
  Z á p i s  RM č. 81/2014-2018 

(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 21. 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. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 

Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík.  

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

radních se v průběhu zasedání nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian (pracovní neschopnost – nemoc). 

▪ na část jednání (počátek): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek; Ing. Martin Havel.  

Přizvaní hosté:  

Pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace; 

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

Místo konání jednání RM:   

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

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

Jednání započato: 16:00 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:48 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

a zároveň čtvrté v roce 2018 zahájil s pověřením pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, v čase 

16:00 hod. pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

 

Jednání RM bylo zahájeno na veřejném prostranství před nově zbudovaným objektem Městské 

policie Sedlčany, na adrese Sedlčany, Nádražní č. p. 336, 264 01 Sedlčany. Na toto místo byli 

členové RM svoláni z důvodu provedení exkurzu v nejbližším exteriéru stavby a zejména 

interiéru objektu, spolu s výkladem o dispozicích, průběhu výstavby, budoucí funkčnosti 

a dalších aspektech realizovaného projektu a režimu objektu spolu s jeho provozováním.  

Pan místostarosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany na místě samém pozdravil 

a přivítal. 

 

Slovo k výkladu předal přizvanému panu Ing. Tomáši Langerovi, vedoucímu Odboru investic, 

který se ujal slova za účelem provedení nově zbudovaným objektem a sdělením všech 

informací.  



 

 

Bylo konstatováno, že se dílo zdařilo. Po schválení rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 bude 

objekt vybaven nábytkem a instalovány budou technologie potřebné pro technickou a věcnou 

podporu činnosti a očekávaného výkonu Městské policie Sedlčany.  

Po ukončení exkurze se členové RM přesunuli do objektu obvyklého jednání, tj. do tzv. velké 

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

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany, kde bylo realizováno standardní jednání RM. 

  

Pan místostarosta 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 nemoci omluvil pan Ing. Jiří Burian, starosta města. Jednání RM v jeho 

průběhu nikdo z přítomných členů RM z dalšího důvodu neopustil.  

 

Následně se pan místostarosta 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 místostarosta sdělil, že v souladu se schváleným hlavním bodem programu je dnešním 

tematickým celkem „Sport; Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace; Zpráva 

o činnosti za rok 2017“. Do programu jednání jsou zařazeny i další tematické celky z okruhu 

majetkoprávních vztahů a 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 7. 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 7. února 2018 usnesením, které bylo označeno 

RM 80-1331/2014-2018, vzala 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.  

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1332/2014-2018, doporučila 

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. 

K problematice dále byly projednány připomínky. Problematika bude zařazena (vypořádání 

připomínek) na dnešní jednání RM; připravil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1333/2014-2018, uložila 

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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1334/2014-2018, zrušila své 

původní usnesení o prodeji pozemku ze dne 7. června 2017 označené č. RM 64-1014/2014-

2018, a to v plném rozsahu. Dále v této věci Rada města Sedlčany doporučila 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 m2, 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 m2, 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. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1335/2014-2018, schválila 

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, matkou. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1336/2014-2018, vzala 

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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1337/2014-2018, 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), 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 

17 případů činí jejich výše 13.600,00 Kč). 



 

 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1338/2014-2018, a to v rámci 

zpracování administrace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení v podlimitním režimu v souladu 

s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen „zákon“), postupem podle části čtvrté 

zákona, obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

z Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností od 2. června 2017; 

přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761: 

1. Zrušila 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. Uložila 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. 

Úkoly související průběžně v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 80-1339/2014-2018, schválila 

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. 

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 místostarosta, předsedající dnešnímu zasedání RM vyřkl následující 

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



 

 

„Rada města Sedlčany bere 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.“ 

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 81-1340/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program   

 

2.1 Sport, Zpráva o činnosti za rok 2017; Sportovní areály Sedlčany, příspěvková 

organizace 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, na jednání RM přivítal přizvaného hosta, 

pana Pavla Bednáře, ředitele výše uvedené příspěvkové organizace, kterému předal slovo 

k přednesení souboru informací a aktivitách, činnosti, plnění rozpočtu, případně hospodářských 

výsledcích a výhledu činnosti na další rozpočtová období. 

Ředitel subjektu poděkoval za slovo a předal členům RM v písemné podobě soubor informací 

(informační zprávu o činnosti). Údaje v dokumentu uvedené okomentoval. 

Referující úvodem sdělil, že Výroční zpráva není ještě kompletně vyhotovena; absentuje v ní 

podstatná ekonomická část („výsledovka“), neboť zpracovatel (externí subjekt) ještě materiál 

nedodal, i když včera bylo hospodaření uzavřeno. Dnes byly panu řediteli sděleny pouze 

výsledné údaje, ty ovšem neobsahují materiál v obvyklém formátu, který bude dokončen 

později. 

Referující tedy přednesl věcnou část událostí roku 2017. 

Zopakoval informaci o tom, že teprve včera uzavřeno hospodaření. 

Přednesený soubor informací lze brát pouze jako dílčí zprávu (průběžnou zpráva). Tabulka, 

která by obsahovala rozpočet na jednotlivé provozy v rámci organizačního členění, není 

doposud k dispozici (obsahem rozpracovanosti). 

Referující sdělil informace ohledně struktury zaměstnanců 10 zaměstnanců, dříve 

12 zaměstnanců; šetření za zdravotním a sociálním pojištění; práce na dohodu o provedení 

práce. 

 

Zimní stadion Sedlčany (informace) 

Budova je stará cca 10 let budova; 13 let je staré chlazení, životnost některých prvků 

technologie je u konce. 

Řídící PC systému chlazení se musí se vyměnit. Pro uvedený účel se použije v rozpočtu 

příspěvek na opravu a údržbu. 

Proběhla výměna osvětlení, jak známo dotaci jsme MŠMT ČR nedostali (rozdělení akce 

na výměnu a likvidaci). Provozovatel dále doplatil částku 15.000,00 Kč (regulace funguje 

perfektně; ušetří el. energii na osvětlení; větší spotřebu má chlazení; podstatné je, že svítí více 

a rovnoměrně; odpadá údržba). 

Užívání ledové plochy je prakticky beze změn (činný je odd. ledního hokeje; význam má 

soutěž, kt. je pořádána). 

Veřejné bruslení dostává stále větší na větším významu, je i vyšší zájem vyplývající z teplejšího 

průběhu zimy.  

O organizaci rozvrhu se stará vedoucí Zimního stadionu. Když se nehrají zápasy je veřejné 

bruslení i v sobotu (ve všední dny není takový zájem). 

Od příští sezóny bude intenzita času navýšena.  

Potíže jsou s uživateli, přicházejí s nečistotami, které led zbytečně ničí (oprava rolbou).  



 

 

Opatření spočívá ve vymezení prostor, v jinak stanoveném režimu (přístup do šatny z boku; 

neprocházejí pak v obuvi; řešení vstupních dveří; hlavní dveře – únikový východ; nákladná 

oprava hlavních dveří). 

 

Turistická ubytovna TJ Tatran Sedlčany 

Tato je pouze v těsném zisku. Stálý problém – závislost na činnosti stavebních dělníků. 

Cykloturisté navštěvují velmi zřídka, věci nepomohla změna cyklotrasy, neboť tato se u Kosovy 

Hory odklání a nevede do Sedlčan. Otázkou je, zda v budoucnu poptávku zvýší Krčínova 

cyklostezka. 

Pracovní pozice jedné správcové se osvědčila 

 

Stadion LAS Taverny 

Užívají ho titíž uživatelé, zaplní jej; o víkendu zde mají akce spolky. 

Špatný stav sportovišť; po rekonstrukci se změní rozsah užívání ve prospěch uživatelů, 

12 měsíců v roce bude prakticky využívána běžecká dráha. 

 

Skatepark 

Dotace je žádoucí. Sportovní prvky jsou vlivem povětrnosti i užívání ve špatném stavu; 

naplánována postupná výměna prvků za betonové. Nákladná záležitost – 0,500 mil. Kč; 

je navrhován směr ve prospěch prvků pro zkušené jezdce; některé pro začínající mládež; 

výměna všech činí náklady přes 1 mil. Kč. 

 

Tenisový kurt je málo obsazován; částečně se nachází na pozemku nevypořádaného 

spoluvlastnictví (Mrskošova rodina). 

Z užívání vyplývá (je ceník), že jediný příjem je původem od začínajících tenistů, či starších; 

dále kurt užívají střední školy a školy základní. 

 

Turistická ubytovna na LAS Taverny 

Zde jsou spíše ubytováváni turisté. Je kvalitnější. Špatnou zkušenost učinil provozovatel s tzv. 

výměnou studentů ze zahraničí. Veliká neukázněnost; problémy s úklidem a opravou 

poničeného nábytku a povlečení.  

 

Hrací plocha na TJ Tatran Sedlčany 

Nadměrná zátěž travnaté hrací plochy – výměna travního koberce v brankovišti (referující 

poděkoval panu Ing. M. H.); dříve měl provozovatel jinou představu o realizaci oprav plochy.  

Nákup zeminy a písku; tzv. pochozí dlažba; osvětlení; ochranné sítě. 

 

Hřiště s umělým povrchem 

Velice se osvědčilo; je hojně užíváno, odlehčuje plochám travnatým (regenerace trávníku). 

Umělý povrch má jednoznačně pozitivní (kladný) efekt. Skutečně se šetří trávník a snižují se 

náklady na jeho údržbu.  

Záležitost se může kladně projevit i na sportovních výkonech, neboť je umožněn celoroční 

trénink. 

Jsou potřebné dořešit cca 4 uživatelské problémy: 

▪ vylepšit vstup na hřiště (štěrk příliš nedrží), 

▪ diváci obecně nemají dobrý přístup k místu nad zábradlím, není bezpečný;  

▪ absence WC pro veřejnost; 

▪ šatny s  nedostatečnou investicí ve výši 460.000 Kč; v požadovaném rozsahu je za tuto částku 

nelze vyhotovit (v návrhu bylo 700.000 Kč). 

Antukovou plochu prakticky využívají pouze volejbalisté. 



 

 

 

Referující vzpomenul i běžný dalších sportovních a tréninkových ploch (Mrskošovna, hřiště 

v Luční ulici, plážový volejbal a další). 

Proběhla rekultivace prostranství v údolní nivě ze strany Sedlčanských technických služeb, 

s. r. o.; cesta do objektu Taverny se vylepšila; problémy se spoluvlastnictvím soukromých osob 

přetrvávají. 

 

Sokolovna 

Tělocvična je neustále obsazena. Další zájemci mají zájem ji užívat.  

Budova je v havarijním stavu; problémy s hygienou; požadavek na odborný posudek. 

Předběžné posudky svědčí o dvou cestách, a to objekt zbourat nebo rekonstruovat. Posudek je 

potřebné vyhotovit způsobilou osobou. 

Problémy s vlhkým zdivem. 

Provizorní opravy nemají význam. Žádoucí je případné využití posílit další plochou 

na sportování. 

RM je si vědoma neuspokojivého technického stavu – priorita dalšího volebního období 

v oblasti sportu. 

 

Sauna Sedlčany 

Proběhla úspěšná výměna kamen. Provoz dělá radost všem. Provoz je výdělečný hlavně díky 

obsluhovateli sauny. Je zde stálá široká skupina lidí; muži saunu celoročně navštěvují a užívají. 

 

Pořádání sportovních akcí není v gesci provozovatele sportovních zařízení. 

Referující dále uvedl některá významná statistická data o provozu a hospodaření jednotlivých 

zařízení (vizte zprávu). 

Pan místostarosta referujícímu za přednesení zprávy poděkoval, jako i za provedený komentář. 

Diskuse: 

▪ hospod. po střediscích; 

▪ přístup diváků na ochoz kolem silnice u UTG 3; otázka okolo 10.000,00 Kč investice; v půlce 

délky oplocení vyhotovit přístup (vrátka, navrhnout a zadat výrobu např. Sedlčanským 

technickým službám, s. r. o.) z komunikace (bezpečnost); 

▪ pohledávku za ubytovnu firma nezaplatila; odepisování pohledávky bylo ve výši 

50.000,00 Kč a dále reklama na Zimním stadionu Sedlčany – nezaplacena, soudní jednání 

(12.000,00 Kč); 

▪ černý granulát na UTG 3; 

▪ posunout hranici dopravního značení „konec a začátek obce“; úkol pro ODSH. 

 

Po ukončení diskuse bylo předneseno následující usnesení, o kterém nechal předsedající 

zasedání RM hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere 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.“ 

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 81-1341/2014-2018. 

 

2.2 Plán rozvoje sportu ve městě Sedlčany a jeho provádění 

Pan místostarosta odborně promluvil o této problematice, a to z pohledu legislativních 

a věcných povinností obce. 



 

 

Zakotvení plánu rozvoje sportu pochází původem již z roku 2001, avšak prováděno bylo jinou 

formou (nebylo třeba dokumentace). 

Město Sedlčany podpora sportu realizuje na několika úrovních a v několika směrech.  

Je žádoucí disponovat a zajistit „normovaný“ plán rozvoje sportu a jeho provádění. 

Novela z roku 2016 přináší určité upřesnění směrem k dokumentaci. 

Do 18 měsíců od účinnosti předpisu je subjekt povinný plán vypracovat a podle tohoto plánu 

postupovat; může se jednat o dobrý koncepční materiál. 

Dne 30. června 2018 vyprší lhůta pro jeho provedení, připomněl pan místostarosta. 

Pan Pavel Bednář zjistí nejlepší a nejvhodnější formu dokumentu; připraví návrh časového 

plnění a především obsah dokumentu. Město Sedlčany obdrželo nabídky od agentur, které se 

touto problematikou zabývají. 

Diskuse: 

▪ o využití dřívějších koncepčních a statistických materiálů, kterými město disponuje 

(porovnání s jinými lokalitami); 

▪ podmínky zajistit náležitosti, formu a obsah (zák. č. 115/2001 Sb.; zák. č. 230/2016 Sb.). 

Úkol přijal přítomný ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Naplnění zveřejněného záměru nakládání s majetkem; Smlouva o nájmu části 

pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. Sedlčany za účelem zřízení bezbariérového přístupu 

do objektu České pošty, s. p. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, členy RM seznámil s dalším krokem, 

který následuje po uplynutí doby zveřejněného záměru nakládání s majetkem ve vlastnictví 

města Sedlčany. 

Z veřejnosti nebyly k záměru pozemek dlouhodobě pronajmout doručeny ve stanovené lhůtě 

ke zveřejnění žádné připomínky. 

Vzhledem k tomu, že byla tato problematika již několikráte RM předkládána, a to 

v jednotlivých fázích administrace, je všem dobře známa a nebylo tudíž potřebné situaci 

opětovně detailně vysvětlovat. 

 

Byla projednána Smlouva o nájmu pozemku číslo 2018/00004 (návrh), která je navrhována 

uzavřít s Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1; IČ 47114983, 

který je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565. 

Adresa pro zaslání faktur: Česká pošta, s. p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 

Ostrava 1. 

Smlouva je uzavírána v souladu s ustanoveními § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V odstavci o předmětu Smlouvy je uvedeno, že pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem 

pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. a obci Sedlčany, jak je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu 

vlastnictví 10001, jehož předmětná část je poskytována Smlouvou do užívání. 



 

 

Pronajímatel přenechává na základě této Smlouvy nájemci do užívání část pozemku o výměře 

25,5 m2. Umístění předmětu nájmu je zakresleno v katastrální mapě, která tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy. 

Pronajímatel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy je předmět nájmu ve stavu 

způsobilém k řádnému užívání v souladu s účelem, ke kterému má sloužit, a nejsou mu známy 

žádné okolnosti svědčící o opaku. K fyzickému předání předmětu nájmu dojde ke dni nabytí 

účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí předmětu nájmu bude vyhotoven předávací 

protokol, který bude stvrzen podpisy obou smluvních stran. 

Nájemce prohlašuje, že si předmět nájmu prohlédl, je mu znám jeho stav a konstatuje, 

že pro účely nájmu je předmět nájmu zcela vyhovující a s tímto jej od pronajímatele do svého 

užívání přijímá. 

Předmět nájmu je pronajímán za účelem realizace stavby s názvem ,,Pošta Sedlčany – stavební 

úpravy hlavního vstupu – rampa“ a následného užívání rampy pro potřeby Pošty Sedlčany. 

Stavba je blíže popsána v Příloze č. 2 této Smlouvy – Půdorys a řez rampou. 

Pronajímatel jako vlastník pozemku tímto uděluje nájemci souhlas vlastníka s umístěním 

stavby, spočívající ve vybudování přístupové rampy na pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. a obci 

Sedlčany. Pronajímatel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla podkladem pro správní řízení jako 

souhlas účastníka za účelem vydání příslušného správního rozhodnutí dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Současně pronajímatel uděluje 

nájemci souhlas se vstupem a vjezdem na pozemek v rozsahu potřebném k vybudování stavby. 

Nejpozději ke dni skončení nájmu nájemce stavbu z předmětu nájmu odstraní, nedohodnou-li 

se Smluvní strany jinak. 

Pronajímatel se zavazuje zajistit řádný a nerušený výkon práv nájemce po celou dobu 

nájemního vztahu. 

Nájemce se zavazuje: 

a) užívat předmět nájmu jako řádný hospodář; 

b) při realizaci stavby zasahovat do práv a oprávněných zájmů pronajímatele pouze v nezbytné 

míře a počínat si tak, aby na majetku pronajímatele nedocházelo ke škodám a nebyl omezen 

jeho provoz; 

c) nejpozději ke dni uplynutí doby nájmu odevzdat předmět pronajímateli zpět, a to vyklizený 

a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení 

při rádném užívání. O odevzdání předmětu nájmu zpět pronajímateli bude pronajímatelem 

vyhotoven předávací protokol, který bude stvrzen podpisy obou smluvních stran.  

 

Další činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení č. RM 75-1236/2014-2018 přijaté dne 

29. listopadu 2017, na základě kterého byl zveřejněn záměr města Sedlčany o pronájmu části 

pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. Sedlčany (lokalita ulice Nádražní), obec Sedlčany, zvažovala 

schválit uzavření předkládaného návrhu Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Sedlčany, 

jako pronajímatelem (vlastník) a Českou poštou, s. p., jako nájemcem, a to na dobu určitou 

v trvání 20 let, tj. do dne 31. prosince 2038, za účelem vybudování přístupové rampy do objektu 

pobočky České pošty, s. p., jak uvedeno výše.  

Pronajímatel přenechá nájemci do nájmu část pozemku parc. č. 218/3 o výměře 25,50 m2 

(vyměřeno při návrhu zpracování projektové dokumentace) za jednotkovou cenu ve výši 

10,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 255,00 Kč/rok. 

Diskuse: 

▪ plnění veřejně prospěšného projektu; 

▪ podmínkou je aplikace inflační doložky; 

▪ další aspekty užívání; 

▪ doba pro realizaci bezbariérového přístupu. 



 

 

 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

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 81-1342/2014-2018. 

 

3.1.2 Schválení výše ročního nájemného s ohledem na uplatnění inflační doložky; Nájemní 

smlouvou č. 045419-000-00 uzavřenou se společností T-Mobile Czech Republic, a. s.   

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě dokumentace předložené Městským úřadem Sedlčany, 

Odborem majetku, zvažovala schválit, a to v souladu s Nájemní smlouvou č. 045419-000-00 

ze dne 28. května 2012 (vizte článek 7, bod 5. uvedené Smlouvy, „Valorizace“), kterou spolu 

uzavřeli město Sedlčany, jako pronajímatel a obchodní společnost T-Mobile Czech 

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

o užívané výměře 100 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany (tj. za účelem umístění 

nadzemního telekomunikačního vedení včetně opěrného bodu na kótě Deštno), a to o 2,5 %, 

což představuje míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen za rok 2017. S účinností od 1. července 2018 tak činí roční nájemné 

102.808,00 Kč/rok. 

Uplatnění inflační doložky tedy znamená zvýšení původního nájemného o částku 2.808,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ uplatnění je žádoucí; 

▪ další aspekty užívání části pozemku; 

▪ komerční záležitosti. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

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 81-1343/2014-2018. 

 

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

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

hasičského dne 2018“ 

Činnost RM: 



 

 

RM zvažovala schválit předloženou Žádost Sboru dobrovolných hasičů II v Sedlčanech 

(SDH II) o užívání veřejného prostranství, tj. vybraného pro tyto účely – hlavní náměstí 

T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to za účelem pořádání „Dětského hasičského dne 2018“, který 

se uskuteční již dne 5. května 2018, v plánovaném čase od 11:30 hodin do 17:30 hodin. 

V souladu s ustanovením článku 8 odst. 1) písm. c) vydané obecně závazné vyhlášky města 

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

osvobozena od místního poplatku. 

Diskuse: 

▪ RM souhlasí užívat s podporou města, tedy bez poplatků;  

▪ město Sedlčany souhlasí s poskytnutím potřebné podpory a součinnosti dalších subjektů 

založených nebo zřízených městem Sedlčany; 

▪ odpadové hospodářství; případná přípojka na zdroj el. energie s podporou města. 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

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 81-1344/2014-2018. 

 

3.1.4 Výsledky projednávání nevypořádaných majetkoprávních vztahů; jednání 

s vlastníkem   

Rada města Sedlčany projednala informaci (e-mail adresovaný Odboru majetku) paní 

Ing. Blanky Vilasové, členky Zastupitelstva města Sedlčany, o výsledku jejího jednání 

s podílovým vlastníkem nemovitostí, týkající se prodeje, příp. směny pozemků 

ve spoluvlastnictví fyzických osob (podíl id. 3/18 zájmových nemovitostí), vedených na LV 

3812 pro k. ú. Sedlčany (město Sedlčany je spoluvlastník podílu id. 12/18, resp. id. 2/3 

dotčených pozemků).  

RM konstatovala, že nabízená a vyjednávaná směna pozemků je pro město Sedlčany naprosto 

nehospodárná a značně nevýhodná, neboť nabídka na směnu pozemků, což z celkové výměry 

pozemků 43 200 m2 vedených na LV 3812 představuje 7 200 m2, náhradou za požadovaných 

90 000 m2 až 140 000 m2, dle druhu pozemků, je naprosto neadekvátní, a to jak z hlediska 

výměry pozemků, tak i z hlediska finanční hodnoty. Členové RM se shodli, že jednání nebyla 

úspěšná; návrh směny pozemků dohodnutý výše uvedenou zastupitelkou nebude tudíž ani 

předkládat k projednání na veřejném zasedání Zastupitelstvu města Sedlčany, neboť se jedná 

o návrh nepřijatelný, který by z pohledu města Sedlčany představoval jednoznačně 

nehospodárné výdaje hraničící s možností trestního stíhání za neoprávněně vynaložené finanční 

prostředky. 

V současné době by bylo město Sedlčany schopno akceptovat cenu ve výši 50,00 Kč/m2 

(případně maximálně 70,00 Kč/m2), kterou oslovení spoluvlastníci neakceptovali. 

 

Diskuse: 

▪ využít k dalšímu jednání zkušenosti Odboru majetku v součinnosti s právním zástupcem 

města Sedlčany v tomto prostředí; 



 

 

▪ další jednání budou vedena na základě písemného sdělení ze strany města Sedlčany v limitech 

dřívějších;  

▪ návrh na majetkoprávní vypořádání jinou cestou; 

▪ s podílovými spoluvlastníky bude dále komunikovat radnice. 

Závěr: 

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

Další postup bude konzultován s právním zástupcem města Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.5 Projednání návrhu hlavní inventarizační komise na vyřazení drobného 

a dlouhodobého majetku města Sedlčany 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala, a to na základě doporučení Městského úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku a Likvidační komise schválit návrh, který byl vypracován hlavní 

inventarizační komisí, na vyřazení drobného a dlouhodobého majetku města Sedlčany, který 

byl shledán přebytečným a dále neupotřebitelným v rámci provedené inventarizace majetku 

města Sedlčany ke dni 31. prosinci 2017, a to dle přiloženého soupisu, který bude nedílnou 

součástí tohoto Zápisu. 

Soupis obsahuje také majetkové položky, se kterými bylo již dříve nakládáno, a to v mezích 

příslušných předpisů postupem dříve určeným orgány města Sedlčany (likvidace referentského 

vozidla prostřednictvím pojišťovny, likvidace starých pistolí za asistence Policie ČR a prodejny 

disponující příslušnou licencí apod). 

Majetkem je dle dokumentace (soupisu) např. osob. automobil, inventář, lednička, pistole 

protokoly od Česká policie, prodejna v PB s licencí,…  

Závěr projednání (výrok, na kterém se radní shodli): 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh hlavní inventarizační komise na vyřazení 

drobného a dlouhodobého majetku města Sedlčany, který byl shledán přebytečný 

a neupotřebitelný v rámci provedené inventarizace majetku města Sedlčany ke dni 31. prosince 

2017 (a to dle přiloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto Zápisu).“ 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost o povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany 

Projednávaná Žádost byla doručena dne 14. února 2018 a zaevidována pod č. j.: 

OM/3552/2018. 

Datována je shora uvedeným dnem. 

Rada města Sedlčany byla požádána o povolení podnájmu bytu o velikosti 43 m2, číslo bytu 35, 

4. patro, na adrese Sedlčany, U školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, jehož je žadatel nájemcem. 

Byt bude užívat podnájemce. 

Žadatel přiložil čestné prohlášení a 1x návrh Smlouvy o podnájmu. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit povolení 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, počínaje dnem 1. února 2018 

a konče dnem 31. prosince 2018. 



 

 

Diskuse: 

▪ právní zajištění faktického užívání bytu; 

▪ pozitivní reference správce MBF; 

▪ dodržování smluvních závazků. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

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 81-1345/2014-2018. 

 

3.2.2 Využitelnost kapacity MBF; výběr nájemce; Smlouva o poskytnutí ubytování 

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

jednotka č. 2/III. patro) 

 

Návrh na přidělení ubytovací jednotky č. 2 ve 3. patře bytového domu je následný: 

▪ tři Žádosti. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit 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, počínaje dnem 1. března 2018 a konče dnem 30. června 2018. 

Uvažovaná „žadatelka“ z množiny dalších má zajištěno stabilní zaměstnání; jedná se o nově 

upravenou – rekonstruovanou ubytovací jednotku. 

Diskuse: 

▪ potenciál dlužníků je potřebný postupně snižovat (pěstovat vědomí odpovědnosti); 

▪ žadatelka je solventní a odpovědná; 

▪ problematika ostatních žadatelů (potenciál očekávání). 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

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 81-1346/2014-2018. 

 

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 Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby; finanční 

zdroj Středočeský kraj; podpora výkonu Pečovatelské služby Sedlčany 

Rada projednala navrhované smluvní ujednání. 

Smluvní partner města Sedlčany a poskytovatel dotace v jedné osobě: 

Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095. 



 

 

Smlouvu je navrhováno uzavřít na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 108-

12/2018/ZK ze dne 29. ledna 2018, na základě zákonného zmocnění zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Na fundamentu uvedené Smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci jednorázovou 

účelovou neinvestiční dotaci ve výši 940.000,00 Kč.  

Dotace je účelově vázána výhradně na financování poskytování sociálních služeb příjemce 

v rozsahu platné registrace vydané příslušným správním orgánem podle zákona o sociálních 

službách. 

Pečovatelská služba Sedlčany (příjemce) bude poskytovat sociální službu ve spádovém území 

Středočeského kraje (popřípadě mimo toto spádové území pro občany Středočeského kraje 

v souladu se zákonem o sociálních službách, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně 

závaznými právními předpisy, a to s pracovním úvazkem v přímé péči o velikosti 3,88. 

Další podrobnosti jsou uvedeny ve vlastním návrhu standardizované Smlouvy. 

Rada města Sedlčany Smlouvu akceptuje.   

V návrhu rozpočtu je uvedeno méně (rozpočtováno), neboť tato částka nebyla známa; bylo o ni 

poskytovatelem dotace rozhodnuto v čase pozdějším, až po sestavení návrhu rozpočtu na rok 

2018. 

Dotace ve výši 940.000,00 Kč/rok 2018. 

Diskuse: 

▪ nad textem návrhu smluvního ujednání; 

▪ nad vývojem dotační částky; 

▪ potřebnost služby do prostředí města Sedlčany. 

 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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).“ 

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 81-1347/2014-2018. 

 

4.2 Zajištění provozu (dopravní obslužnosti) při plánovaných opravách silnice I/18 

na úseku Votice – Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, členy RM informoval o předmětu 

plánovaných oprav povrchu silnice, dále o časovém rozvrhu a dalších aspektech akce. 

Ponejvíce život ve městě negativně ovlivní oprávka úseku od křižovatky se silnící Červený 

Hrádek x Janov (u objektu sila), neboť při uzávěrce tohoto úseku bude provoz převeden přes 

náměstí ve městě Sedlčany. Z tohoto důvodu zde bude patrně zřízen provoz světelnou 

signalizací. 

Z výběrového řízení je realizátorem firma Metrostav, a. s. 

Celá pánovaná rekonstrukce bude trvat 1,5 roku. Bude fázována na smysluplné úseky (vždy 

od křižovatek objízdných tras). 

Postupovat lze i tak, že bude učiněna uzávěrka pouze v jednom směru (v jednom jízdním 

pruhu).  



 

 

Uzavřeny a opravovány mohou být i celé úseky, potom budou žádoucí objízdné trasy, které je 

třeba schválit. 

Shora uvedená etapa by trvala cca jeden měsíc prací, a to v období duben – květen 2018. Touto 

etapou by se oprávka začínala.  

Podstatná v tomto smyslu se jeví následná rekonstrukce, respektive rozšíření nájezdu (sjezdu) 

v Nádražní ulici, směrem k Autobusovému nádraží Sedlčany. 

Z akce je patrná neúměrná zátěž pro město Sedlčany a vliv na pohodu bydlení i životnost 

používaných objízdných tras. 

Diskuse: 

▪ nad variantami opravy (po celé šířce vozovky x pouze v jednom pruhu); výhody a nevýhody 

variant; 

▪ nad technologickým postupem; 

▪ nad časovou náročností a provázaností s městskými akcemi a investicemi. 

Závěr: 

Je potřebné objízdnou trasu dobře definovat, zvážit instalaci semaforů. 

Ve věci bude dále jednáno (pan místostarosta). 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Žádost o podporu tradiční akce „Pálení čarodějnic 2018“ 

SDH 2 Sedlčany požádal o podporu uvedené akce městem Sedlčany a převzetí záštity nad touto 

akcí. 

Žádost byla doručena (přijata) dne 13. února 2018 a zaevidována pod č. j.: MST/3425/2018. 

Žádost byla podána ve prospěch projednání možnosti pořádat tzv. akci „Pálení čarodějnic 2018“ 

pod záštitou města Sedlčany. 

Akce proběhne v prostoru sportoviště – Sedlčanská kotlina, tedy v depu závodních strojů. 

Organizátorem bude uvedený sbor. Je vyžadována oficiální záštita města Sedlčany. 

S autoklubem, se kterým úzce sbor spolupracuje, bylo již předběžné jednání učiněno.  

Je vyhotoven plán celé akce, který je směřován ke všem občanům města a především určen 

pro děti a mládež. Jelikož sbor má již zkušenosti s pořádáním podobných akcí, neměly by nastat 

žádné problémy. Akce je občany vítána a je hodna záštity města Sedlčany.  

Žádost podal pan Viktor Němec, starosta SDH II Sedlčany. 

Záštita město Hasiči Dětský den Čarodějnice 

Diskuse: 

▪ nad záštitou; 

▪ další činnosti a součinnost; 

▪ role Městské policie Sedlčany; 

▪ odpadové hospodářství; 

▪ podpora otopu. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, 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.“ 

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 81-1348/2014-2018. 

 



 

 

4.4 Žádost o finanční příspěvek pro hasičskou mládež a další aktivity 

Hasičský sbor požádal o finanční podporu pro děti a mládež, o kterou se stará a s tím spojené 

aktivity. 

Věcně se jedná o příspěvek ve výši 65.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany, ze subkapitoly 

určené na podporu hasičů. 

Žádost byla Městským úřadem přijata dne 13. února 2018 a zaevidována pod č. j.: 

ST/3427/2018. 

Žádost o finanční podporu na výchovu mládeže, preventivní činnost v oblasti PO a rozvoj 

hasičství v předmětu podpory činí: 

1 – Vycházková uniforma 5 ks                   cca 25.000,00 Kč 

2 – Dětské oblečení, vybavení na PS          cca 10.000,00 Kč 

3 – Materiál na překážky – dětské              cca 20.000,00 Kč 

4 – Údržba a renovace ZIL                         cca 10.000,00 Kč 

Celkem                                                              65.000,00 Kč 

Diskuse: 

▪ žádané podpořit. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“  

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 81-1349/2014-2018. 

 

4.5 Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; využití 

Rezervního fondu 

Školní jídelna 2. základní školy informovala zřizovatele o potřebě pokrytí částky ve výši 

47.903,56 Kč z prostředků svého Rezervního fondu. 

Externí firma zpracovávající žadateli účetnictví jej pozdě informovala. 

Žádost byla podána dne 14. února 2018 a Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: 

MST 3525/2018. 

Věcně se tedy jedná o pokrytí provozních nákladů z Rezervního fondu subjektu na rok 2017. 

Jedná se, jak uvedeno výše o částku 47.903,56 Kč. Důvodem nedostatku je fakt, že výnosy 

z prodeje služeb byly nižší, než byl předpoklad.  

Žádost za subjekt podala paní Zdeňka Malíčková, ředitelka.  

Diskuse: 

▪ potřebnost; 

▪ nad včasností jednání; 

▪ podpora rozhodnutí. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere 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.“ 

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 81-1350/2014-2018. 



 

 

 

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

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

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

Pan místostarosta ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení čtvrtý soubor, 10 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 10 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; 10 ks 

konkrétních dokumentů – Žádostí předkládáno dnes 21. února 2018 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/2934/2018; Evid. č.: JID: 4927/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/65/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 9. února 2018 (přijata dne 7. 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/2935/2018; Evid. č.: JID: 4929/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/66/2018; Žádost doporučena ke kladnému 



 

 

vyřízení dne 13. února 2018 (přijata dne 7. 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/2957/2018; Evid. č.: JID: 4966/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/67/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 8. února 2018 (přijata dne 7. 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/2958/2018; Evid. č.: JID: 4968/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/68/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 9. února 2018 (přijata dne 7. 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/3579/2018; Evid. č.: JID: 5957/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/69/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 15. února 2018 (přijata dne 15. 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/3580/2018; Evid. č.: JID: 5959/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/70/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 15. února 2018 (přijata dne 15. 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/3599/2018; Evid. č.: JID: 5992/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/71/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 15. února 2018 (přijata dne 15. 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/3752/2018; Evid. č.: JID: 6303/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/72/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 19. února 2018 (přijata dne 19. 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/3755/2018; Evid. č.: JID: 6308/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/73/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 19. února 2018 (přijata dne 19. 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/3756/2018; Evid. č.: JID: 6311/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/74/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 19. února 2018 (přijata dne 19. 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 10 x 800,00 Kč = 8.000,00 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. 

  

Celkem doposud na darech v 74 případech schválených Žádostí (k dnešnímu dni jednání RM) 

bude vyplaceno 59.200,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ obdobné rozhodování;  

▪ stabilita administrativního procesu a výkonu; 

▪ očekávání dalších Žádostí. 

 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„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), 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 10 

případů činí jejich výše 8.000,00 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 81-1351/2014-2018. 

 

4.7 Převod hudebního nástroje mezi příspěvkovými organizacemi zřízenými městem 

Sedlčany 

Na Městský úřad Sedlčany byla Žádost doručena dne 20. února 2018 a zaevidována byla pod 

č. j.: MST/3912/2018. 

Věcně se jedná o nabídnutí hudebního nástroje k bezúplatnému převodu. 

Paní Vladimíra Severová, ředitelka Základní umělecké školy, uvádí, že jelikož se pro výuku 

v ZUŠ podařilo v minulých letech dokoupit klasické piano, přebývá (nevyužívá se) nyní 

použitý digitální klavír, který nesplňuje požadavky na kvalitní výuku. Nabízí ho proto 

k bezúplatnému převodu. Zájem o něj projevila 1. základní škola Sedlčany a proto navrhuje, 

aby byl po odsouhlasení zřizovatele předmět převeden do inventáře této školy.  

Popis nástroje a další informace:  

Nákupní cena činí 29.790,00 Kč; datum nákupu 18. června 2004; inventární číslo 2810; model 

Bohemia BDP 850; opotřebení nástroje odpovídá 14 rokům především korepetic, 1 klávesa je 

nefunkční. 

Diskuse: 

▪ nad obecnou podporou. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí 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.“ 

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 81-1352/2014-2018. 

 

4.8 Vyhodnocení Plánu financování vodovodů a kanalizací za rok 2017  

Pan místostarosta přednesl tzv. vyhodnocení Plánu vodovodů a kanal. za rok 2017.  

Vyhodnocení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2017 (v Kč): 

Vybrané nájemné                     3.430.000,00 Kč 

Rezerva z roku 2016                         483.932,49 Kč 

Vybrané nájemné + rezerva        3.913.932,49 Kč 

Vynaložené prostředky               2.443.208,00 Kč 

Rezerva do roku 2018                  1.470.724,49 Kč 

Vyhodnocení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2016 (v Kč): 

Vybrané nájemné                       2.431.000,00 Kč 

Vynaložené prostředky               1.947.067,51 Kč 

Rezerva do roku 2017                     483.932,49 Kč 

Dne 15. března 2017 

 

Prostředky na obnovu vodohospodářského majetku – město Sedlčany 

Rok Voda pitná Kč Voda odpadní Kč 

     

2017 Výměna vod. 

příp. ul. 

Strojírenská 

99.174,00 Kanalizační řad 

ul. Žižkova 

731.743,00 

 Výměna 

vodovodních 

šoupat Háječek, 

Nádražní 

66.116,00 ČOV opravy 

čerpadel 

80.000,00 

 Prodl. vodovodu 

Č. Hrádek 

435.235,00 ČOV výměna 

oken 

57.851,00 

 Osazení 

hydrantu Č. 

Hrádek 

33.058,00 Úprava 

kanalizace u č. 

p. 550 

29.7211,00 

 Vodovodní příp. 

Na Potůčku 

138.000,00   

 Přep. lokal. jih. 

sídl. tlak. pásm. 

504.820,00   

     

celkem  1.276.403,00  1.166.805,00 

celkem voda pitná + 

voda odpadní 

2.443.208,00   

2017 nájemné + 

rezerva z r. 

2016 

3.913.932,49   

 nájemné – 

opravy, obnova 

1.470.724,49 rezerva do 

následujícího 

roku 

 

 

 



 

 

Obnova a opravy vodohospodářského majetku  

 SR v tis. 

Kč 

Úprava I-XII 

  Dle RM Kč 

Výměna vodovodních přípojek ul. Strojírenská 120,00 120,00 99.174,00 

Kanalizační řád ul. Žižkova 885,00 885,00 731.743,00 

Výměna vodovod. šoupat U Háječku, Nádražní ul. 80,00 80,00 66.116,00 

ČOV opravy čerpadel 80,00 80,00 80.000,00 

Prodloužení vodovodu Červený Hrádek 485,00 485,00 435.235,00 

Osazení hydrantu u SOU Červený Hrádek 40,00 40,00 33.058,00 

Zřízení vodoměrné šachty Na Vyhlídce 180,00 180,00  

Zásobování areálu Domova seniorů pitnou vodou 550,00 550,00  

Vodovod. přípojky pro 2 šesti-domky ul. Na Potůčku 400,00 300,00 138.000,00 

ČOV – výměna oken – VI. etapa 70,00 70,00 57.851,00 

Úpravy kanalizace u č. p. 550 80,00 360,00 297.211,00 

Propojení lokality sídl. Jih na tlak. pásmo “Habeš‘‘  350,00 504.820,00 

CELKEM 3.600,00 3.600,00 2.443.208,00 

 

Od roku 2017 uplatněna DPH u nájmu (příjmy), uplatnění DPH ve výdajích původní výše 

rozpočtu je vč. DPH. 

Diskuse: 

▪ nad položkami; 

▪ celková situace, stav oprav a údržby zařízení. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.).“  

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 81-1353/2014-2018. 

 

4.9 Memorandum města Bystřice; právní a věcná náhrada  

Pan místostarosta Radu města Sedlčany informoval o revizi provedenou s PZ nad dříve 

upraveným a doporučeným Memorandem ve věci budoucího připojení města Bystřice 

na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany. 

Na jedné straně vyhodnotil deklaratorní váhu dokumentu a na straně druhé nepotřebnost 

zavádět do problematika nový prvek. 

Diskuse: 

▪ RM souhlasí s revizí a jejím výsledkem; 

▪ město Bystřice bude uspokojeno jiným dokumentem. 

 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany předběžně souhlasí 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 zrušuje své dřívější usnesení označené 

RM 78-1309/2014-2018.“ 

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 81-1354/2014-2018. 

 

4.10 Výběr hlavního partnera města Sedlčany pro zajištění a provádění důstojných služeb 

pohostinství na akci Městské slavnosti ROSA 2018 

V poptávkovém řízení byly zadány naše specifické obchodní podmínky a další požadavky, 

které pro potřeby jednání RM, referující pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany, přednesl. 

Velké firmy jako je Prazdroj, Budvar městu Sedlčany nabídku neučinily; nemají zájem 

spolupracovat. 

Nabídkou, kterou se lze zabývat, je ta od firmy Heineken (firma podala nabídku; reklamní 

plnění pouze ve výši 10.000,00 Kč; aplikace barteru – výměnou služeb za jiné služby nebo 

zboží bez použití peněz, nebo částečná aplikace, kombinace prvků). 

Pivovar Lobkowicz zastupuje firma Rybička – MV, s. r. o. 

Tato se zabývá výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, hostinskou činností, prodejem kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.  

Identifikace subjektu: Rybička – MV, s. r. o., se sídlem Mladá Vožice, Janovská č. p. 471, 

391 43 Mladá Vožice; IČ: 01749536. 

Je známo, že tato firma zajišťuje různé obdobné akce. Její nabídka byla vyhodnocena poradním 

orgánem RM (Kulturní a redakční rada) jako nejlepší k dalšímu jednání.  

Potřebné je dále konkretizovat počet stánků; počet pivních setů a také konkretizovat nabídku 

žádaného moku a dalších nápojů. 

Záležitost výběru byla opakovaně projednána na jednání Kulturní a redakční rady. 

Jestliže budou vyžádané informace o potřebné údaje doplněny (jsou signály, že ano), je možné 

uzavřít návrh Smlouvy. 

Diskuse: 

▪ nad nabídkou a jejím schválením; 

▪ další problematika slavností; 

▪ je potřebné reagovat včas. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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 schvaluje s uvedenou společností uzavřít příslušné 

smluvní ujednání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 81-1355/2014-2018. 

 

4.11 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

Radě města Sedlčany byl předložen připravený předpis města Sedlčany pod názvem Pravidla 

pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 



 

 

Tento byl vypracován v kontextu provedené revize předpisu pod názvem 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 a dalšími potřebami města Sedlčany 

s ohledem na určité změny v organizační struktuře Městského úřadu Sedlčany.  

Diskuse: 

▪ nad předpisem; 

▪ nad dalšími procesy. 

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

z pozice předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ (předpis 

města Sedlčany), a to s účinností dnem 1. dubna 2018, kterým se zároveň ruší 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.“ 

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 81-1356/2014-2018. 

 

4.12 GDPR; Další postup při 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 byla seznámena s nabídkami a jejich atributy na výše uvedenou činnost 

a její včasné splnění. 

Nabídky byly podrobeny detailnímu prozkoumání. 

Rozbor nabídkových cen provedl pan Václav Pištěk. 

 

 

 

 

 

Obchodní společnosti 

P. Navrhovatel  Zave

dení 

   DPO    

  2018 2019 2020 Celkem 2018 2019 2020 Celkem Suma 

1 Keystone 

Company 

a.s. 

72.177,00 0 0 72.177,00 3.388,00 4.356,00 4.356,00 12.100,00 84.277,00 

Pořř. Navrhovatel  Zavedení    DPO    

  2018 2019 2020 Celkem 20

18 

2019 2020 Celkem Suma 

1 Keystone 

Company 

a.s. 

583 

825 

0 0 583 825 31

8 

47

2 

408 

012 

408 

012 

1 134 

496 

1 718 

321 

2 GDPR 

Systems, 

s.r.o. 

848 

210 

0 0 848 210 38

9 

01

5 

330 

330 

264 

264 

983 609 1 831 

819 



 

 

2 GDPR 

Systems, 

s.r.o. 

54.450,00 0 0 54.450,00 6.353,00 38.115,0 38.115,0 74.960,00 129.410,0 

 

 

Sumarizace 

Kč komplet 

1.802.598,00 + sazba 200 hod. x 

850,00 Kč je 1.972.598,00  

1.961.229,00  

 

Závěrečné hodnocení nabídek GDPR 

Hodnocení (+/-), Závěr 

 

Keystone Company, a. s.                                             

+ 

    

 

 

 

 

 

 

 

GDPR Služby, s. r. o. 

Datum založení (2011) 

“známější‘‘ osazenstvo 

Upravená nabídka 

Spolupráce Dobříš (Příbram) 

Garance obsahu a ceny 

Ne náš DPO? 

Doporučení tajemník Dobříš 

Navýšení pojistky na 30 mil. Kč 

 

Keystone Company, a. s.                                             

                           

- 

Původně zvláštně nízká cena 

Datum založení (2016) 

Celkem významně navýšeno 

Divná definice DPO 

Nižší rozsah prací 

 

GDPR Služby, s. r. o. 

 

Vyšší cena nabídky 

Ne náš DPO!! 

Zákl. jmění 200 tis. Kč 

 

Cena nabídky (nejnižší) 

Pojistka 30 mil. Kč 

Možnost našeho DPO 

Zákl. jmění 2 mil. Kč 

Vzorový dokument 

Vysvětlující debata 



 

 

 

Posloupnost výběru: 

1 22. 11. 2017 Úvodní schůzka s tajemníkem MěÚ Dobříš  - orientace v problému, 

doporučení na GDPR Systém, s. r. o. 

2 04. 12. 2017 Úvodní schůzka s pracovníky GDPR Systems v Praze, dohodnuto 

vypracování orientační nabídky 

3 10. 12. 2017 Došla první verze orientační nabídky (ek) od GDPR Systems, s. r. o. 

  Interní debaty nad vlastními potřebami a způsobem objektivního výběru 

vhodného dodavatele 

4 20. 12. 2017 Oslovení dalších dvou subjektů (GDPR Služby, s. r. o., K-NET 

Technologi …) k nabídnutí služeb pro zavedení GDPR 

5 26. 12. 2017 Žádost o upřesnění podkladů od GDPR Služby, s. r. o. 

6 02. 01. 2018 Oslovení čtvrtého možného dodavatele Keystone Company, a. s. 

7 10. 01. 2018 Došla nabídka (nekompletní) od K-Net Technical … 

  Došlé nabídky nebylo možné objektivně vyhodnotit a tak byla sestavena 

strukturovaná tabulka nabídky 

8 22. 01. 2018 Oslovení čtyř subjektů k předložení nabídky na dodávku služeb 

zavedení GDPR 

9 25. 01. 2018 Došla první kompletně vyplněná tabulka od K-Net Technical 

…(2.967.404,00 Kč) 

10 25. 01. 2018 Došla druhá kompletně vyplněná tabulka od GDPR Systems, s. r. o. 

(2.378.134,00 Kč)  

11 26. 01. 2018 Došla třetí kompletně vyplněná tabulka od GDPR Služby, s. r. o. 

(3.419.230 Kč) 

12 26. 01.2018 Došla čtvrtá kompletně vyplněná tabulka od Keystone Company a.s. 

(1.093.129 Kč) 

13 29. 01. 2018 Vyhodnoceno a v grémiu s MST, STA a TAJ vyloučeny dvě nejdražší, 

zaslat výzvu k jednání dvěma nejlevnějším 

14 30. 01. 2018 Výzvy k jednání dvou nejlevnějších, ale velmi rozdílných dodavatelů 

(1,08 a 2,54 mil. Kč) 

15 01. 02. 2018 Jednání nad vyčíslenými jejich nabídkami (rozklad cen na jednotlivé 

položky přes sazby) 

  Oba dodavatelé slíbili na jednání předložit upravené nabídky 

16 09. 02. 2018 Keystone Company, a. s. navýšil svoji nabídku o cca 800,00 tis. Kč!!! 

17  Zároveň zaslali návrh obecného textu smluv 

18 11. 02. 2018 GDPR Systems s.r.o. opravili (vysvětlili) chybu v součtu služeb 

pro město a obchodní společnosti 

  Zároveň zlevnili nabídku o cca 350,00 tis. Kč, tedy celkově o cca 

550,00 tis. Kč 

19  Zároveň zaslali návrh obecného textu smluv 

20 14. 02. 2018 Poslední stav je, že nabídka Keystone je o cca 160 tis. Kč levnější než 

GDPR Systems, ale … 

  Po přepočtu nabídnutých cen přes hodinové sazby, tak rozdíl hodin je 

cca 200 ve prospěch GDPR Systems 

  Keystone nedefinoval přesnou cenu DPO a nabízí plovoucí čerpání a to 

jak (+), tak i (-) v minutách? 

21 14. 02. 2018 Kontrolní telefonát (VP) Keystone = nabídka platí, DPO je na “vodě“, 

proto nabízí sledování a čerpání po minutách! 



 

 

22 15. 02. 2018 Kontrolní telefonát (VP) GDPR Systems = nabídka platí, garance 

nasazení i obsahu, nabídli navýšení pojištění 

 

 

Závěr: 

16. 02. 2018  

Drobně navrch zřejmě má GDPR Systems, s. r. o.; nicméně Smlouva musí být v každém 

případě celkem tvrdá! 

Tento dodavatel se více hlásí ke garancím nabídnutého 

Návrh zní zahájit vyjednávání o smlouvách s GDPR Systems, s. r. o. 

Zapracovat zanesení do Registru smluv 

Zapracovat garance obsahu a ceny 

Zapracovat plnění z pojištění odpovědnosti 

Zapracovat oboustranné sankce 

Předložit certifikaci služeb 

Co nejdříve zahájit práce!! 

 

 

Diskuse: 

▪ nad vyrovnaností nabídek; 

▪ další aspekty pro hodnocení (reference; odbornost; systém práce; rizika; podíl naší práce). 

 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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 schvaluje s uvedenou společností uzavřít příslušné 

smluvní ujednání.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 81-1357/2014-2018. 

 

4.13 Žádost o schválení stavebních úprav na oddělení DIOP; Nemocnice Sedlčany 

Smluvní provozovatel Nemocnice Sedlčany, obchodní společnost MEDITERRA – Sedlčany, 

s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany dne 31. ledna 2018 postoupila 

na Městský úřad Sedlčany Žádost o schválení stavebních úprav na oddělení DIOP, která je 

datována dnem vyhotovení rovněž 31. ledna 2018.  

Žádosti bylo přiděleno č. j.: ST 2543/2018. 

Společnost, respektive pan Ing. Filip Zítko, provozní ředitel a jednatel obchodní společnosti 

v jedné osobě, oslovuje pana starostu a Radu města Sedlčany, a to v souladu s Dodatkem č. 3, 

kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, s tím, 

že žádá o vyjádření souhlasu vlastníka nemovitosti s provedením stavebních úprav, týkajících 

se druhého nadzemního podlaží – dříve Oddělení chirurgie.  

Stavební úpravy spočívají ve vybudování koupelny pro pacienty a sádrokartonové příčky 

potřebné k uzavření prostor odd. DIOP od veřejného schodiště.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu rozvoje prostředí na nasmlouvané výkony, a to 

ve shodě s uzavřenou Smlouvou RM zvažovala Žádosti vyhovět. 



 

 

Obdobný předmět Žádosti byl dříve pozastaven, a to s ohledem na tehdejší právní nejistotu 

mezi provozovatelem nemocnice a vlastníkem objektu. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany s navrhovanou úpravou a jejím rozsahem souhlasí. 

Vydané souhlasné stanovisko na základě shora uvedeného zajistí sekretariát Městského úřadu 

Sedlčany, který jej předloží panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, k podepsání. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Projednání vybraných částí programu veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany 

Pan místostarosta předložil k diskusi informace o souvztažnostech k návrhu programu 

veřejného zasedání ZM. 

Promluvil o dalších aspektech na potenciální úpravu dříve doporučeného návrhu rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2018. Materiály ve výdajové části jsou upraveny Odborem 

ekonomickým v souvislosti se zadáním ze strany vedení města Sedlčany. Rada s těmito 

úpravami ve dvou položkách souhlasí, neboť přispějí k větší srozumitelnosti a konkrétnímu 

určení (uvedeny v návrhu). 

Dále pan místostarosta promluvil o vývoji právního jazyka v souvislosti s návrhem nové OZV 

o stanovení kratší doby nočního klidu a výsledcích metodické porady s dozorovým orgánem 

MV ČR, který okomentoval. 

Další ucelenou problematikou byly informace ve věci odměňování fyzických osob, které nejsou 

členy ZM ani zaměstnanci Městského úřadu Sedlčany.  

Odměny za uplynulé období navrhovány nejsou, pouze za budoucí činnosti vykonávané 

v období roku 2018. 

Pravidelně se setkává především Kulturní a redakční rada, Dopravní komise i u dalších Komisí 

je žádána součinnost, a to i elektronickou cestou nebo skrze činnost jednotlivců.  

Ode dne 1. ledna 2018 do této problematiky odměňování vstoupil nový legislativní předpis, 

který je nyní návrhem do ZM reflektován.  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem rozpočtu; 

▪ připomínky na základě návrhu z RM; 

▪ podpora akcí pro děti a občany města Sedlčany (Masopust; Rozsvícení vánočního stromu) 

byla realizována již dříve např. zajištění pódia, úklidu, elektro připojení; se znalostí nákladů je 

navrhováno přidat výdajovou položku „Veřejné kulturní akce“ v částce 50.000,00 Kč a o tuto 

částku ponížit položku „Veřejná správa“; 

▪ VO Pod Lesíkem – připoložen byl kabel + veřejné lampy je to hotové; písařská chyba ulice 

Pod Pilami výměna lamp; má být heslo: „Pod Pilami“. 

 

K vypořádání připomínek byly navrženy odpovědi, které RM jednotlivě projednala, a to 

za účelem jejich vypořádání (níže je uvedena pouze odpověď, a to bez vazby na dříve zaslané 

dotazy, resp. soubor dotazů; tyto zaslány samostatně). 

 

Odpověď (opis dokumentu) 

Jedná se o odpověď k dotazům paní Ing. Blanky Vilasové k jednotlivým položkám návrhu 

rozpočtu, které byly zaslány všem zastupitelům.  

Vzhledem k rozsahu požadovaných informací bylo uvedeno, že bychom pro příště navrhovali 

formu osobní konzultace, vysvětlení by bylo podrobnější a obsáhlejší a pro tazatele přínosnější. 

 



 

 

Odpověď k rozpočtu 2018 

Návrh rozpočtu na rok 2018 města Sedlčany je členěn ve smyslu Vyhlášky č. 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě – druhové a odvětvové třídění příjmů a výdajů (textová část). 

Při náhledu na hlavní tabulku návrhu rozpočtu 2018, rozdělenou na příjmy a výdaje, 

je v záhlavní obou částí uvedeno: Město Sedlčany, Návrh rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč), 

číslování stran.  

Závěrečný účet a návrh rozpočtu jsou dva rozdílné dokumenty, a tudíž plnění rozpočtu za rok 

předešlý není součástí návrhu rozpočtu na další rozpočtový rok. 

 

Taverny – odpověď 

Rozpočet vychází z předběžné kalkulace projektanta, konkrétní kontrolní rozpočet je vždy 

upřesněn a vychází z hotové projektové dokumentace, který v této fázi rozpracovanosti 

projektu není k dispozici. 

Předběžná kalkulace je: atletická dráha, ovál a sektory 9.510.000,00 Kč, zavlažovací systém 

pro hřiště na kopanou 250.000,00 Kč, drenážní systém 480.000,00 Kč, výměna svrchní vrstvy 

trávníku 962.700,00 Kč, dlažby 150.000,00 Kč, tribuna 280.000,00 Kč, celkem vč. DPH je 

odhadovaná cena: 11.632.700,00 Kč vč. DPH; do návrhu uvažována částka po zaokrouhlení 

s ohledem na charakter vzniku odhadované částky a výsledky výběrového řízení. 

Přikládáme situační výkres z projektové dokumentace (snímek č. 1). 

 

Vysvětlení/ověření položek      

A. Na tento dotaz již byla paní zastupitelce odesílána odpověď e-mailem 19. února 2018 

podle předchozí komunikace s Odborem investic. Skutečně se jedná o chodník od brány 

a okolo kostela. K doplnění přikládáme orientační zákres do situace (snímek č. 2). 

B. Na tento dotaz již byla paní zastupitelce odesílána odpověď e-mailem 19. února 2018 

dopoledne a současně byla odeslána kompletní projektová dokumentace. Z této 

dokumentace přikládáme situační výkres D.03, který obsahuje umístění páteřních 

komunikací; právě tyto komunikace jsou předmětem zmiňované položky (snímek č. 3 

a č. 4). 

C. Jedná se o opravu části komunikace a chodníku mezi křižovatkami s ulicemi 

Na Severním sídlišti a Havlíčkova. K doplnění přikládáme orientační zákres do situace 

(snímek č. 5). 

D. Dle upozornění vedení KDJS je stávající podoba nebezpečná pro manipulaci 

s vybavením a pro pohyb účinkujících, je předpokládána výměna povrchových vrstev 

a vytvoření bezpečného přístupu na plošinu (schůdky). 

E. Jedná se o část chodníku, nyní betonového, ve které budou umístěny napojovací body 

inženýrských sítí pro rozvojovou lokalitu č. 5 U Háječku a nové veřejné osvětlení. 

F. Není předmětem rozpočtu 2018. 

G. Stavba je v návrhu; je připravena k realizaci; vydáno stavební povolení; zjištěny cenové 

nabídky realizačních firem. 

H. Akce je ve fázi projektové přípravy a projednávání s vlastníky pozemků. Není 

připravena k realizaci v roce 2018. 

 

Nové podněty na chodníky – odpověď 

Děkujeme za nové podněty. Budou předmětem projednávaného rozpočtu na rok 2019. 

 

Plavecký bazén – odpověď 

Cena vychází z nabídky společnosti Projekční kancelář Wach, s. r. o. z roku 2012 a byla 

aktualizována při osobním jednání pana starosty v závěru roku 2017. 

Obsahuje: -     2-3 varianty řešení, 



 

 

- vizualizace, 

- návrhy fasád, 

- možnosti a popis realizace, 

- cenový rámec investice, 

- ekonomická rozvaha provozu. 

 

Akce pro rodiny s dětmi – odpověď 

Pro podporu kultury má město zřízeny příspěvkové organizace – Kulturní dům Josefa Suka, 

Městské muzeum Sedlčany a Městskou knihovnu Sedlčany. Aktivními jsou další samostatné 

a nezávislé spolky. Proto je vhodné se obrátit na shora uvedené příspěvkové organizace, či sama 

některý ze svých nápadů realizovat jako fyzická osoba. Stávající forma podpory spolkové 

činnosti je vyhovující, transparentní a osvědčená.  

 

Další dětské hřiště do Sedlčan – odpověď 

V návrhu rozpočtu je realizace dětského hřiště v Oříkově, kde je dlouhodobě požadováno. 

Položka 200,00 tis. Kč je určena na průběžnou údržbu a opravy stávajících 11 dětských hřišť 

na území města Sedlčany. 

Realizace dětského hřiště v lokalitě „Na Mrskošovně“ není zahrnuta v návrhu z důvodu 

nevypořádaných vlastnických práv.  

Tento záměr je zamýšlen realizovat po jejich dořešení.  

 

 

Hřbitov – odpověď 

Komunikace na starém hřbitově – viz. odpověď 2 A)  

Komunikace na novém hřbitově – viz. odpověď 2 B) 

Z dotazu o stavu márnice nevyplývá, o který objekt se jedná. Objekt garáží na novém hřbitově 

je určen k demolici. Výsadba zeleně podél hřbitovní zdi byla částečně realizována před 2 roky 

(sazenice byly z velké části ukradeny). Ve výsadbě budou Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

pokračovat v rámci údržby veřejné zeleně. 

 

Rozklíčování položek – odpověď 

A. Tazatelka nepochopila, že se jedná o součtovou položku všech akcí, které jsou následně 

pod tímto součtem jmenovitě uvedeny.  

B. TDI – jedná se o součtovou sumu; jednotlivé položky jsou uvedeny v deklarované 

příloze 6 návrhu rozpočtu. 

C. Památkově chráněný objekt byl restaurován v závěru minulého desetiletí.  Oplocení 

není součástí návrhu rozpočtu a v navrhovaném řešení tazatelkou postrádá sledovaný 

účel. 

E.  Potřeby ICT – rozklíčováno v příloze č. 9 

      GDPR – částka 1.640,00 tis. Kč předpokládané náklady v roce 2018 pro splnění nařízení    

EU o ochraně osobních dat. Obsahuje náklady na analýzu, implementaci, školení 

a pověřence pro ochranu osobních dat. Položka bude v rámci RO upřesněna 

po dokončení výběrového řízení.  

 

Rozšíření nájezdu Nádražní – Pod Potoky – odpověď 

Akce je připravena k realizaci, je vydáno stavební povolení. Rozšíření sjezdu z ulice Nádražní 

do ulice Pod Potoky je řešeno samostatným projektem. Tato akce se připravovala v souvislosti 

s projektem Modernizace přestupního terminálu Sedlčany a je nutno ji realizovat z důvodů 

požadavků na řešení bezpečnosti silničního provozu. 

 



 

 

Rozpis příspěvků pro spolky – odpověď 

Návrh na rozdělení celkové schválené částky zastupitelstvem je svěřen do kompetence FV 

a k rozhodnutí v RM.  

 

Kde je položka za úpravu webu města s vložením aplikace na sledování on line zasedání ZM 

a vložení on line chatu s občany? – odpověď 

RM nenavrhuje do rozpočtu na rok 2018. Není konkretizováno. 

 

Částka za odvoz odpadu – odpověď 

Částku na svoz odpadů navrhuje a její plnění sleduje odpadový hospodář Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. 

 

Další náměty do rozpočtu od občanů nebo zastupitelů – odpověď 

Děkujeme za náměty, budou zařazeny do podkladů pro rozpočty na další volební období.  

 

Je tam někde rezerva rozpočtu? – odpověď 

Návrh rozpočtu je sestaven v souladu s legislativou; vizte odpověď k rozpočtu 2018 v úvodu 

připomínek a dotazů. Tvorba rozpočtové rezervy v samotném rozpočtu města není povinností. 

Naopak návrhy na investiční rezervu v minulých rozpočtech byly kritizovány zastupiteli jako 

neopodstatněné vzhledem k tomu, že to byla položka bez předpokládaného konkrétního plnění. 

Položka zapojení rezerv – zůstatky účtů ve výši 26.096,00 tis. Kč v příjmové části rozpočtu 

zahrnuje přebytek hospodaření z roku 2017, tudíž není rezervou v rozpočtu na rok 2018. 

 

 

5. Diskuse 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Předmět Smlouvy o právním zastupování města Sedlčany; 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys  

Pan Ing. František Hodys se dotázal na upřesnění předmětu Smlouvy o právním zastupování 

s vazbou na případné potřeby rozšíření žádaných a vykonávaných služeb paní Mgr. Monikou 

Drábkovou; úhrada za služby za přidělenou samostatnou kauzu apod. V současné době se 

předpokládá její zapojení do vyhotovení tzv. Prohlášení vlastníka ve prospěch privatizace MBF 

v roce 2018. 

Pan místostarosta sdělil, že činnost a upřesnění předmětu smluvního ujednání bude projednáno, 

jako i případné honorování. 

Diskutující poděkoval.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 1; Zpráva o jednání FV o návrhu rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2018; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys  

Pan Ing. František Hodys podal RM podrobnější zprávu o projednání návrhu rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018 na úrovni Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany.  

Vybrané položky byly v průběhu jednání objasněny a jejich určení uvedeno a řádně vysvětleno 

(vysvětlil pan starosta). Jednalo se například o vydláždění dvorku v areálu nemocnice a některé 

další položky.  

Závěr: 

FV doporučuje návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 schválit.  

Rada města Sedlčany vzala informace 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 místostarosta, a to z pozice předsedajícího osmdesátého prvního zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 81/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan místostarosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní 

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

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

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

dnešního a předchozího jednání RM.  

 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 7. března 2018 (středa; 5. periodické 

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

č. 82/2014-2018). 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. 

Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem: 

• „Kultura, výroční zprávy KDJS, MM, MK, ROSA 2018“ 

  

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 7. března 2018) zasedání Rady 

města Sedlčany se dnes (v tuto chvíli) omluvil pan Mgr. Pavel Pína a dále v tuto chvíli také pan 

Ing. František Hodys, a to v obou případech z důvodu jarních prázdnin, které budou trávit 

s největší pravděpodobností mimo region města Sedlčany.  

 

 

Pan místostarosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:46 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 21. února 2018; (2 listy) 

3. Soupis neupotřebitelného majetku k likvidaci (v rámci provedené inventarizace majetku 

města Sedlčany ke dni 31. prosinci 2017; (3 listy) 

 

 

 

 

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 



 

 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 28. února 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


