozvoje města Sedlčany a jeho správy v mezidobí jednání, rozumí se 

dnešního a předchozího jednání RM.  

 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 21. března 2018 (středa; 6. periodické 

zasedání Rady města Sedlčany v roce 2018; označení ve vztahu k volebnímu období RM 

č. 83/2014-2018). Zasedání RM bude zahájeno v čase od 16:00 hod. ve velké zasedací 

místnosti administrativní budovy Radnice Sedlčany na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 

č. p. 32, 264 01 Sedlčany, do které budou přizváni hosté k projednávanému hlavnímu bodu 

jednání (RC Petrklíč, transformace) a dále bude na jednání RM přizvána kronikářka města 

Sedlčany. 

Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem: 

• „Sociální péče, činnost Pečovatelské služby Sedlčany; situace na trhu 

práce“ 

  

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 21. března 2018) zasedání Rady 

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

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:27 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 7. března 2018; (2 listy) 

3. Výroční zpráva za rok 2017 Městského muzea Sedlčany; (celkem 8 listů bez započítání 

krycích listů) 

4. Výroční zpráva za rok 2017 KDJS Sedlčany; (celkem 12 listů včetně příloh bez 

započítání krycích listů) 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

IČ – identifikační číslo subjektu 

KN – katastr nemovitostí (evidence) 

MBF – městský bytový fond 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 



 

 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 12. března 2018 

 


