
  Z á p i s  RM č. 80/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 7. února 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, Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení 7 radních, počet 

jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Pavel Pína; Ing. Miroslav Hölzel.  

Přizvaní hosté:  

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 

Všichni členové zastupitelského sboru – Zastupitelstva města Sedlčany. 

Dostavili se pouze někteří (pozváni byli panem starostou na základě dobrovolného 

rozhodnutí; vizte Presenční listinu prokazující účast pozvaných zastupitelů). 

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: 16:05 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 20:20 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

třetí v roce 2018 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v čase 16:05 hod. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany pozdravil a přivítal v tzv. velké 

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

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

  

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

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

jednání RM se nikdo z členů RM neomluvil ani jednání z dalšího důvodu neopustil.  

 

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

(jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené zákonné procedury (zákon o obcích). 

Rada města Sedlčany při projednávání programu postupuje podle schváleného Jednacího řádu 

Rady města Sedlčany.  



 

 

 

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

tematickým celkem „Návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018“ i další tematické celky 

z okruhu majetkoprávních vztahů a z okruhu problematiky „Různé“, kde je připraveno 

k projednání několik důležitých témat. 

Dále jsou na 18:00 hod. přizvání všichni členové ZM (setkání dobrovolné), kteří projevili 

zájem diskutovat o problematice uzavření podniku mlékárny ve městě Sedlčany.  

 

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 24. ledna 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 24. ledna 2018 usnesením, které bylo 

označeno RM 79-1314/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících 

z jednání Rady města Sedlčany ze dne 10. ledna 2018 (RM č. 78/2014-2018) 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 79-1315/2014-2018, vzala 

na vědomí přednesenou Zprávu pod názvem „Závěrečný účet – Výsledky hospodaření za rok 

2017 (ve skladbě „Příjmy; „Výdaje“ včetně příloh a přehledu RO č. 1 – RO č. 11/2017) 

a doporučuje takto koncipovanou Zprávu o výsledcích hospodaření předložit Zastupitelstvu 

města Sedlčany k řádnému projednání, a to na jeho nejbližším zasedání. Příjmy dosáhly 

ve sledovaném rozpočtovém období roku 2017 celkové výše 189.046,61 tis. Kč (99,80 %) 

a výdaje celkové výše 162.950,53 tis. Kč (94,89 %). Rozpočet města Sedlčany za rok 2017 

byl uzavřen jako přebytkový v částce 26.096,08 tis. Kč. 

K problematice nebyly stanoveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1316/2014-2018, schválila 

Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o pronájem veřejného prostranství na náměstí T. G. 

Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 31. března, 9. června, 15. září a 15. prosince 2018 za 

účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů“. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1) písm. c) 



 

 

obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství se výše uvedené akce osvobozují od místního poplatku. 

Administrativně úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1317/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 658/1 o výměře 

946 m
2
 a parc. č. 659/6 o výměře 34 m

2
, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, a to na základě návrhu Smlouvy o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/245/2018-

SPBM, kterou se předmětné pozemky doposud uvedené na LV 60000 pro převodce, tj. 

Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, převádějí na město 

Sedlčany. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1318/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

řádně zveřejnil záměr města Sedlčany týkající se zamýšleného prodeje bytů MBF v ulici 

Západní, a to bytů v bytových domech Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175.   

Rada města Sedlčany rovněž doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany, aby zmíněný prodej 

bytů situovaných v bytových domech č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 byl 

realizován za jednotkovou cenu v navrhované výši 5.200,00 Kč/m
2
. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1319/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej městského bytu velikostní kategorie 1+1 

na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany (č. bytu 2/I. patro 

o výměře 40,40 m
2
), a to manželům, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 703.000,00 Kč, 

neboť první v pořadí od své nabídky ve výši 755.000,00 Kč odstoupil. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1320/2014-2018, schválila 

prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se stávající uživatelkou. 

Informace předány. Dodatek uzavřen. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1321/2014-2018, schválila 

uzavřít Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu Městského muzea 

Sedlčany, a to v souvislosti s konáním druhého kola voleb Prezidenta České republiky 2018, 

které budou probíhat ve dnech 26. a 27. ledna 2018, a to za účelem zajištění a zabezpečení 

zdárného a důstojného průběhu voleb a volební místnosti pro volební okrsek č. 2. 

Informace předány. Smlouva uzavřena. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1322/2014-2018, schválila 

uzavřít Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany, a to v souvislosti s konáním druhého kola voleb Prezidenta České 

republiky 2018, které budou probíhat ve dnech 26. a 27. ledna 2018, a to za účelem zajištění 

a zabezpečení zdárného a důstojného průběhu voleb a volební místnosti pro volební okrsek 

č. 3 a č. 4. 



 

 

Informace předány. Smlouva uzavřena. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1323/2014-2018, vzala 

na vědomí informace o stavu realizace, provádění a dílčích výsledcích hardwarově – 

softwarového auditu a využívání prostředků ICT podpory a bezpečnosti úředních výkonů a 

dat na Městském úřadu Sedlčany. 

K problematice nebyly stanoveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1324/2014-2018, souhlasila 

s podáním Žádosti na finanční podporu ze zdrojů Fondu sportu, volného času a primární 

prevence Středočeského kraje s využitím na opravu sportovních prvků Skateparku Sedlčany.  

Rada města Sedlčany v této souvislosti schválila spoluúčast města Sedlčany na tomto projektu 

ve výši 20 % předpokládaného rozpočtu, a to do maximální částky ve výši 100.000,00 Kč 

spoluúčasti města Sedlčany z rozpočtu na rok 2018. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1325/2014-2018, souhlasila 

s realizací Projektu „SUKOVY SEDLČANY – 54. ročník hudebního festivalu“ a podáním 

Žádosti o finanční pomoc na podporu tohoto projektu ze zdrojů Fondu kultury a obnovy 

památek v rámci Tematického zadání Podpora Kultury Středočeského kraje.  

Rada města Sedlčany v této souvislosti schválila spoluúčast města Sedlčany z rozpočtu na rok 

2018 na realizaci tohoto projektu v potřebné procentuální výši z celkových nákladů 

předpokládaného rozpočtu podle podávané Žádosti. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1326/2014-2018, souhlasila 

(podle ustanovení § 37b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) s přijetím daru ve výši 1.000,00 Kč od subjektu 

Multikulturní centrum Praha, z. s., se sídlem Praha, Prokopova č. p. 9, 130 00 Praha 3; IČ 

70098085, a to na nákup pomůcek a materiálu (např. papír, nůžky, lepidla, barvy, aj.), které 

obdarovaný využije v projektu „Světová škola, Vzděláváním pedagogických pracovníků 

k prevenci stereotypů v GRV“, činěné v 1. základní škole Sedlčany, která je v postavení 

obdarovaného. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1327/2014-2018, vzala 

na vědomí rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. základní školy Sedlčany učiněné ve smyslu 

zákona č. 250/2000 Sb., § 32 odstavce č. 3, které svědčí o potřebě zapojení Fondu odměn 

tvořeného příspěvkovou organizací pro uvedený případ ve výši 13.581,00 Kč ke krytí 

překročení stanoveného objemu prostředků na platy. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1328/2014-2018, souhlasila 

(podle ustanovení § 37b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) s přijetím daru ve výši 7.841,00 Kč od společnosti 



 

 

Život dětem, o. p. s., se sídlem Lindnerova č. p. 6, 180 00 Praha 8; IČ 70105031, a to na 

nákup učebních pomůcek a zařízení pro výuku, činěné ve 2. základní škole – Škole Propojení 

Sedlčany, která je v postavení obdarovaného. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1329/2014-2018, stanovila 

termín pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na dne 26. února 2018 

v čase od 17:00 hod., které se uskuteční na obvyklém místě ve Společenském sále Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 79-1330/2014-2018, a to na 

základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 25 případů (podrobně uvedeno 

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

SOC/1706/2018; SOC/1412/2018; SOC/1894/2018; SOC/1908/2018; SOC/1734/2018; 

SOC/1375/2018; SOC/1738/2018; SOC/1698/2018; SOC/1736/2018; SOC/1696/2018; 

SOC/1410/2018; SOC/949/2018; SOC/1377/2018; SOC/1162/2018; SOC/1241/2018; 

SOC/913/2018; SOC/1163/2018; SOC/1164/2018; SOC/245/2018; SOC/1152/2018; 

SOC/1157/2018; SOC/1159/2018; SOC/734/2018; SOC/870/2018; SOC/828/2018), Rada 

města Sedlčany 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 25 

případů činí jejich výše 20.000,00 Kč). 

Úkoly související splněny. 

 

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.  

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 starosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, panu 

místostarostovi za přednesení zprávy poděkoval, a to i za doplňující komentář a vyřkl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal předsedající jednání hlasovat: 

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

města Sedlčany ze dne 24. ledna 2018 (RM č. 79/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1331/2014-2018. 



 

 

 

 

2. Hlavní program   
 

2.1 Příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2018; návrh rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2018 – příjmová část a výdajová část; druhé čtení 
Slova k řešené problematice se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který na jednání 

přivítal přizvanou referující k tomuto bodu jednání, paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru 

ekonomického na Městském úřadu Sedlčany, která radním předložila zapracované smysluplné 

připomínky Rady města Sedlčany („mezičasem zadané a došlé“) do návrhu rozpočtu 

a aktualizované přílohy některých vybraných subkapitol. 

 

Mezi hlavní provedené úpravy návrhu rozpočtu náleží: 

▪ obecně ty, které jsou uvedeny v komplexním finálním materiálu – v návrhu (v pracovním 

materiálu se jedná o dopracované znění Příloh);  

▪ upravené výdaje na údržbu majetku města;  

▪ další úpravy veřejných prostranství. 

Úpravy připravila a do základního schématu návrhu rozpočtu zpracovala paní Jitka 

Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. Jmenovaná je v referenční zprávě řádně 

okomentovala. 

 

Pan starosta sdělil, že provedené úpravy návrhu rozpočtu byly realizovány v intencích 

požadavků členů RM z minulého jednání RM (první čtení návrhu rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2018) a následných instrukcí a mezičasem došlých připomínek. 

 

Rámcová rekapitulace navrhované příjmové strany rozpočtu (částečné porovnání východisek 

návrhů): 

1. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 1. „Daňové příjmy“ jsou navrhovány 

ve výši 114.280,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 

99.490,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 97.990,00 tis. Kč a na rok 2015 

bylo navrhováno 95.650,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 90.400,00 tis. 

Kč); z toho v subkapitole 1.1 „Výnosy daní“ jsou příjmy uvedeny (navrhovány) 

v předpokládané výši 103.400,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo 

navrhováno 88.000,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 85.800,00 tis. Kč; na 

rok 2015 bylo navrhováno 83.700,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 

78.550,00 tis. Kč) a v subkapitole 1.2 „Místní a správní poplatky“ jsou příjmy 

uvedeny v předpokládané výši 10.880,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo 

navrhováno 11.490,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 12.190,00 tis. Kč; na 

rok 2015 bylo navrhováno 11.950,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 

11.850,00 tis. Kč). Zde jsou ponejvíce poníženy příjmy z odvodu loterií a jiných 

her (umořování provozu vlivem účinnosti OZV; dobíhající provoz terminálů MF 

ČR a nepříznivě projevující se změny v legislativě spadající do gesce Odboru 

dopravy a silničního hospodářství). 

2. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 2. „Nedaňové příjmy“ jsou navrhovány 

ve výši 19.287,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 

18.836,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 18.548,00 tis. Kč; na rok 2015 

bylo navrhováno 18.802,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 18.837,00 tis. 

Kč). Zde návrhem reflektujeme očekávané příjmy. 

3. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 3. „Kapitálové příjmy“ jsou ve výši 

4.645,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 8.815,00 tis. Kč; na 



 

 

rok 2016 bylo navrhováno 2.600,00 tis. Kč; pro rok 2015 bylo navrhováno 

6.810,00 tis. Kč; na rok 2014 bylo navrhováno 17.120,00 tis. Kč); z toho 

v subkapitole 3.1 „Příjmy z prodeje pozemků a jiného nemovitého majetku“ jsou 

příjmy uvedeny v předpokládané výši 100,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo 

navrhováno 1.300,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 1.500,00 tis. Kč; na rok 

2015 bylo navrhováno 1.760,00 tis. Kč a na rok 2014 bylo navrhováno 

1.120,00 tis. Kč) a v subkapitole 3.2 „Prodej BF“ jsou příjmy uvedeny 

v předpokládané výši 4.545,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 

7.515,00 tis. Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 1.100,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo 

navrhováno 5.050,00 tis. Kč a na rok 2014 bylo navrhováno 16.000,00 tis. Kč). 

4. Předpokládané příjmy (návrh) v kapitole 4. „Dotace, půjčky, rezervy“ jsou ve výši 

51.033,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 41.984,00 tis. Kč; 

na rok 2016 bylo navrhováno 38.117,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo navrhováno 

175.093,00 tis. Kč a  na rok 2014 bylo navrhováno 292.703,00 tis. Kč); z toho 

v subkapitole 4.1 „Dotace ze SR, OP EU“ jsou příjmy uvedeny v předpokládané 

výši 24.937,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 bylo navrhováno 22.700,00 tis. 

Kč; na rok 2016 bylo navrhováno 21.425,00 tis. Kč; na rok 2015 bylo navrhováno 

20.233,00 tis. Kč a na rok 2014 bylo navrhováno 20.023,00 tis. Kč); v subkapitole 

4.2 „Investiční účelové dotace“ jsou příjmy navrhovány nulové; (Poznámka: na 

rok 2017 a na rok 2016 byly navrhovány rovněž nulové; na rok 2015 byly 

s ohledem na smluvní vztah navrhovány příjmy v předpokládané výši 

108.374,00 tis. Kč a na rok 2014 bylo navrhováno 186.030,00 tis. Kč); 

v subkapitole 4.3 „Zapojení rezerv“ se počítá s částkou ve výši 26.096,00 Kč; 

(Poznámka: pro rok 2017 bylo navrhováno 19.284,00 tis. Kč; pro rok 2016 bylo 

navrhováno 16.692,00 tis. Kč; pro rok 2015 bylo počítáno s částkou ve výši 

46.486,00 tis. Kč a pro rok 2014 byla navrhována částka 26.650,00 tis. Kč).  

Předložený návrh rozpočtu na rok 2018 prozatím nepředpokládá přijatí žádného 

úvěru (návratné finanční výpomoci; byla by žádoucí pro případ „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“); (Poznámka: Návrh rozpočtu na rok 2017 a rok 

2016 rovněž nepředpokládal přijetí žádného úvěru; návrh rozpočtu na rok 2015 

rovněž nepředpokládal přijetí žádného úvěru; v roce 2014 byla do návrhu příjmové 

části rozpočtu vložena subkapitola označená 4.4 „Úvěry“, ve které bylo 

navrhováno přijetí úvěru ve výši 60.000,00 tis. Kč, což bylo naplněno). 

Příjmy jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 189.245,0 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 

byly navrhovány 169.125,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 157.255,00 tis. 

Kč; na rok 2015 byly navrhovány částkou ve výši 296.355,00 tis. Kč a na rok 2014 byly 

příjmy v původním rozpočtu navrhovány částkou 419.060,00 tis. Kč). Dřívější vysoké 

rozpočtované příjmy byly postaveny na finanční podpoře SFŽP ČR ve věci realizace 

investiční akce pod názvem „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“.  

Zapojení rezerv předpokládá částku ve výši 26.096,00 tis. Kč; na rok 2017 bylo navrhováno 

zapojit rezervy ve výši 19.284,00 tis. Kč.  

 

Rámcová rekapitulace navrhované výdajové strany rozpočtu: 

1. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 1. „Zemědělství – lesní hospodářství“ 

jsou navrhovány ve výši 2.500,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly 

navrhovány částkou 2.750,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 

2.400,00 tis. Kč; na rok 2015 byly navrhovány částkou 2.200,00 tis. Kč). 

2. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 2. „Průmyslová a ostatní odvětví 

hospodářství“ jsou navrhovány ve výši 12.160,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 



 

 

byly navrhovány ve výši 14.765,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 

10.725,00 tis. Kč; na rok 2015 byly navrhovány částkou 7.050,00 tis. Kč). 

3. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 3. „Služby obyvatelstvu“ jsou 

navrhovány ve výši 95.565,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 

částkou 88.830,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 80.440,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 230.740,00 tis. Kč). 

4. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 4. „Sociální věci, zdravotnictví“ jsou 

navrhovány ve výši 4.600,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 

částkou 3.935,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 3.420,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 3.195,00 tis. Kč). 

5. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 5. „Ochrana a bezpečnost“ jsou 

navrhovány ve výši 8.145,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 

částkou 6.325,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 6.185,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 6.065,00 tis. Kč). 

6. Předpokládané výdaje (návrh) v kapitole 6. „Všeobecná veřejná správa“ jsou 

navrhovány ve výši 66.275,00 tis. Kč; (Poznámka: na rok 2017 byly navrhovány 

částkou 52.520,00 tis. Kč; na rok 2016 byly navrhovány částkou 54.085,00 tis. Kč; 

na rok 2015 byly navrhovány částkou 47.105,00 tis. Kč, tato částka v konečném 

návrhu RM upravena na 47.200,00 tis. Kč. 

Výdaje jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 189.245,00 tis. Kč; (Poznámka: pro rok 

2017 byly výdaje navrhovány částkou 169.125,00 tis. Kč; pro rok 2016 byly výdaje 

navrhovány částkou 157.255,00 tis. Kč; pro rok 2015 byly výdaje navrhovány částkou 

296.355,00 tis. Kč). 

 

Komentář a diskuse: 

▪ návrh rozpočtu okomentoval pan starosta; vybraným kapitolám se podrobněji věnovala 

paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického;   

▪ další úpravy místních komunikací, zejména chodníků byly opakovaně prodiskutovány 

s jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o., panem Jiřím Daňkem, přičemž byla 

provedena prohlídka vybraných komunikací na místě samém; (návrh poskytnutých finančních 

prostředků rozpočtem města bude Radou města Sedlčany dále upřesněn na cílené opravy – 

určeny priority, případně i podrobnosti způsobu odborné oprávky povrchů);  

▪ specifikace dalších stavebních akcí pro vědomost RM a další rozhodování; kontext 

s dřívějším plánem oprav sestaveným provozovatelem; 

▪ návrh rozpočtu upraven v intencích toho, co bylo při zadání návrhu rozpočtu vysloveno 

(všichni radní); 

▪ návrh rozpočtu je sestaven podle priorit (důležitosti); 

▪ návrh rozpočtu kontinuálně navazuje na rok 2017;  

▪ předložit návrh mohou zastupitelé před vlastním zasedáním ZM (do dnešního dne nepřímo 

učinila ve výdajových položkách paní Ing. Blanka Vilasová);   

▪ nad vybranými výdajovými položkami; 

▪ stavební akce, které přecházejí do roku 2018; 

▪ další kontinuita rozpočtu; 

▪ mandatorní výdaje; 

▪ činnosti spojené s auditem rozpočtu. 

O návrhu rozpočtu svědčí dále přílohy, které jsou součástí spisové dokumentace Odboru 

ekonomického. 

V otevřené diskusi radních již nezazněly žádné další zásadní požadavky.  



 

 

Diskuse se aktivně účastnili všichni radní a jejím důležitým segmentem bylo projednání 

a nastavení postupů pro monitoring dalších potřebných akcí na opravy a údržbu majetku, jak 

uvedeno výše, a to pro případ, že by byly posíleny rozpočtové příjmy. 

Závěr: 

Doporučit ZM na jeho nejbližším zasedání dne 26. února 2018 takto sestavený návrh rozpočtu 

na rok 2018 schválit výrokem navrhovaného usnesení (uvedeno níže). 

   

Závěrem diskuse pan starosta referující paní Jitce Kadlecové poděkoval za přednesenou 

Zprávu i provedený odborný komentář a radním za podněty k diskusi nad předloženým 

návrhem rozpočtu na rok 2018. 

 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující soubor výroků usnesení, o kterých nechal 

předsedající zasedání RM hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany doporučuje předložit k řádnému projednání a schválení Zastupitelstvu 

města Sedlčany návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. Příjmy a výdaje po zapojení 

rezerv ve výši 26.096,00 tis. Kč k vyrovnání rozpočtu jsou navrhovány ve výši 189.245,00 tis. 

Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1332/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, v termínu 

nejpozději do uplynutí dne 9. února 2018 zajistit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

(jak v listinné tak elektronické verzi) zveřejnění návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1333/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Žádost o závazné stanovisko ke společnému projednání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení projektu „Společenské centrum Sedlčany“ 
Rada města Sedlčany byla podrobněji seznámena s obsahem Žádosti o závazné stanovisko 

ke společnému projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě (projektu) 

pod názvem „Společenské centrum Sedlčany“, která byla doručena na Městský úřad Sedlčany 

dne 29. ledna 2018 a zaevidována do systému EZOP pod č. j: OM 2277/2018. 

V dokumentu – Žádosti o závazné stanovisko ke společnému projednání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení pod názvem „Společenské centrum Sedlčany“ je uvedeno, že je žádáno 

o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení týkající se stavby na pozemku parc. č. 124/4 a parc. č. 124/5 

v katastrálním území a obci Sedlčany. 

Stavebník (vlastník stavby) je společnost Maranatha, z. s.; IČ 26585065; se sídlem Praha, 

Jemnická 887/4, 140 00 Praha. 

Při projednání stavebníka před úřady, dotčenými orgány a veřejností zastupuje 

PASSERINVEST GROUP, a. s., se sídlem Praha, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4. 



 

 

Zpracovatelem projektové dokumentace je ATELIER 8000, spol. s. r. o. 

Předpokládaný termín realizace stavební akce je v intervalu dní 3. Q roku 2018 – 4. Q roku 

2019, včetně. 

Stanovisko je požadováno zaslat na adresu PASSERINVEST GROUP, a. s., Praha, 

Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle, popř. datovou schránkou ID: vxafkuj. 

K vlastní Žádosti byla přiložena projektová dokumentace. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany vzala výše uvedené na vědomí.  

Subjekt Maranatha, z. s., se sídlem Praha, Jemnická 887/4, Praha, jako stavebník a vlastník 

pozemků parc. č. 124/4 a parc. č. 124/5 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita ulice Tyršova), 

požádala o vydání závazného stanoviska ke společnému projednání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, týkající se stavby „Společenské centrum Sedlčany“, což prakticky jako 

hlavní stavbu představuje výstavbu modlitebny a bytového domu se společenským centrem. 

Předpokládaný termín zahájení stavby je III. Q. 2018, s termínem dokončení IV. Q. 2019. 

S touto výstavbou souvisí ukončení provozování parkoviště osobních automobilů v Tyršově 

ulici v Sedlčanech, na což byla dříve uzavřena Smlouva o nájmu pozemku mezi subjektem 

Maranatha, z. s., jako pronajímatelem a městem Sedlčany, jako nájemcem, a to na dobu 

určitou, tj. do 30. června 2018. 

Město Sedlčany jako vlastník pozemků, které bezprostředně sousedí s pozemky parc. č. 

124/84 a parc. č. 124/5 v k. ú. Sedlčany, souhlasí s realizací výše uvedené stavby, včetně 

vybudování přípojek inženýrských sítí na pozemcích města.  

Nebyly nalezeny žádné věcné překážky (právní ani jiné). 

Zajištěny byly informace z Odboru výstavby a územního plánování. 

 

Diskuse: 

▪ nad předloženou PD, souvztažnosti s areálem Nemocnice Sedlčany; 

▪ zajištění propustnosti terénu pro veřejně prospěšný projekt městského parku; 

▪ zajištění připojení ke zdroji el. energie a dalším sítím infrastruktury města Sedlčany (voda 

kanalizace); 

▪ součinnost při uzavření parkoviště; vznik otevřené parkovací plochy pro návštěvníky (určitá 

náhrada). 

 

Závěr: 

Vydání stanoviska zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to v součinnosti se 

sekretariátem Městského úřadu Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Stanovisko k uplatněnému vydržení vlastnického práva k části pozemků doposud 

ve vlastnictví města Sedlčany fyzickými osobami 

Rada města Sedlčany projednala předložené Stanovisko k uplatněnému vydržení vlastnického 

práva k části pozemků doposud ve vlastnictví města Sedlčany, které bylo po prozkoumání 

případu posouzeno paní Mgr. Monikou Drábkovou, právní zástupkyní města Sedlčany s níže 

formulovaným závěrem, který je třetí částí dokumentu – vyžádaného právního stanoviska 

(následuje opis části dokumentu – citace). 

Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR k problematice vydržení se nyní pokusím 

aplikovat výše uvedený právní rámec na existující skutkový stav. Ve věci posouzení 

oprávněnosti či poctivosti dobré víry je nutné vyjít z nabývacího titulu právních předchůdců a 

z dostupného zaměření pozemků. Dále je třeba vyjít z tolerované odchylky analogového 

měření při zaměřování pozemků v roce 1982 a rovněž z faktu, že v listopadu 2017 bylo 



 

 

zaměření provedeno mnohem přesnější digitální metodou, což může odchylku původního 

měření vychýlit na jednu i druhou stranu zaměřované linie. Faktický přesah umístěného plotu 

na pozemky města je výše uvedeným podstatně ovlivněn. Pro závěr, zda se jedná 

o omluvitelnou odchylku – ve smyslu posouzení omluvitelného omylu zakládajícího 

oprávněnou držbu, je třeba zohlednit i výměry pozemků, jejichž hranice byly zaměřovány. 

Celková plocha pozemků ve vlastnictví fyzických osob představuje 729 m
2 

dle evidence 

katastru nemovitostí. Celková plocha v držení je pak 778 m
2
, což je o dva pruhy při hranicích 

pozemků o výměře 21 m
2
 a 28 m

2
 více (dle geometrického plánu ze dne 13. prosince 2017). 

Celková výměra pozemku města parc. č. 723/5, který je dotčen užíváním pruhu o výměře 

21 m
2
 činí 387 m

2
, celková výměra pozemku města parc. č. 2940/8, který je dotčen užíváním 

pruhu o výměře 28 m
2
 činí 1352 m

2
. Vzhledem k výměře obou pozemků a délce plotové čáry, 

která oba pozemky ve vlastnictví města odděluje od pozemků ve vlastnictví FO a s odkazem 

na citovanou judikaturu dá označit za omyl omluvitelný při vytýčení hranice pozemků. Toto 

usuzuji i ze skutečnosti, že se právní předchůdci chopili držby na základě právního titulu, 

jehož nedílnou součástí byl geometrický plán pro vyznačení hranic pozemků a s ohledem na 

respektování hranic pozemků při jejich vytýčení ve zbytku plotové čáry byl tento geometrický 

plán respektován (hranice souhlasí). Omluvitelným je omyl, ke kterému došlo přesto, že 

držitel postupoval s obvyklou mírou opatrnosti (dle geometrického plánu), kterou lze se 

zřetelem k okolnostem konkrétního případu po každém požadovat. Podstatnou otázkou je 

posouzení dobré víry ve vztahu ke stávajícím vlastníkům nemovitých věcí jako 

vykonavatelům držby v současném rozsahu. Do doby držby je třeba započíst dobu oprávněné 

držby právních předchůdců držitele. Pokud bychom vyšli z toho, že město nedisponuje 

žádnými důkazy, kterými by bylo možno dobrou víru právních předchůdců stávajících 

držitelů vyvrátit, je nutné rovněž předpokládat, že i soud by hleděl na výkon takové držby 

jako na oprávněný a započetl by do držby i dobrověrnou držbu právních předchůdců od roku 

1982, od kdy nebyli ve výkonu držby k části pozemků města manželé Vodňanských rušeni. 

Za předpokladu, že by byla dobrá víra a oprávněnost držby zpochybnitelná, je nutné mít na 

zřeteli rovněž fakt, že dle výpisu z katastru nemovitostí je FO nepřetržitým držitelem 

předmětných částí pozemků po dobu delší 10 let (počítání od listopadu 2017, kdy na základě 

zaměření vyšlo najevo, že je vykonávána i držba části sousedních pozemků), přičemž město 

by neslo důkazní břemeno zpochybnit jeho konstatovanou dobrou víru v to, že rodiče FO 

nerušeně a oprávněně užívali pozemky v rozsahu známého oplocení. S ohledem na vše shora 

uvedené se přikláním k závěru, že dobrověrnost a oprávněnost držby by v řízení před soudem 

FO prokázala a byla by v případném řízení o určení vlastnictví úspěšnou stranou sporu. 

(konec citace) 

 

Shora uvedené údaje jsou v podstatě podpořeny i stanoviskem fyzické osoby (žadatele), které 

bylo doručeno na Městský úřad Sedlčany dne 29. listopadu 2017 a bylo zaevidováno pod č. j.: 

OM/22491/2017. 

Stanovisko je odstoupením od Žádosti na vypořádání majetkoprávních vztahů odkupem 

do vlastnictví uživatelů, a to části výše uvedených a v dobré víře užívaných pozemků. 

Ve stanovisku je uvedeno, že původní žadatelé odstupují tímto od jejich dřívějšího záměru 

odkupu částí pozemků, které v květnu roku 2017 zaslali na město Sedlčany. Jednalo se 

konkrétně o výměru 15 m
2 

z pozemku parc. č. 723/5 a o výměru 28 m
2
 z pozemku parc. 

č. 2940/8. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost, kterou FO odstoupily od své původní Žádosti 

o odkoupení částí pozemků parc. č. 723/5 a parc. č. 2940/8 (vizte geometrický plán č. 2553-

161/2017 ze dne 13. prosince 2017, kterým byla z původního pozemku parc. č. 723/5 



 

 

oddělena parc. č. 723/24 o výměře 21 m
2
 a z původního pozemku parc. č. 2940/8 oddělena 

část parc. č. 2940/135 o výměře 28 m
2
, vše v k. ú. a obci Sedlčany), neboť FO uplatňují 

k dotčeným pozemkům vlastnické právo – vydržení ve smyslu ustanovení § 1089 a násl. 

občanského zákoníku, což dokládají právním posouzením právního zástupce. 

  

Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala zrušit své původní usnesení ze dne 7. 

června 2017 (vizte usn. č. RM 64-1014/2014-2018) o prodeji pozemku a zároveň RM 

zvažovala doporučit ZM schválit převod vlastnického práva (vydržení) k pozemkům parc. č. 

723/24, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 21 

m
2
, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 723/5 a pozemku parc. č. 2940/135, 

druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 28 m
2
, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 2940/8, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 

2553-161/2017 ze dne 13. prosince 2017), a to v souladu s ustanovením § 1089 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s tím, že město Sedlčany 

převede vlastnictví na žadatele, a to do podílového spoluvlastnictví tak, jak uvedeno v návrhu 

níže.  

 

Diskuse: 

▪ nad zajištěnými dokumenty k případu vydržení; 

▪ spravedlivá dohoda; akt souhlasného prohlášení; 

▪ příprava podkladů pro jednání, resp. postoupení ke schválení v ZM. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ruší své původní usnesení o prodeji pozemku ze dne 7. června 2017 

označené č. RM 64-1014/2014-2018, a to v plném rozsahu. 

Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit převod vlastnického 

práva (vydržení) k pozemku parc. č. 723/24, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace o výměře 21 m
2
, který byl oddělen z původního pozemku parc. 

č. 723/5 a převod vlastnického práva (vydržení) k pozemku parc. č. 2940/135, druhem orná 

půda, způsobem využití ZPF o výměře 28 m
2
, který byl oddělen z původního pozemku parc. 

č. 2940/8, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2553-161/2017 ze dne 

13. prosince 2017), a to v souladu s ustanovením § 1089 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1334/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost o společný nájem bytu MBF  
Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o společný nájem bytu MBF shora uvedeného 

žadatele. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit Žádost o společný nájem bytu zařazeného 

do evidence MBF, dle ustanovení § 2270 a § 2271 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a to bytu o velikostní kategorii 1+1 (č. bytu 8/podkroví) na 

adrese bytového domu Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, který společně užívá 

se smluvním nájemcem bytu. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ reference o užívání bytu ze strany správce MBF; 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ běžný postup dle občanského zákoníku; 

▪ nebyl spatřen problém. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o společný nájem bytu podle ustanovení § 2270 

a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu 

o velikostní kategorii 1+1 (č. bytu 8/podkroví) na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 

Sedlčany, který společně užívá s nájemcem bytu.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1335/2014-2018. 

 

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

(Poznámka: Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM zařazena.) 

 

4. Různé 

 

4.1 Informace k připravované novele zákona o odpadech 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, jednající členy RM seznámil se 

základními principy připravované legislativní změny zákona o odpadech s dopadem 

do prostředí původců odpadů s akcentem na dopad na odpadové hospodářství obcí. 

Vláda navrhuje významné zvýšení skládkovného, avšak variantní řešení procesu odpadového 

hospodářství s ohledem na předpisy EU s dopadem do prostředí obcí za ČR nepřipravila. 

Pouze represivně z obcí vysává finanční prostředky zpět do státního rozpočtu, které do režimu 

odpadového hospodářství zpět nevrací. 

Hlavní zásady nového přístupu: 

▪ zásadní zvýšení skládkovného s významným dopadem na občany a rozpočty obcí; 

▪ významné snížení investičních možností a potenciálu obcí; 

▪ absence strategického plánu nakládání s komunálními odpady, které doposud končí 

na skládkách; 

▪ centrální spalovny (soustava; nákladovost pořízení a provozu, technologické uzly; odběry 

tepla apod.); 

▪ problematika svozu odpadů (náklady na PHM; náklady na dopravu obecně, překládací 

stanice, linky na třídění a čistotu odpadů, jejich prvotní zhuštění – lisování a další; 

problematika konkurenčního prostředí); 

▪ právní aspekty;  

▪ zapojení státu (krajských zřízení a regionů) na podporu podnikatelských záměrů zpracování 

odpadů; 

▪ problematika spaloven a moderních technologií na výrobu tepla. 

 

Na základě nepříznivého návrhu novely zákona do prostředí obecního zřízení vzniká na straně 

obcí, respektive je jejich zájmem, určitý odpor proti směrování legislativy uvedeným 

zjednodušujícím směrem, vedoucím ke zneužití situace a účelového přilepšování prostředků 

do státní kasy na úkor městských rozpočtů a občanů. 

Novela předpokládá zvýšení poplatků za tunu skládkovného z dnešní sazby 500,00 Kč/tuna 

na 2.000,00 Kč/tuna odložených odpadů na skládku. Tyto finanční prostředky končí ve státní 



 

 

kase a část z nich v rozpočtu obce, na jejímž území se skládka nachází (odpad ze Sedlčan 

na skládce ve Voticích; příjemcem město Votice). 

Městu Sedlčany byla ze strany Svazu měst a obcí ČR doručena Výzva, které je společným 

odporem a postupem proti návrhu novely zákona o odpadech. 

Rada města Sedlčany přijala informace na vědomí. 

Rada města Sedlčany se shodla na tom, že materiál bude za účelem zajištění odborného 

stanoviska postoupen Sedlčanským technickým službám, s. r. o., které v termínu do dne 

21. února 2018 vypracují žádané stanovisko, zaměřené na předpokládané dopady do prostředí 

nastaveného odpadového hospodářství ve městě Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Výsledky výběrového řízení na obsazení uvolněné pozice strážníka Městské policie 

Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany informoval o ukončeném 

opakovaném výběrovém řízení na obsazení uvolněné pozice strážníka Městské policie 

Sedlčany. 

Ve výběrovém řízení obstála FO.  

Po oznámení výsledků řízení na místo FO reflektovala. Uchazečka má odslouženo 10 let 

praxe u sboru Policie ČR. 

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

usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Ustanovení (jmenování) kronikáře města Sedlčany 

Pan místostarosta v rámci pověření vybranými úkoly v této věci RM informoval o jejich 

plnění, tentokráte o finalizaci zajištění a obsazení uvolněného místa kronikáře města 

Sedlčany. 

Věc projednal s potenciální uchazečkou, která se profilovala z širšího okruhu vhodných 

kandidátů, již dříve oslovenou, se kterou bude uzavřena příslušná smlouva o výkonu potřebné 

funkce, a to za stejných podmínek, jako tomu bylo doposud s předchozí kronikářkou. 

Kronikářka provede působnost zápisů událostí dnem 2. ledna 2018; doplní zpětně. 

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

usnesení. Kompetencemi disponuje pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.4 Provozní řád administrativních budov Městského úřadu Sedlčany 

Pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, pověřený výkonem bezpečnostního 

technika a pracovníka Městského úřadu Sedlčany pro uvedenou problematiku, předložil 

sestavený Provozní řád budov Městského úřadu Sedlčany. 

Text předpisu byl konzultován s paní Mgr. Monikou Drábkovou, právní zástupkyní města 

Sedlčany. 

Věcně byla RM s obsahem dokumentů seznámena. Provozní řády Městského úřadu Sedlčany 

podle nastavení předpisu ze strany zpracovatele bere RM na vědomí, schvaluje pan Ing. Jiří 

Burian, starosta města Sedlčany. 

Účinnost předpisu je stanovena dnem 1. března 2018; předpis v platnosti dnem vydání panem 

starostou. 

Diskuse: 



 

 

▪ nad rozdíly u jednotlivých administrativních budov; 

▪ další provozní záležitosti ve vztahu k bezpečnosti provozu; 

▪ dopad nařízení EU – GDPR a další vyvolané úpravy předpisu; 

▪ zveřejnění dokumentů. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Provozní řád administrativních budov Městského 

úřadu Sedlčany (nám. T. G. Masaryka č. p. 32, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, Nádražní č. p. 

336), který spolu s přílohami sestavil pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení. 

Účinnost Provozního řádu nastává dnem 1. března 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1336/2014-2018. 

 

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

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

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

Pan místostarosta ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení třetí soubor, 17 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 17 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 Žádosti o poskytnutí finančního daru v rámci opatření 

ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 17 ks konkrétních 

dokumentů – Žádostí předkládáno dnes 7. února 2018 k rozhodnutí RM). 

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 17 x 800,00 Kč = 

13.600,00 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. 

  

Celkem doposud na darech schváleno (dnes) 51.200,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ obdobné rozhodování; stabilita administrativního procesu a výkonu. 

 

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 25 případů (podrobně uvedeno 

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

SOC/2010/2018; SOC/1986/2018; SOC/2200/2018; SOC/2327/2018; SOC/2328/2018; 

SOC/1204/2018; SOC/2199/2018; SOC/2490/2018; SOC/2721/2018; SOC/2720/2018; 

SOC/2719/2018; SOC/2718/2018; SOC/2489/2018; SOC/1990/2018; SOC/1989/2018; 

SOC/2933/2018; SOC/2932/2018, 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 17 případů činí jejich výše 13.600,00 Kč).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1337/2014-2018. 

 

4.6 Zadávací řízení stavební akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 

Rada města Sedlčany v pozici zadavatele byla seznámena s nepravomocným Rozhodnutím 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-SO495/2017VZ-03149/2018/541/SLa 

a dalšími souvisejícími materiály (dokumenty ve spisu). 

Rada města Sedlčany dříve ve věci přijala soubor výroků usnesení, které bylo opatřeno 

administrativní značkou RM 73-1215/2014-2018: 

„Rada města Sedlčany v rámci zpracování administrace podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení v 

podlimitním režimu v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen „zákon“), 

postupem podle části čtvrté zákona, obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a 

příjemce podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností 



 

 

od 2. června 2017; přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve 

Věstníku veřejných zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-

020761: 

 

1. Bere na vědomí a souhlasí s výsledkem posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

dle ustanovení § 113 odst. 1 zákona k tomu pověřenou komisí dle ustanovení § 42 odst. 1 

zákona a přizvaným odborníkem dle ustanovení § 42 odst. 3 zákona u prvních dvou 

nabídek v pořadí, které podali účastník řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, 

správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní 

forma: akciová společnost, IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod 

Roztoky, se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost, 

IČ 25606468 (nabídka pořadové číslo 3) a vybraný dodavatel Chládek a Tintěra, a. s., se 

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

62743881 (nabídka pořadové číslo 4). 

2. Bere na vědomí a souhlasí s následně citovaným výsledkem posouzení zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 113 odst. 6 zákona k tomu pověřenou 

komisí dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona a přizvaným odborníkem dle ustanovení § 42 

odst. 3 zákona. 

- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny účastníka 

zadávacího řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK 

GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: 

akciová společnost; IČ 46356886, prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního 

procesu obsahuje potřebné zajištění podmínek dodržování povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, čímž účastník 

zadávacího řízení dostatečně transparentním způsobem prokázal splnění požadavků 

dle ustanovení § 113 odst. 4 písm. a) zákona. Komise proto nabídku tohoto účastníka 

zadávacího řízení opakovaně hodnotila dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší 

nabídkové ceny. 

- Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného 

dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, 

právní forma: akciová společnost; IČ 62743881, prostřednictvím ekonomických 

aspektů výrobního procesu nesplňuje požadavky zadavatele na zcela jednoznačné 

prokázání dodržování zákonných povinností účastníka zadávacího řízení ve smyslu 

ustanovení § 113 odst. 4 písm. a) zákona, proto přizvaný odborník i k tomu pověřená 

komise doporučují zadavateli vyloučit tohoto účastníka zadávacího řízení v souladu 

s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a) zákona.  

3.  Rozhoduje o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem 

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

to na základě výše uvedeného doporučení hodnotící komise a přizvaného odborníka a 

v souladu s ustanovením § 113 odst. 6 písm. a) zákona. 

4. Ruší své předchozí rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-1173/2014-

2018 ze dne 4. října 2017 vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem 

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

to z důvodu vyloučení tohoto dříve vybraného dodavatele, které je činěno v souladu 

s „Metodikou procesní k zadávacím řízením“, uveřejněnou na stránkách Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR.  

5. Souhlasí s pořadím nabídek dle opakovaného hodnocení nabídek pověřenou hodnotící 

komisí ze dne 3. listopadu 2017 a na základě tohoto pořadí a v souladu s ustanovením § 

122 odst. 1 zákona rozhoduje o novém výběru dodavatele, kterým je „SDRUŽENÍ 

SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 



 

 

441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL 

cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní 

forma: akciová společnost; IČ 25606468, který předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 

43.928.760,00 Kč bez DPH. 

6. Bere na vědomí povinnost zadavatele obeslat nově vybraného dodavatele výzvou dle 

ustanovení § 122 zákona k předložení dokladů a informací a z toho plynoucí povinnost 

zadavatele (pověřené hodnotící komise) provést na základě takto předložených dokladů 

kompletní posouzení nabídky nově vybraného dodavatele a teprve následně odeslat 

oznámení o výběru.“ 

 

Diskuse: 

▪ meritem věci se Úřad nezabýval; problémy nejsou vyřešeny; 

▪ mimořádně nízká nabídková cena zůstává, je žádoucí se jí dále zabývat; 

▪ další konzistentní postup ve věci. 

 

Poznámka: S ohledem na skutečnosti případu, které jsou podrobně uvedeny ve spisové 

dokumentaci, nejsou zde podrobnosti duplicitně uváděny (nadbytečnost). 

 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující návrh výroku usnesení, o kterém bylo 

hlasováno najednou: 

„Rada města Sedlčany v rámci zpracování administrace podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení v 

podlimitním režimu v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen „zákon“), 

postupem podle části čtvrté zákona, obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a 

příjemce podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností 

od 2. června 2017; přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve 

Věstníku veřejných zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-

020761: 

1. Ruší své dřívější usnesení označené RM 73-1215/2014-2018, a to pouze v části bodu, který 

je označen číslem „3.“, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & 

Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová 

společnost; IČ 62743881; dále číslem „4“, kterým bylo rozhodnuto o zrušení předchozího 

rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-1173/2014-2018 ze dne 4. října 

2017 vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 

01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881 a číslem „5.“, kterým bylo 

dříve rozhodnuto o novém výběru dodavatele – „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, 

správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní 

forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, 

se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČ 25606468, 

a to bez náhrady. 

2. Ukládá ustanovené a pověřené hodnotící komisi neprodleně zahájit řízení o novém 

posouzení a hodnocení doručených nabídek, a to s účastí přizvaných renomovaných 

odborníků z odvětví stavebnictví, ekonomika – tvorba cen.“ 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1338/2014-2018. 

 

4.7 Návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se uskuteční dne 

26. února 2018, a to za účelem případné úpravy a zejména projednání obsahu příloh a jejich 

podstaty předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 



 

 

 

Program zasedání:  

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM 11. prosince 2017 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

4. Informace o výsledcích hospodaření města za rok 2017 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet roku 2017 – komentář 

4.2 Výsledky hospodaření roku 2017, příjmy a výdaje, včetně RO č. 1 

 11/2017 

4.3 Přílohy č. 1  13 

4.4 Návrh usnesení 

5. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 

Přílohy: 5.1 Návrh rozpočtu – příjmy, výdaje; Přílohy č. 1  10 

5.2 Návrh rozpočtu  komentář 

5.3 Návrh usnesení 

6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2018 o stanovení kratší doby 

nočního klidu 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva  

6.2 Návrh OZV č. 1/2018 

6.3 Návrh usnesení 

              7. Návrh peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy 

Zastupitelstva města Sedlčany za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva města 

Sedlčany a komisí Rady města Sedlčany 

Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva  

7.2  Návrh usnesení 

 

8.    Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

 Přílohy: 8.1 Důvodové zprávy k bodům č. 1  5 

  8.2 Grafické přílohy k bodům č. 1  5 

  8.3 Návrhy usnesení k bodům č. 1  5 

 

9.    Diskuse 

10.  Závěrečné znění usnesení 

11. Závěr 

Diskuse: 

▪ nad dalším rozšířeným obsahem příloh a nad jejich vypracováním; 

▪ nad návrhem programu veřejného zasedání; doplnění programových bodů nebylo v diskusi 

požadováno. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje upravený návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany, které bude svoláno na dne 26. února 2018 v čase od 17:00 hod., a to 

do Společenského sálu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 80-1339/2014-2018. 

 

4.8 Informace o uzavření provozu „Mlékárny Sedlčany“ 



 

 

Na jednání RM byli přizváni zastupitelé města Sedlčany, kteří projevili svoji občanskou účast 

na opatření provozovatele a vlastníka ve věci ukončení provozu a přemístění stávajících 

kapacit do Přibyslavi, respektive Hesova na Českomoravskou vrchovinu. 

K tomuto rozhodnutí vede efektivita provozu a rozhodnutí vlastníka. Již dříve byl uzavřen 

provoz v Příbrami, dále závod na Slovensku. Nyní budou uzavřeny další dva závody (Polsko, 

Sedlčany). 

Sedlčanská mlékárna podle informací ze strany původce má být uzavřena v květnu roku 2019. 

Jednání RM se aktivně účastnili tito zastupitelé: 

Ing. Jiří Barták; 

Mgr. Libor Novotný; 

Ing. Martin Severa; 

Ing. Petr Stoupa; 

Ing. Blanka Vilasová; 

Pan Ondřej Vodňanský. 

Zúčastnění si navzájem vyměnili informace a pouvažovali nad stávající nepříznivou situací. 

Město Sedlčany v tomto ohledu nemá žádné kompetence a založeno právo jednat a vstupovat 

do rozhodnutí privátního subjektu, který s městem Sedlčany dříve o svém rozhodnutí 

nediskutoval a nejednal. Je svrchovanou věcí a na rozhodnutí vlastníka. Město není 

podnikatelským subjektem a není pro tento účel primárně konstituováno. Město je 

veřejnoprávní korporací, která má úlohu ve vztahu ke společným občanským a veřejně 

prospěšným zařízením. Nástroji na řešení mimořádných životních situací jako je ztráta 

zaměstnání disponuje Úřad práce ČR. Rozhodnutí vlastníka je nezvratitelné a konečné. 

Ostatní záležitosti mají politický rozměr. 

Přes výše uvedené pan starosta vyvolal a vedl několik jednání, a to zejména s cílem zmírnit 

důsledky rozhodnutí do prostředí města Sedlčany s významným dopadem a dodavatele 

surovin, služeb a v neposlední řadě na zaměstnance, kterými jsou především ženy.  

Pan starosta mimo jiné realizoval jednání s Úřadem práce v Příbrami, který bude na místě 

(Sedlčany) jednat se zaměstnanci, a to s cílem jejich postupného zařazení do pracovního 

procesu v prostředí nabídek pracovních míst v našem regionu.  

Pozvání na jednání RM přijal také člen vedení závodu pan Josef Soukup, který diskusi 

obohatil o historická fakta a milníky ve vývoji závodu, vlastnických vztahů a provozu, jako i 

o dalších podnikatelských souvztažnostech. 

Diskuse: 

▪ původcem informací je vlastník, odborová organizace a zaměstnanci, nikoli město Sedlčany 

a pan starosta, který je taktéž žádá; 

▪ za město Sedlčany ze zákona vystupuje a navenek jedná starosta města; 

▪ prodej objektu mlékárny (technologie bude rozebrána); výběr budoucího vlastníka; 

▪ prodej podnikových bytů; 

▪ exekuce na majetek (evidence KN); 

▪ jednotný výstup informací; 

▪ svolání jednání za účasti zástupců zaměstnavatele, zaměstnanců, odborů, dodavatelů mléka 

a zastupitelů, které přislíbil pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany.  

Závěr: Město Sedlčany bude účastno prostřednictvím statutárního zástupce dalších jednání. 

O výsledcích budou RM sděleny informace. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Informace o petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí 

Dokument byl doručen na Městský úřad Sedlčany dne 6. února 2018 č. j: T 2842/2018. 



 

 

Jedná se o aktivity fyzické osoby, pana Patrika Korandy (Tábor), jednajícího za petiční výbor 

a petenty.  

Předmětem jednání byl obsah tzv. „Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí“, 

spolu s „Výzvou zastupitelům obcí a městům České republiky“. 

Adresáti dokumentů: 

▪ Obce ČR – členky a členové zastupitelstev, vedení obcí; 

▪ Města ČR – členky a členové zastupitelstev, vedení měst; 

▪ Městyse ČR – členky a členové zastupitelstev, vedení městysů; 

▪ Městské části ČR – členky a členové zastupitelstev, vedení městských částí; 

▪ Městské obvody ČR – členky a členové zastupitelstev, vedení městských obvodů. 

 

Otevřený dopis je Výzvou zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn 

členům okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu, neboť dříve vyzvaný stát na 

obdobnou Výzvu nereflektoval (jak uvedeno níže). 

Petenti se dříve obrátili na vládu České republiky s výzvou, aby mimořádnou odměnou 

doplatila nespravedlivé odměny členů okrskových volebních komisí za proběhlou 

prezidentskou volbu. Vláda nikterak nereagovala. 

Z tohoto důvodu se petenti obrátili na obce, za účelem doplacení odměn členům okrskových 

volebních komisí z obecního/městského rozpočtu, a to ideálně v následující výši: 

▪ 500,00 Kč všem členům okrskových volebních komisí, kteří pracovali v obou kolech právě 

proběhlé volbě prezidenta ČR, a kteří nebyli zapisovali nebo předsedy OVK; 

▪ 1.600,00 Kč za druhé kolo voleb všem členům okrskových volebních komisí, kteří pracovali 

v obou kolech prezidentské volby. 

Mnoho obcí a měst své komisaře už údajně ze svého rozpočtu odměnilo. Pokud by tak učinilo 

město Sedlčany, bylo požádáno o informaci, v jaké výši.  

Částky odměn jsou uvedeny ve výši, v jaké jsou žádány v petici. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany nedoporučuje situaci tímto nestandardním způsobem řešit. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Stav případu dříve duplicitního zápisu pozemků 

zastavěných místní komunikací ve vlastnictví města Sedlčany; případ v lokalitě Na 

Potůčku; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys  

Jmenovaný se opakovaně dotázal (již na minulém jednání RM), zda odpůrkyně využila v této 

kauze o určení vlastnictví dalšího opravného prostředku. 

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Sedlčany měl tento diskusní příspěvek vypořádat 

do dnešního zasedání RM, byly tazateli sděleny výsledky provedené konzultace s právní 

zástupkyní města Sedlčany, která disponuje spisem i informacemi. 

Právní zástupkyni (Mgr. Monika Drábková) ani městu Sedlčany není známo, zda protistrana 

využila možnosti podat opravný prostředek – Ústavní stížnost Ústavnímu soudu ČR 

ve stanovené lhůtě do dvou měsíců od převzetí vydaného rozhodnutí (není nám znám účastník 

řízení, který rozhodnutí obdržel jako poslední; předpokládáme, že cca do ½ února uplyne 

lhůta, která započala plynout s doručením poslednímu účastníku, jestliže neměl DS). Možné 

je se případně dotazovat. 

Město Sedlčany by bylo určitě vyrozuměno o jejím podání, ne tak jeho právní zástupce 

(obvyklá praxe v tomto případě). V současné době nedisponujeme informacemi (prověřeno 

na podatelně Městského úřadu Sedlčany, naposledy dne 7. února 2018 v čase 15:30 hod.). 



 

 

Závěr: 

Diskusní příspěvek považován za částečně vypořádaný. Lze předpokládat, že konečná 

informace bude zajištěna do následného zasedání RM, kde bude informace předána. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2 (k diskusnímu příspěvku č. 3 z předchozího jednání RM); 

Prohlídka objektu nové stanice Městské policie Sedlčany; příspěvek přednesl pan 

Mgr. Pavel Pína  

Pan místostarosta v rámci organizace zasedání RM a jeho programu sdělil, že návrh byl 

v plném znění akceptován s tím, že nejbližší zasedání RM bude zahájeno prohlídkou objektu 

stanice Městské policie Sedlčany (dne 21. února 2018).  

Pan Mgr. Pavel Pína za akceptaci opakovaně poděkoval. 

Závěr: Návštěva členů RM v uvedeném objektu bude avizována v den jednání RM, tj. jak 

uvedeno výše dne 21. února 2018. 

Příspěvek je považován za vypořádaný. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Příprava spolupráce s partnerským městem Taverny; 

příspěvek přednesl pan Mgr. Pavel Pína  

Pan Mgr. Pavel Pína požádal o schůzku s panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města 

Sedlčany, jejímž předmětem by bylo projednání pokračování a případný rozvoj spolupráce 

města Sedlčany a partnerského města Taverny (Francie) v následujícím období s akcentem na 

rok 2018.  

Náhledem do programu pan starosta sdělí nejbližší možný termín pracovního setkání. 

Pan Mgr. Pavel Pína poděkoval. 

Příspěvek bude považován za vypořádaný dnem sdělení termínu schůzky (pracovního 

jednání). 

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 zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 80/2014-2018), 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. února 2018 (středa; 4. periodické 

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

č. 81/2014-2018). Zasedání RM bude zahájeno v čase od 16:00 hod. fyzickou prohlídkou 

objektu Městské policie Sedlčany, Nádražní č. p. 336, 264 01 Sedlčany a dále bude 



 

 

pokračovat vlastním jednáním ve velké zasedací místnosti administrativní budovy Radnice 

Sedlčany na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany. 

Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem: 

 Sport, Výroční zpráva za rok 2017 Sportovní areály Sedlčany, 

příspěvková organizace 

  

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

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

 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 20:20 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

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

3. Návrh rozpočtu na rok 2018 ke zveřejnění (příjmy; výdaje); (celkem 6 listů) 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

GDPR – General Data Protection Regulation  

(nařízení EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob  

      v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  

údajů) 

IČ – identifikační číslo subjektu 

KN – katastr nemovitostí (evidence) 

MBF – městský bytový fond 

OVK – okrsková volební komise 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 14. února 2018 

 

 

 


