
  Z á p i s  RM č. 79/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 24. ledna 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 6 radních, počet jednajících 

radních se v průběhu zasedání změnil na konečných 7 jednání přítomných radních. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): MUDr. Karel Marek, omluven z důvodu dopravních komplikací.  

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

Neomluven: -.  

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

Přizvaní hosté:  

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 

Pan Václav Pištěk, auditor. 

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: 16:04 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:15 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

a zároveň druhé v roce 2018 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v čase 16:04 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 šest 

radních (celkový počet zvolených členů RM je sedm). Jeden člen RM je na počátek dnešního 

zasedání řádně omluven. „Omluvený pan MUDr. Karel Marek se dostaví zanedlouho“, sdělil 

pan starosta. Tak se i stalo, jak uvedeno níže.  

 

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 jsou dnešním 

tematickým celkem „Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2017“, dále problematika 

„Návrhu rozpočtu na rok 2018“ 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 10. ledna 2018 
Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 

zasedání (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 10. ledna 2018 usnesením, které bylo označeno 

RM 78-1280/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 13. prosince 2017 (RM č. 76/2014-2018) a ze dne 28. a 29. prosince 

2017 (RM č. 77/2014-2018) 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 78-1281/2014-2018, vzala 

na vědomí přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 2017 na Městském úřadu 

Sedlčany, včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu k definovaným výkonům 

a porovnání jejich vývoje a obsahu, zejména s obdobím roku 2016. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1282/2014-2018, a to v rámci 

organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených do struktury 

Městského úřadu Sedlčany, včetně uvolněných zastupitelů a zaměstnanců organizačních složek 

města Sedlčany, Rada města Sedlčany ustanovila v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona 

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

zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany, včetně zaměstnanců 

Turistického informačního střediska Sedlčany a technické podpory, na 77 zaměstnanců, 

při naplnění 76,3125 pracovního úvazku. Aktuální stav zaměstnanců je 72 zaměstnanců, 

při naplnění 70,8250 pracovních úvazků. Konkretizace členění pracovních míst je obsahem 

Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu 

Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany, kterou tímto Rada města Sedlčany pro rok 

2018 schválila, a to včetně navrhovaných organizačních opatření a změn názvů útvarů 

v dokumentu uvedených. Dále Rada města Sedlčany ustanovila celkový počet zaměstnanců 



 

 

zařazených do organizačních složek města Sedlčany na 18 zaměstnanců při naplnění 17,3750 

pracovních úvazků (aktuálně obsazeno 16,3750 pracovních úvazků). 

Úkoly kontinuálně plněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1283/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 3047/8 o výměře 

34 m2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, a parc. č. 3047/17 o výměře 

23 m2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, vše v k. ú. a obci Sedlčany 

z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví města Sedlčany. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1284/2014-2018, vzala 

na vědomí informace zajištěné z prostředí Českého statistického úřadu, podle kterých průměrná 

roční míra inflace spotřebitelských cen za uplynulý rok 2017 činí 2,5 %.  

Rada města Sedlčany schválila, aby v souladu s uzavřenými Smlouvami o nájmu nebytových 

prostor, byla výše ročního nájemného navýšena o uvedenou míru inflace, tj. o 2,5 %.  

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

aby s jednotlivými smluvními nájemci uzavřel příslušné dodatky k uzavřeným uživatelským 

Smlouvám, případně zajistil oznámení o jednorázovém zvýšení nájemného, které bude 

aplikováno na základě sjednaných inflačních doložek. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1285/2014-2018, chválila 

povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese bytového domu 

Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, smluvně uzavíraném mezi nájemcem bytu 

a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. února 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1286/2014-2018, schválila 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), na dobu určitou do dne 30. června 

2018. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1287/2014-2018, schválila 

prodloužení dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese 

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

určitou do dne 31. prosince 2018. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1288/2014-2018, schválila 

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

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

které budou probíhat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, a to za účelem zajištění a zabezpečení 

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

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1289/2014-2018, schválila 

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



 

 

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

republiky 2018, které budou probíhat ve dnech 12. a 13. 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. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1290/2014-2018, schválila 

uzavřít Rámcovou smlouvu o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 

a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu na rok 2018, a to s dodavatelem 

služeb, panem Václavem Pištěkem, sídlem Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1069, 264 01 

Sedlčany; IČ 12532738.  

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1291/2014-2018, schválila 

realizaci procesu postupné implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 

pohybu těchto údajů (GDPR) jednotně do prostředí Městského úřadu Sedlčany, včetně Městské 

policie Sedlčany i všech městem Sedlčany zřízených příspěvkových organizací, případně 

obchodních společností. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1292/2014-2018, schválila 

provedení srovnávací analýzy (prvotní analýzy) a plán implementace, případně jejího naplnění 

na ochranu osobních údajů dle GDPR externím zpracovatelem, který bude vybrán na základě 

poptávkového řízení na zpracování uvedené analýzy. Rada města Sedlčany v této souvislosti 

uložila Ing. Vojtěchu Hlaváčkovi, tajemníkovi Městského úřadu Sedlčany, předložit návrh 

na zadání veřejné zakázky na zpracování komplexní analýzy a navrhnout pro rok 2018 finanční 

prostředky pro zajištění implementace GDPR v prostředí Městského úřadu Sedlčany 

a příspěvkových organizací zřízených městem, případně obchodních společností. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1293/2014-2018, schválila 

složení pracovního skupiny pro implementaci GDPR v obsazení: 

Ing. Jiří Burian, starosta města; 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 

Pan Václav Pištěk; 

Pan Jan Kundrlík; 

Mgr. Monika Sedláková; 

Pan Martin Petržílka; 

Bc. Milena Barešová. 

Úkoly související splněny (informace předány); další pracovní úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1294/2014-2018, uložila 

pracovní skupině pro implementaci GDPR v termínu nejpozději do zahájení implementace 

předložit Radě města Sedlčany návrh na obsazení pozice pověřence pro ochranu osobních údajů 

(výkon DPO v rámci GDPR). 

Úkoly v plnění. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1295/2014-2018, uložila 

vedoucím jednotlivých odborů Městského úřadu Sedlčany a ředitelům jednotlivých 



 

 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, případně jednatelům obchodních 

společností, poskytnout pracovní skupině GDPR a dalším zúčastněným subjektům procesu 

implementace GDPR potřebnou součinnost a zázemí. 

Všichni informováni. Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1296/2014-2018, schválila, a to 

v souladu s příslušnými právními předpisy a právním řádem ČR, zřízení institutu 

pohotovostního režimu pro výkon zajištění nepřetržité péče o děti v ohrožení, které je zakotveno 

mj. v mezinárodní Úmluvě o právech dítěte (Convention on the Right of the Child), a to 

v prostředí Městského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí a schválených limitech 

v dokumentaci uvedených, počínaje dnem 1. března 2018. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1297/2014-2018, vzala 

na vědomí Metodický pokyn pro pracovní pohotovost sociálních pracovníků č. 1/2018, podle 

něhož bude postupováno Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí, při výkonu 

pohotovostního režimu na zajištění nepřetržité péče o děti v ohrožení. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1298/2014-2018, schválila, a to 

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy zřízení institutu pohotovostního 

režimu pro výkon zajištění havárií a následné činnosti aplikované v režimu právních předpisů 

po prvotním zásahu Hasičského záchranného sboru ČR, který především spočívá 

v kontinuálním pokračování v řízení prací při zneškodňování důsledků ekologických havárií, 

který bude ve schválených limitech dokumentace aplikován v prostředí Městského úřadu 

Sedlčany, Odboru životního prostředí, počínaje dnem 1. března 2018.  

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1299/2014-2018, vzala 

na vědomí Metodický pokyn pro pracovní pohotovost pracovníků Městského úřadu Sedlčany, 

Odboru životního prostředí, Úseku vodního hospodářství, č. 2/2018, při výkonu 

pohotovostního režimu vydávaného za účelem zajištění havárií a následné činnosti aplikované 

v režimu právních předpisů po prvotním zásahu Hasičského záchranného sboru ČR, postupem 

podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, případně dalších předpisů. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1300/2014-2018, vzala 

na vědomí vzorové Dohody o pracovní pohotovosti a práci přesčas, které budou aplikovány 

v prostředí Městského úřadu Sedlčany na podporu a zajištění výkonu přenesené působnosti 

na Odboru životního prostředí a Odboru sociálních věcí, a to ve stanovených limitech 

organizačních, finančních a provozních. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1301/2014-2018, a to zejména 

s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v součinnosti se 

smluvním partnerem, Českou spořitelnou, a. s., a to po provedené inventarizaci a revizi všech 



 

 

doposud uzavřených smluvních ujednání o běžných účtech, zřízených uvedeným subjektem 

pro město Sedlčany (celkem pět smluvních ujednání ze dne 29. 7. 1996, ze dne 1. 6. 2005, 

ze dne 2. 7. 2008, ze dne 25. 8. 2008 a ze dne 6. 10. 2015) schválila uzavřít nově upravené 

a projednané Smlouvy spolu s aktualizovanými všeobecnými smluvními podmínkami, 

které v plném rozsahu nahradí dřívější smluvní ujednání a uložila panu Ing. Jiřímu Burianovi, 

starostovi města Sedlčany, navrhovaná smluvní ujednání uzavřít.      

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1302/2014-2018, a to v pozici 

výkonného orgánu obdarovaného (města Sedlčany), vyslovila souhlas se záměrem převzít dar, 

kterým bude projektová dokumentace na rekonstrukci, respektive revitalizaci Městského parku 

Sedlčany, poskytovaného dárcem Maranatha, z. s. a zároveň deklarovala zajistit výkon dohledu 

a režimu kontroly při vlastním zpracování uvedené projektové dokumentace v souladu se zájmy 

města Sedlčany a zamýšleným provedením. 

Úkoly související v plnění. 

   

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1303/2014-2018, schválila 

podání zpracované Žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 73 OPŽP ČR, prioritní osy 1, na stavební 

akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek – Na Skalách“. 

Úkol splněn.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1304/2014-2018, souhlasila 

s nabídkou společnosti B&P Research, s. r. o., se sídlem společnosti Brno - Medlánky, 

Turistická 274/41c, 621 00 Brno (s adresou pro doručování písemností Milovice, Lesní č. 

p. 535, 289 24 Milovice); IČ 60724269, ze dne 4. ledna 2018 na administraci Žádosti o dotaci 

na stavební akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek – Na Skalách“ za cenu ve výši 

35.000,00 Kč bez DPH. 

K problematice nebyly přijaty další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1305/2014-2018, schválila 

provozování připravované investice inženýrské sítě „Vodovod Červený Hrádek – Na Skalách“ 

městskou obchodní společností Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany a uložila panu Ondřeji Sůvovi, jednateli obchodní 

společnosti, připravit veškeré podklady pro uzavření Smlouvy o provozu tohoto zařízení 

Městské infrastruktury Sedlčany v souladu s platnou legislativou. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1306/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany způsobem v místě a čase obvyklým, v souladu se zákonem 

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

pronájmu graficky vymezených prostor dle mapových podkladů v objektu Centrálního zdroje 

tepla 2 Sedlčany ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem realizace a provozování 

kogenerační jednotky s cílem zlevnění konečné ceny tepla pro odběratele v lokalitě Sedlčany.    

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1307/2014-2018, schválila návrh 

Smlouvy o nájmu, předpokládané uzavřít mezi městem Sedlčany v pozici pronajímatele 

a společností ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín; 

IČ 29060109, v pozici nájemce, které předmětem je přenechání do užívání nebytových prostor 

dle grafické přílohy Smlouvy o výměře 120 m2 v budově Sedlčany č. p. 88, a to za účelem 

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/brno-medlanky-turisticka-psc-621-00
http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/brno-medlanky-turisticka-psc-621-00


 

 

realizace a provozování kogenerační jednotky na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany, a to 

za podmínek v návrhu Smlouvy uvedených a uložila panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi 

města, Smlouvu uzavřít za předpokladu splnění příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách platnosti a účinnosti 

těchto smluvních ujednání.   

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1308/2014-2018, uložila Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o., a to podle stanoveného časového harmonogramu, legislativních 

podmínek a věcného plnění, uzavřít se smluvním partnerem ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem 

Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín; IČ 29060109, soubor navrhovaných a projednaných 

smluvních ujednání, uzavíraných za účelem realizace a provozování kogenerační jednotky na 

Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany (Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné 

energie; následně Smlouvu o dodávce tepelné energie a Smlouvu o obstarávání obsluhy), vše 

za podmínek v návrzích smluvních ujednání uvedených. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1309/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit upravený návrh Memoranda o využití kapacity 

Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, kterým je mimo jiné deklarována dostatečná 

kapacita tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu zásobování pitnou vodou města Bystřice 

u Benešova včetně v Memorandu uvedených dalších šesti místních částí (osad) tohoto města.    

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1310/2014-2018, schválila 

vydání nových platových výměrů ředitelům všech příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany, a to s ohledem na změnu legislativních předpisů (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), a to s účinností za měsíc 

leden 2018. Nově vydané platové výměry představují pouze formální změnu textu, nikoli 

změnu výše platu. 

Úkol splněn.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1311/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to s ohledem na změnu legislativních předpisů, 

navrhované odměny členů výborů a komisí zřízených městem Sedlčany (kompetentními 

orgány), kteří nejsou členy Zastupitelstva města Sedlčany a nejsou v pracovněprávním vztahu 

s městem Sedlčany. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1312/2014-2018, vzala 

na vědomí informace o nepřidělení dotačních prostředků žádaných městem Sedlčany 

z programu IROP na podporu přístavby učeben objektu 2. základní školy – školy Propojení 

Sedlčany. 

Usnesení ve svém obsahu nepředstavuje další okamžité úkoly.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 78-1313/2014-2018, a to na základě 

uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 22 případů (podrobně uvedeno v příslušném spisu 

vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: SOC/745/2018; 

SOC/624/2018; SOC/875/2018; SOC/873/2018; SOC/871/2018; SOC/822/2018; 

SOC/622/2018; SOC/618/2018; SOC/620/2018; SOC/606/2018; SOC/608/2018; 



 

 

SOC/619/2018; SOC/605/2018; SOC/390/2018; SOC/427/2018; SOC/392/2018; 

SOC/428/2018; SOC/230/2018; SOC/244/2018; SOC/235/2018; SOC/243/2018; 

SOC/26/2018), 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 22 případů činí jejich výše 17.600,00 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 10. ledna 2018 (RM č. 78/2014-2018) 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 79-1314/2014-2018. 

 

 

Na jednání RM se dostavil pan MUDr. Karel Marek. Od tohoto okamžiku byl počet jednajících 

radních, přítomných zasedání, sedm. Do konce zasedání RM se počet jednajících členů RM 

nezměnil. 

 

 

2. Hlavní program   
 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2017 
Pan starosta problematiku uvedl v širším kontextu průběžných zpráv RM přijímaných v roce 

2017 a s tím souvisejících rozpočtových opatření. 

Následně předal slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického. 

Jmenovaná předala RM soubor dokumentace, která je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu 

a okomentovala tzv. „Závěrečný účet 2017“. 

 

ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části 

ve výši 169.125,00 tis. Kč.  



 

 

V průběhu roku 2017 bylo schváleno celkem 11 rozpočtových opatření, z toho 9 rozpočtových 

opatření bylo přijato v kompetenci RM a 2 rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem 

města Sedlčany. 

Ze skutečně dosažených příjmů největší procento tvořily příjmy daňové, a to 58 % z celkového 

objemu, další neméně významnou součástí rozpočtu jsou příjmy z dotací a rezerv z minulých 

let. Tyto tvořily 24 % příjmů. Dále 11 % tvoří příjmy z vlastní činnosti tj. pronájmy NP, MBF, 

příjmy z činností ekonomických; 7 % kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků a prodeje 

bytů z MBF města Sedlčany. 

Ve výdajové části, co do výše procentního objemu schváleného rozpočtu na rok 2017, byla 

největší oblast označená heslem „Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční 

výstavba, opravy a údržba majetku města“, z celkového objemu skutečně čerpaných výdajů; 

tato rozpočtová část tvoří 34,50 %. Další významnou položkou ve výši 33,40 % jsou výdaje 

všeobecné veřejné správy, mimo správy Městského úřadu Sedlčany (výdaje spojené s výkonem 

samosprávy a přenesené působnosti státní správy) zahrnuje tato oblast též dotace poskytované 

občanským a zájmových sdružením, platby daní a poplatků, splátku úvěrů a úroků ve smyslu 

uzavřené Smlouvy o poskytnutí úvěru. Objem ročních splátek úvěru je 6.000,00 tis. Kč. Jedná 

se o úvěr přijatý v roce 2014 na stavbu Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany v celkové 

výši 60.000 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby ke dni 31. prosince 2017 je 3,68 % (poměr ročních 

splátek úvěrů včetně úroků z úvěrů k objemu celkových příjmů mimo zapojených rezerv 

z minulých let), což je snížení oproti roku 2016 o 0,58 %. Oblast označená heslem „Pěstební 

činnost v obecních lesích, výkon státní správy na úseku OŽP“ představuje 1,70 %; „Průmyslová 

a ostatní odvětví hospodářství (údržba a opravy MK, výdaje spojené s dopravní obslužností, 

obnova a opravy IS na úseku vodohospodářských zařízení města)“ představuje 7,60 %; oblast 

„Školství, kultura, tělovýchova a zájmová činnost“ pak 17,40 %; „Sociální věci“ 1,80 % a dále 

„Ochrana a bezpečnost“ 3,60 % z objemu skutečně čerpaných výdajů v roce 2017. 

Závěr roku v plnění a čerpání rozpočtu a tím i přebytek rezerv do roku „příštího“ (2018) byl 

ovlivněn ze strany příjmové především daňovými výnosy, které ke dni 31. prosince 2017 činí 

109.411,84 00 tis. Kč, úprava daňových příjmů byla provedena a schválena RM naposledy RO 

č. 11/2017. RM k tomuto kroku pověřilo ZM na veřejném zasedání ZM dne 11. prosince 2017. 

 

Na straně výdajů nižší čerpání ovlivňující přebytek je v těchto oblastech: 

Oblast rozpočtu označená „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – obnova 

a opravy VHM, uplatněn odpočet DHP ve výdajích, nájem VHM vč. DPH. 

Oblast rozpočtu označená „3.“ S názvem „Služby obyvatelstvu – bydlení, komunální služby, 

územní rozvoj, investiční výstavba“ – nerealizované akce: Budova MěP – zádržné z důvodu 

vad a nedodělků, dle SOD platba po odstranění vad a nedodělků; přeložka VN Pod Potoky - 

podíl města ČEZu, stavba nebyla ze strany ČEZ z důvodu včasného výběru dodavatele do konce 

roku 2017 realizována; odhlučnění zásobovací rampy č. p. 871-2 – stavba zahájena v závěru 

roku 2017, fakturace po dokončení díla, akce přechází do návrhu rozpočtu roku 2018. 

Oblast rozpočtu označená „4.“ S názvem „Sociální věci, zdravotnictví – výkon pěstounské 

péče“, přechází nevyčerpané příspěvky z roku 2017 a deponované z minulých let na tuto agendu 

do roku 2018. 

Oblast rozpočtu označená „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – úspora čerpání rozpočtu 

výdajů Městské policie Sedlčany a SDH Sedlčany. 

Oblast rozpočtu označená „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – úspora čerpání výdajů 

na správě Městského úřadu Sedlčany. 

 

Veškerá rozpočtová opatření v průběhu roku byla včasnou reakcí na předem avizované příjmy 

a výdaje města Sedlčany. 

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným mimořádným situacím a událostem, které by ovlivnily 



 

 

negativně finanční stránku hospodaření města Sedlčany. 

Na počátku roku 2018 má město Sedlčany dostatečnou finanční rezervu pro běžné financování 

provozních výdajů. 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými výdajovými položkami; 

▪ stavební akce, které přecházejí do roku 2018; 

▪ další kontinuita rozpočtu; 

▪ mandatorní výdaje; 

▪ činnosti spojené s auditem rozpočtu. 

 

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

zasedání RM hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere 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.“ 

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 79-1315/2014-2018. 

 

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

na rok 2018 – příjmová část 

Pan starosta RM informoval o stavu přípravy rozpočtu na rok 2018. Promluvil o chronologii 

kroků vedoucích k odpovědnému sestavení pracovního návrhu, který bude podrobně 

diskutován na příštím zasedání RM. 

Následně předal slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického na Městském 

úřadu Sedlčany, která nejprve členům RM předala pracovní materiály k této problematice, a to 

ve stavu pracovní předlohy. Následně se ujala slova referenčního. 

Příjmová strana rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 je ve svých hlavních příjmových 

kapitolách definována; prakticky sestavena a rozvržena do jednotlivých příjmových řádků.  

Kapitola označená „1.“ s názvem „Daňové příjmy“  …  115.500,00 tis. Kč 

Kapitola označená „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ …    19.177,00 tis. Kč 

Kapitola označená „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ …         100,00 tis. Kč 

Kapitola označená „4.“ s názvem „Dotace, půjčky,…“ …    51.033,00 tis. Kč 

Příjmy celkem činí 185.810,00 tis. Kč. 

Diskuse: 

▪ nad informacemi z Finančního úřadu; 

▪ nad metodickým doporučením MF ČR; 

▪ nastavení předpokládaných příjmů vychází z plnění příjmové strany rozpočtu města Sedlčany 

na uplynulý rok 2017 (reálné hodnoty) a reflektuje výše uvedená doporučení;  

▪ snížení výtěžnosti z ukončené činnosti výherních hracích přístrojů a terminálů; 

▪ další aspekty problematiky příjmové strany rozpočtu (úbytek obyvatel). 

Závěr: 

Rada města Sedlčany některé položky v pracovním materiálu korigovala (konkrétně 

poznamenány v dokumentu Odboru ekonomického; paní Jitka Kadlecová). 

Upravená strana příjmů pracovního materiálu bude překlopena do pozice a váhy návrhu 



 

 

dokumentu pro jednání RM do dne 7. února 2018 (provede Odbor ekonomický). 

Základní rozvrh příjmů je Přílohou č. 4. k tomuto Zápisu. 

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 Žádost o užívání veřejného prostranství; Farmářské trhy 2018; Sdružení obcí 

Sedlčanska 
Dokument nazvaný původcem listiny jako „Žádost o pronájem veřejného prostranství“ byl 

doručen do podatelny Městského úřadu Sedlčany dne 19. ledna 2018 a zaevidován pod č. j.: 

OM/1637/2018. 

Sdružení obcí Sedlčanska požádalo o pronájem veřejného prostranství, za účelem pořádání čtyř 

farmářských trhů v roce 2018, na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to v termínech dne 

31. března 2018, dne 9. června 2018, dne 15. září 2018 a dne 15. prosince 2018, v čase vždy 

od 7:00 hod. do 13:00 hod. 

V této souvislosti subjekt požádal o připojení ke zdroji elektrické energie. 

Za žadatele – Sdružení obcí Sedlčanska požádala; IČ 61904040; paní Štěpánka Barešová, 

tajemnice svazku. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit 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 ustanovení čl. 8 

odst. 1) písm. c) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství RM zvažovala výše uvedené akce osvobodit od místního 

poplatku. Postupováno je dle principu předvídatelnosti jednání. 

Identifikace žadatele: 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou ze strany města Sedlčany (finanční a naturální); 

▪ zajištění odpadového hospodářství (Sedlčanské technické služby, s. r. o.); 

▪ zajištění připojení ke zdroji el. energie (Sedlčanské technické služby, s. r. o.); 

▪ součinnost Městské policie Sedlčany. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

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 79-1316/2014-2018. 

 



 

 

3.1.2 Náprava majetkoprávních vztahů; Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM 

Pan místostarosta uvedl problematiku v souvislostech dříve podané Žádosti města Sedlčany 

a s ohledem ke skutečnému účelu užívání (veřejné prostranství; místní komunikace). 

Činnost RM: 

RM projednala návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM, a to na pozemky parc. č. 658/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 946 m2 a parc. č. 659/6, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 34 m2, vše v k. ú. 

a obci Sedlčany, které jsou vedené na LV 60000 pro k. ú. a obec Sedlčany. Na základě výše 

uvedeného návrhu Smlouvy převodce, tj. Česká republika – Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových převádí na nabyvatele, tj. město Sedlčany bezúplatně pozemky parc. 

č. 658/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 

946 m2 a parc. č. 659/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace 

o výměře 34 m2, vše k. ú. a obci Sedlčany.  

RM zvažovala vydat doporučení ZM ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. 

č. 658/1 o výměře 946 m2 a parc. č. 659/6 o výměře 34 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany.  

 

RM byla podrobněji seznámena s návrhem předloženého smluvního ujednání. 

Smluvním partnerem města Sedlčany, jak již zevrubně uvedeno výše, je Česká republika – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové 

Město, Praha 2, za kterou právně jedná pan Ing. Milan Voříšek, ředitel odboru Odloučené 

pracoviště Příbram, na základě prověření Příkazu č. 6/2014, v platném znění; IČ 69797111. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vystupuje v postavení tzv. ,,převodce“. 

Návrh smluvního ujednání je koncipován uzavřít s využitím ustanovení § 2055 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen ,,zákon 

č. 89/2012 Sb.“) a podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu Smlouvy 

jen ,,zákon č. 219/2000 Sb.,"). 

Dokument byl vypracován převodcem a je označen jako „Smlouva o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/SPB/245/2018-SPBM“. 

V návrhu Čl. I. je uvedeno, že Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí: 

Pozemky: 

▪ parcela číslo: 658/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(hodnota pozemku: 47.300,00 Kč); 

▪ parcela číslo: 659/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(hodnota pozemku 1.700,00 Kč), 

zapsané na listu vlastnictví 60 000 pro kat. území Sedlčany, v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram (dále jen 

„převáděný majetek“). 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě čl. CXVII bodu 14 zákona 

č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů, v platném znění, příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu 

§ 9 zákona č. 219/2000 Sb. 

V Čl. II. je uvedeno, že převodce touto Smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické 

právo k převáděnému majetku a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

Další ustanovení vizte dokumentaci na Městském úřadu Sedlčany, Odboru majetku. 

 

Diskuse: 



 

 

▪ nad předmětem převodu; 

▪ náprava majetkoprávních vztahů v řešené lokalitě; 

▪ dlouhodobě vyřizované žádosti; 

▪ účel využití pozemků (místní komunikace). 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výroky návrhu usnesení, o kterých 

předsedající jednání RM nechal hlasovat společně: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit bezúplatný převod 

pozemků parc. č. 658/1 o výměře 946 m2 a parc. č. 659/6 o výměře 34 m2, 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.“ 

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 79-1317/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Projednání záměru města Sedlčany ve věci prodeje bytů v bytových domech v ulici 

Západní č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 

Pan starosta RM podrobněji informoval o přípravě a stavu záměru privatizace uvedené 

významné množiny bytů MBF.  

Další skutečnosti byly doplněny prostřednictvím referencí o případu ze strany pana 

místostarosty, které byly zajištěny činností Odboru majetku. 

Činnost RM: 

RM zvažovala uložit 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 (lokalita nad Jižním sídlištěm směrem k Cihelnému vrchu).  

V této souvislosti zároveň RM zvažovala vyslovit doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany, 

aby zmíněný prodej bytů situovaných v č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 byl 

realizován za jednotnou jednotkovou cenu v navrhované výši intervalu cen (obdobně jako 

u dřívějšího prodeje bytů MBF) 5.200,00 Kč/m2 – 5.500,00 Kč/m2. 

K dispozici je znalecký posudek. 

Diskuse: 

▪ zájem o vlastní bydlení (založení společenství vlastníků bytových jednotek); 

▪ výsledky a problematika jednání pana starosty s uživateli bytů MBF; 

▪ předpoklad zájmu a prodeje v roce 2018 (dodržení časového harmonogramu a podmínek; 

předpoklad schválení prodeje na veřejném zasedání ZM; solventnost – hypoteční úvěry 

a platební kázeň); 

▪ problematika prodeje v širším kontextu sociálních vztahů a úrovně společenství ve městě 

Sedlčany. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výroky návrhu usnesení, o kterých 

předsedající jednání RM nechal hlasovat společně: 

„Rada města Sedlčany ukládá 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 doporučuje 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/m2.“ 

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 79-1318/2014-2018. 

 

3.2.2 Realizace bytu MBF prodejem obálkovou metodou; prodej bytu velikostní kategorie 

1+1 na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany (č. bytu 2/I. patro o výměře 

40,40 m2) 

RM byla prostřednictvím referencí pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města Sedlčany, 

seznámena se spisovou dokumentací z působnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku. 

Diskuse: 

▪ zájem o vlastní bydlení (do soutěže se přihlásila malá množina uchazečů); 

▪ předpoklad prodeje s vazbou na navrhované příjmy návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018 (dodržení smluvních podmínek; předpoklad schválení prodeje na veřejném zasedání ZM; 

solventnost a platební kázeň); 

▪ problematika textu Oznámení o záměru prodeje. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje 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 m2), a to manželům, kteří podali druhou nejvyšší 

nabídku, tj. 703.000,00 Kč, neboť fyzická osoba od své nabídky ve výši 755.000,00 Kč 

odstoupila.“  

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 79-1319/2014-2018. 

  

3.2.3 Prodloužení doby užívání poskytnutého přístřeší v bytovém domě Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany  

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí uživatelky přístřeší o prodloužení doby užívání 

majetku ve vlastnictví města Sedlčany. 

Předmětná Žádost byla na Městský úřad doručena dne 17. ledna 2018 a zaevidována téhož dne 

pod č. j.: OM/1414/2018. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit navrhované prodloužení doby trvání dříve založené Smlouvy 

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

Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. navrhována byla doba, počínaje dnem 1. ledna 2018, konče 

dnem 30. června 2018. 

Diskuse: 

▪ v současné době trvá bezesmluvní užívání; 

▪ další aspekty dodržování smluvního ujednání (platební kázeň); 

▪ problematika referencí; kontrolní mechanismus správce MBF. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

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

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

do 30. června 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 79-1320/2014-2018. 

 

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

 

3.3.1 Zajištění druhého kola voleb Prezidenta České republiky 2018; Smlouva 

o krátkodobém pronájmu nebytových prostor (Městské muzeum Sedlčany) 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření připraveného a s právním zástupcem města 

Sedlčany projednaného návrhu Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, 

v objektu Městského muzea v Sedlčanech, 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. 

Diskuse: 

▪ nad doporučením Odboru ekonomického (podmínky užívání podle instrukcí k poskytnuté 

podpoře); 

▪ další aspekty řešené problematiky; 

▪ důstojnost voleb. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“  

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 79-1321/2014-2018. 

 

3.3.2 Zajištění druhého kola voleb Prezidenta České republiky 2018; Smlouva 

o krátkodobém pronájmu nebytových prostor (Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany) 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě přednesených požadavků zvažovala schválit uzavření 

předloženého návrhu sestavené Smlouvy 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 podle zákonného opatření 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. (Sedlčany). 

Diskuse: 

▪ nad doporučením Odboru ekonomického (podmínky užívání podle instrukcí k poskytnuté 

podpoře); 

▪ další aspekty řešené problematiky; 

▪ důstojnost voleb. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

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 79-1322/2014-2018. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Hardwarově – softwarový a bezpečnostní audit úrovně a využívání prostředků ICT 

podpory činnosti a bezpečnosti dat a úředních výkonů na Městském úřadu Sedlčany 
Rada města Sedlčany na základě připravené prezentace pana Václava Pištěka byla podrobněji 

seznámena s činností auditora a dílčími výsledky o zjištěných skutečnostech. 

Další část prezentace byla věnována GDPR a stavu přípravy na aplikaci směrnice v prostředí 

města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany a jeho příspěvkových organizací). 

Diskuse: 

▪ nad dílčími výsledky auditu; 

▪ nad požadavky; 

▪ nad nařízením GDPR. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany 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.“  

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 79-1323/2014-2018. 

 

4.2 Personální zajištění uvolněné pozice kronikáře (kronikářky) města Sedlčany 

Informace:  

Zajistil pro jednání RM na základě dřívějšího rozhodnutí RM o projednání věci pověřený pan 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

Výsledky: 

Oslovená uchazečka požádala o čas na rozmyšlenou a na případné uspořádání rozvrhu časového 

fondu svého bytí, a to pro případ pozitivního rozhodnutí ve prospěch přijetí nabízené funkce.  

Závěr:  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, bude na následujícím jednání RM 

informovat o rozhodnutí (ne)reflektovat na nabídky výkonu kronikáře. V pozitivním případě 

RM jmenuje kronikáře a budou následovat další administrativní kroky na uvedení a instalace 

persony do funkce. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

4.3 Návrh investic města Sedlčany do sportovních zařízení z rozpočtu na rok 2018; 

dokument předložil pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s materiálem, který předložil zástupce shora uvedeného 

subjektu.  

 

Náklady 



 

 

Místo Účel Rozpočet v tis. 

Kč 

Taverny Rekonstrukce atletického stadionu, vč. travnaté plochy ? 

UT3G šatny 700 

Sokolovna 

Sedlčany 

Odborný posudek stávajícího stavu budovy, návrh 

rozsahu rekonstrukce vč. kalkulace ceny 
80 

Skatepark 

Sedlčany 

Výměna dřevěných prvků za betonové, ale pouze při 

udělení dotace ze Středočeského kraje – spoluúčast  
10 

 

 

Stadion (LAS) Taverny – Provozovatel se podílel na jednáních s projektantem.  

Při těchto jednáních se s Odborem investic na Městském úřadu Sedlčany a projektantem shodli 

na názoru:  

▪ zavlažování bez odvodnění nemá smysl a odvodnění zase nemá význam bez rekonstrukce 

vrchních vrstev hřiště. Voda se zde nevsakuje, při deštích nebo zavlažování se tvoří louže 

v trávě a při vybudování drenáží by se k nim voda vůbec nedostala. Atletické sektory a dráha 

provozovateli vyhovují přesně podle projektanta. Mírné zvýšení kapacity tribuny provozovatel 

podporuje, její zastřešení není jeho prioritou. Provozovatel bude ve spolupráci s Odborem 

investic, Českou unií sportu a Atletickým svazem ČR, potažmo MŠMT ČR usilovat o dotaci. 

 

UT 3G, kontejnerové šatny – Nákup a instalace čtyř repasovaných použitých kontejnerových 

obytných buněk 6×2,5 m (dvě buňky vybavené lavičkami, věšáky, a topením, jedna částečně 

vybavená lavičkami, věšáky a topením pro rozhodčí, z části bez vybavení jako sklad a jedna se 

sprchami) by stály cca 650.000,00 Kč. Podrobný rozpočet byl předkladatelem přiložen. 

V případě nesehnání jedné použité buňky a koupení nové je cca + 50.000,00 Kč. V případě 

realizace tohoto návrhu je žádoucí pamatovat na investice na provozní náklady buněk 

odhadované až na 100.000,00 Kč ročně (tzn. 50.000,00 Kč na pololetí), o které by se musel 

zvýšit příspěvek provozovateli – spotřeba energií (osvětlení, vytápění, ohřev TUV, vodné, 

stočné), úklid, správa, spotřeba materiálu, opravy a údržba. 

Šatny budou potřeba hlavně k zápasům, kterých uzavřením stadiónu Taverny významně 

přibude. S tím souvisí problém s diváky. V projektu s nimi nebylo počítáno a z pohledu 

provozovatele tam nemají povolen vstup. Jediné vhodné místo je  

nad zábradlím na straně u silnice na Zberaz, ale není k němu bezpečný přístup. Vybudování 

vstupní branky z ulice Zberazská (v SV rohu hřiště) a posunutí kusu stávajícího plotu by to 

částečně vyřešilo. Omezující dopravní značky se tam na návrh provozovatele právě instalují.  

Již instalovaná toaletní buňka vyřešila zatím hygienický standard, nicméně jen pro sportovce, 

nikoli pro diváky. 

 

Sokolovna Sedlčany – Celá budova je v havarijním stavu, zatéká do střechy, všechny vnitřní 

stěny jsou vlhké, stará špaletová okna se rozpadají a netěsní, dveře s jedním – sklem neizolují; 

komín se rozpadá, o omítce ani nemluvě. Jedna koupelna je již mimo provoz z důvodu zrezlých 

rozvodů. Elektroinstalace je hliníková a revizi mají jen užívané místnosti, celá budova nikoli.  

Již bylo podáno několik stížností na plíseň. V případě hygienické kontroly bude provozovatel 

nucen uzavřít provoz. Prozatím ředitel správce požádal RM o schválení nákladů v projektech 

města na odborný posudek stávajícího stavu budovy a návrh rozsahu rekonstrukce vč. kalkulace 

nevyužitých místností na kurt pro squash nebo posilovnu. Ostatní prostory by se asi daly  

po rekonstrukci pronajmout (poskytnout do užívání), nějaké poptávky již byly diskutovány.  

 

Skatepark Sedlčany – Chtěli bychom využít možnost podat žádost o dotaci na fond sportu, 

volného času a primární prevence Středočeského kraje k částečnému vyřešení problému 



 

 

s dřevěnými prvky. Pořízení betonových prvků je nákladné (nabídky teprve očekáváme), tak 

bychom to realizovali pouze s použitím dotace a pouze tolik prvků, na kolik by dotace stačila. 

K tomu poskytovatel dotace (podmínky) žádá od města doložení schválené spoluúčasti (dotace 

500 tis. Kč × 20 % = 100 tis. Kč). Ředitel požádal RM o vydání souhlasného stanoviska.  

Diskuse: 

▪ nad projektem opravy Skateparku Sedlčany; 

▪ nad dalšími požadavky k zapracování do rozpočtu města Sedlčany; 

▪ předmětem návrhu rozpočtu k projednání na příští zasedání RM. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany souhlasí 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 schvaluje 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.“   

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 79-1324/2014-2018. 

 

4.4 Informace o výkonu inspekční činnosti ve 2. základní škole – Škole Propojení Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s obsahem tzv. 

Oznámení zřizovateli o inspekční činnosti, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že dne 7. února 

2018 bude u školského subjektu 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres 

Příbram, jejímž zřizovatelem je město Sedlčany, zahájena inspekční činnost podle ustanovení 

§ 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

Shora uvedený dokument byl Městským úřadem Sedlčany zaevidován do spisové služby dnem 

doručení, tj. 23. ledna 2018, a to pod č. j.: ST1875/2018. 

 

Předmětem inspekční činnosti bude hodnocení kvality a efektivity poskytovaného vzdělávání  

a s ním souvisejících školských služeb, zejména s ohledem na podmínky, průběh a výsledky 

vzdělávacího procesu. Součástí bude také kontrola dodržování vybraných právních předpisů, 

které se k poskytování vzdělávání a školských služeb vztahují. 

 

Česká školní inspekce považuje účast zástupců zřizovatele při zahájení, průběhu a zejména  

při ukončení inspekční činnosti na místě, kdy jsou s vedením školy diskutovány hlavní zjištění, 

závěry a doporučení za velmi žádoucí. Proto kontrolní subjekt zástupce města Sedlčany 

(zřizovatele) na konání inspekční činnosti u zřizovaného subjektu uvedeným oznámením 

upozorňuje. 

 

V případě zájmu města Sedlčany o bližší informace týkající se inspekční činnosti 

a pro případnou domluvu nad účastí při jednotlivých fázích inspekční činnosti ve škole 

(školském zařízení) oznamovatel žádá o kontaktování na e-mailové adrese: 

antonin.smrz@csicr.cz. 

 

Identifikace kontaktní osoby jednající jménem kontrolního orgánu je pan RNDr. Antonín Smrž, 

školní inspektor, jednající v pozici vedoucího inspekčního týmu. 

 

mailto:antonin.smrz@csicr.cz


 

 

Referující k uvedenému oznámení RM podrobněji informoval o dalších souvztažnostech 

problematiky. 

 

Diskuse: 

▪ kvalita práce a připravenost subjektu; 

▪ činnosti nad rámec vzdělávajícího procesu; 

▪ další aspekty činnosti a předmět kontroly. 

Oblastí školství se za město Sedlčany dlouhodoběji zabývá pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany. 

Závěr: 

Jmenovaný referující je v intenzivní komunikaci s ředitelem subjektu. 

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

 

4.5 Zajištění festivalu k uctění památky hudebního skladatele Josefa Suka; Žádost 

o vyslovení souhlasu se Žádostí příspěvkové organizace 

Referující k této problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, Radu 

města Sedlčany na dnešním jednání informoval o doručené písemnosti (do systému spisové 

služby zaevidována dne 22. ledna 2018 pod č. j.: MST 1790/2018), kterou je Žádost městem 

Sedlčany zřízené příspěvkové organizace o vyslovení žádaného tzv. „Souhlasu se Žádostí 

příspěvkové organizace“ (KDJS), která je podáním k poskytovateli dotace na podporu 

připraveného projektu v oblasti kultury ve městě a regionu Sedlčany. 

 

Subjektem je žádáno, aby město Sedlčany v postavení zřizovatele příspěvkové organizace 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany (žadatele); IČ 42728452, doporučilo realizaci Projektu 

„SUKOVY SEDLČANY – 54. ročník hudebního festivalu“ a vyslovilo souhlas s podáním 

Žádosti o finanční pomoc na podporu projektu. 

 

Jedná se o tradiční významný regionální hudební festival k uctění památky významného 

hudebního skladatele Josefa Suka, který představuje nezastupitelné obohacení kulturního života 

pro Sedlčansko a jeho široké okolí. Význam festivalu již dlouhodobě daleko přesahuje hranice 

regionu. 

 

Projekt je přesněji specifikován v Žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím institutu 

Veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora 

Kultury na projekt „SUKOVY SEDLČANY – 54. ročník hudebního festivalu“ z Programu 

2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského Fondu kultury 

a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury. 

 

Výše požadované dotace je 100.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad projektem a uměleckým obsazením; 

▪ nad dalšími požadavky k zapracování do rozpočtu města Sedlčany; 

▪ předmětem návrhu rozpočtu k projednání na příští zasedání RM. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany souhlasí 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 schvaluje spoluúčast města Sedlčany z rozpočtu na rok 2018 na realizaci 

tohoto projektu v potřebné procentuální výši z celkových nákladů předpokládaného rozpočtu 

podle podávané Žádosti.“ 

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 79-1325/2014-2018. 

 

4.6 Žádost o finanční podporu při opravě plotu u kostela sv. Martina v Sedlčanech 
Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí došlou dne 12. ledna 2018, která byla 

Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: MST/1058/2018. 

 

Žádost o finanční podporu při opravě plotu u kostela sv. Martina v Sedlčanech, obsahuje 

následné (opis základní a věcné části). 

Jménem Farnosti Sedlčany si Vás dovoluji požádat o příspěvek na dokončení renovací 

nejbližšího okolí kostela sv. Martina v Sedlčanech. 

Během minulých let naši farníci zrenovovali vrchní část okolí hradeb, která byla po 50 letech 

značně narušena náletovými dřevinami a travinami. Tyto byly odstraněny a horní část hradby 

v celkové délce 123 m byla dozděna a zakončena betonovým záklopem. Rovněž byla provedena 

oprava spárování hradeb, proveden odborný průřez starobylých kamenný ráz stavby, která je 

umístěna v blízkosti gotického kostela. 

K bezprostřednímu okolí, které pohledově patří ke vstupu kostela, patří též plot a dvoje železná 

vrátka. Tato část zakončující hradby ze západní strany (ulice Sedlecká) je v havarijním stavu. 

Našim cílem jako farníků, ale i jako občanů města Sedlčany je dokončit tuto část v roce 2018. 

S ohledem na cíl – sladění těchto prvků s architekturou gotického kostela a mobiliářem  

města – Vás oslovujeme se Žádostí o poskytnutí příspěvku v hodnotě cca 350 tis. Kč  

na kovářské zpracování 5 ks plotových dílů a 2 ks dvoudílných vrátek, včetně potřebných 

stavebních prací. Naše představa je masivní kovářské dílo – v duchu masivního železného 

řetězu a sloupků umístěných pod zvonicí směrem k náměstí. Předběžný zájem o toto dílo 

vyslovila firma z Vysokého Chlumce.  

Pevně věříme, že naší Žádosti vyhovíte a příspěvek zařadíte do návrhu rozpočtu na rok 2018  

a okolí sedlčanského kostela sv. Martina se stane po rekonstrukci sedlčanského náměstí také 

důstojnou součástí centra města. 

(konec opisu dokumentu) 

Žadatel: 

administrátor farnosti Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ absence celkového rozpočtu, soutěže o cenu, dokumentace o právech, spoluúčast 

a komunikace o záměru; 

▪ ze strany žadatele není zajištěno závazné stanovisko „památkářů“; 

▪ možnost podání Žádosti do Fondu na opravy kulturních památek na rok 2018 (v termínu 

do konce února 2018); 

▪ dodržování legislativních postupů. 

Závěr: 

Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, zajistí komunikaci s žadatelem 

o poskytnutí finančních prostředků ve věci využití možnosti podání Žádosti z „Fondu na opravy 

kulturních památek“, a to se všemi potřebnými atributy. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 



 

 

 

4.7 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru ve prospěch 1. základní školy 

Sedlčany 
Pan místostarosta RM seznámil s obsahem písemnosti doručené na Městský úřad Sedlčany dne 

12. ledna 2018, zaevidované pod č. j.: MST1052/2018. 

Písemností je Žádost o udělení souhlasu k přijetí dárkového voucheru v hodnotě 1.000,00 Kč 

od Multikulturního centra Praha, z. s. na nákup kancelářských a výtvarných potřeb. 

Nakoupené pomůcky žadatel využije v rámci projektu „Světová škola“. 

Žadatelem je pan Mgr. Libor Novotný, ředitel školy. 

RM projednala Darovací smlouvu, která je uzavírána podle ustanovení § 2055 a následných 

občanského zákoníku. 

Účastníkem Smlouvy je 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram, se 

sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; ve věcech smluvních zastoupená 

panem Mgr. Liborem Novotným, ředitelem školy; IČ 47074299; ve Smlouvě označena jako 

subjekt „obdarovaný“. 

Druhým účastníkem Smlouvy je Multikulturní centrum Praha, z. s., se sídlem Praha, Prokopova 

č. p. 9, 130 00 Praha 3; IČ 70098085; bankovní spojení ČSOB 482968953/0300 CZK; 

zastoupené paní Zuzanou Schreiberovou, ředitelkou subjektu; ve Smlouvě označeno jako 

„dárce“. 

Definován je předmět Smlouvy. 

Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému dárkový voucher v hodnotě 1.000,00 Kč  

od dodavatele Zásobování kanceláří, s. r. o. (http://www.proknacelar.cz) na nákup 

kancelářských a výtvarných potřeb. Kancelářské potřeby dárce věnuje obdarovanému na nákup 

pomůcek a materiálu (např. papír, nůžky, lepidla, barvy, aj.), které využije v projektu „Světová 

škola, Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v GRV“ podpořeného 

z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce. 

 

V tzv. účelu Smlouvy je uvedeno, že obdarovaný se zavazuje využít dar podle článku II. 

Smlouvy. Obdarovaný svým podpisem stvrzuje převzetí poukázky. 

 

V tzv. dalším ujednání Smlouvy je uvedeno, že tato Smlouva je vyhotovena ve dvou 

vyhotoveních, z nich každé má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po podpisu 

Smlouvy jedno vyhotovení. 

Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné vůle 

a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.  

Diskuse: 

▪ předmět a účel Smlouvy; 

▪ další spolupráce; 

▪ udělení předchozího souhlasu zřizovatele. 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující výrok návrhu usnesení, o kterém předsedající 

jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí (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.“   

http://www.proknacelar.cz/


 

 

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 79-1326/2014-2018. 

 

4.8 Žádost o zapojení Fondu odměn; Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s doručenou Žádostí 

o zapojení Fondu odměn, který je tvořen příspěvkovou organizací města Sedlčany, 

tj. žadatelem. 

Žádost je datována dnem vyhotovení 12. ledna 2018. 

 

Žadatel ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., § 32 odstavce č. 3 požádal tímto Radu města 

Sedlčany o zapojení Fondu odměn ve výši 13.581,00 Kč ke krytí překročení stanoveného 

objemu prostředků na platy. 

Ve věci jménem žadatele jedná paní Mgr. Jaroslava Mrázková, ředitelka Školní jídelny 

1. základní školy Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ důvodnost Žádosti; 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ možnosti prověření na Krajském úřadu Středočeského kraje (navýšení požadavků na tarifní 

platy). 

Rozklad: 

Především si je třeba uvědomit, že v případě Fondu odměn příspěvkové organizace se jedná 

o hmotnou motivaci pracovníků příspěvkové organizace. Proto je část zlepšeného 

hospodářského výsledku, který příspěvková organizace dosáhne za uplynulý kalendářní rok 

použitelná jako zdroj Fondu odměn. Použitelnost Fondu odměn je dána tím, že se o jeho 

prostředky zvyšuje možnost výplat mezd a odměn, jakou dávají příspěvkové organizaci právní 

předpisy upravující mzdovou regulaci. 

Podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se z Fondu odměn hradí odměny zaměstnancům, 

přičemž přednostně se z Fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy, jehož 

výše se zjišťuje podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných 

podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 

organizacích a orgánech.  

Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že se z Fondu odměn poskytují zaměstnancům příspěvkové 

organizace odměny v průběhu kalendářního roku a to nad výši odměn, které jsou zahrnuty 

do podílu mimotarifních složek platu. O poskytování odměn rozhoduje ředitel příspěvkové 

organizace. Vzhledem k tomu, že je v § 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno, že se z Fondu odměn 

hradí přednostně případné překročení prostředků na platy, musí příspěvková organizace Fond 

odměn používat tak, aby byla schopná z Fondu odměn případné překročení uhradit. Pokud by 

příspěvková organizace překročila stanovené prostředky na platy (§ 6 odst. 1 nařízení vlády 

č. 447/2000 Sb.) a toto překročení neuhradila z Fondu odměn, dopustila by se porušení 

rozpočtové kázně. 

 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující výrok návrhu usnesení, o kterém předsedající 

jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere 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.“   

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 79-1327/2014-2018. 

 

4.9 Žádost o vyslovení souhlasu s přijetím finančního daru k nákupu učebních pomůcek 

a zařazení pro výuku od občanského sdružení Život dětem, o. p. s. ve prospěch 2. základní 

školy – Školy Propojení Sedlčany 

Žádost ze dne 12. ledna 2018 byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 16. ledna 2017; 

zaevidována byla pod č. j.: MST/1267/2018. 

Ředitel subjektu požádal o vyslovení souhlasu města Sedlčany s přijetím účelového finančního 

daru k nákupu učebních pomůcek a zařazení pro výuku od občanského sdružení Život dětem, o. 

p. s., se sídlem Praha, Lindnerova č. p. 6, Praha 8, ve výši 7.841,00 Kč. 

Žadatel: pan PaeDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel školy. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem návrhu Darovací smlouvy DS – 618027. 

Tato Smlouva je navrhována uzavřít se společností: 

Život dětem, o. p. s.  

se sídlem:   Lindnerova č. p. 6, 180 00 Praha 8 

zastoupené:   Mgr. Mariou Křepelkovou, ředitelkou 

IČ:    70105031 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 83297339/0800 

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, rejstříku Obecně prospěšných společností, 

oddíl O, vložka 1212. 

Ve smluvním ujednání vystupuje jako „dárce“. 

 

Druhou smluvní stranou je: 

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany 

se sídlem:   Příkrá 67, 264 01 Sedlčany 

zastoupená:   PaedDr. Jaroslavem Nádvorníkem, ředitel 

IČ:    48954004 

Bankovní spojení:  Moneta Money Bank, č. ú: 700226684/0600 

Škola vystupuje ve smluvním ujednání jako „obdarovaný“. 

 

Návrh smluvního ujednání je vypracován v souladu s ustanovením § 2 055 a následných 

nového občanského zákoníku. 

 

V návrhu smluvního ujednání je dále uvedeno následné. 

Dárce daruje 7.841,00 Kč (slovem: sedmtisícosmsetčtyřicetjednakorunčeských) obdarované 

straně, která tento dar s díky přijímá.  

 

Smluvní strany se dohodly, že finanční dar je určen pro potřeby školy, a to na nákup učebních 

pomůcek a zařízení pro výuku. Obdarovaný dar s díky přijímá a zavazuje se ho využít v souladu 

s jeho určením. 

 

Smluvní strany se dohodly, že dar bude dárcem převeden z účtu dárce č. 83297339/0800 na účet 

obdarovaného č. 700226684/0600 variabilním symbolem 618027, vedený u Monety Money 

Bank, a to po podpisu Smlouvy nejdéle do dne 27. dubna 2018. 

 



 

 

Obdarovaná strana se zavazuje, že nejdéle do dne 29. června 2018 doloží dárci kopie faktur, 

ze kterých je zřejmé využití darované částky (dle bodu II. této Smlouvy). Pokud tak obdarovaná 

strana neučiní, je povinna vrátit zpět darovanou částku (bod I. této Smlouvy) na účet dárce  

č. 83297339/0800 do dne 27. července 2018. 

 

Dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, obdarovaný nabývá dar pro svého zřizovatele, kterým 

je město Sedlčany. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutí daru. 

 

Na práva a povinnosti v této Smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí příslušná 

ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník). 

 

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 

 

Na důkaz souhlasu se zněním této Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy. 

(konec opisu podstatné části dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ nad smluvním ujednáním; 

▪ přijetí daru je vhodné; 

▪ další aspekty administrativy Žádosti; 

▪ podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele (podle ustanovení § 37b odst. 1 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat najednou: 

„Rada města Sedlčany souhlasí (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.“   

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 79-1328/2014-2018. 

 

4.10 Návrh termínu pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

S ohledem na termínovou listinu a legislativní zákonitosti, pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany, navrhl upřesnění termínu nejbližšího veřejného zasedání ZM. 

Hlavním bodem jednání bude problematika rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. 

Další programové body jsou připravovány (majetkoprávní vztahy – rozhodnutí o privatizaci 

dalších bytů, nepotřebnost; převody vlastnictví; další problematika). 

Jediný optimalizovaný termín pro svolání veřejného zasedání ZM je navrhován na den 

26. února 2018 (pondělí v čase od 17:00 hod.), a to na místě obvyklém (Společenský sál KDJS 

Sedlčany). 

Diskuse: 

▪ nad dalšími zvažovanými termíny veřejného zasedání ZM (komplikace se školními 

prázdninami a z toho vyplývající absence zastupitelů, kteří jsou členy pedagogických sborů); 

▪ nad návrhem programu veřejného zasedání; doplnění programových bodů. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany stanovuje 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.“  

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 79-1329/2014-2018. 

 

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

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

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

Pan místostarosta ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení druhý soubor, 25 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 25 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; 25 ks 

konkrétních dokumentů – Žádostí předkládáno dnes 24. ledna 2018 k rozhodnutí RM): 



 

 

- č. j.: SOC/828/2018; Evid. č.: JID: 1388/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/22/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 11. ledna 2018 (přijata dne 10. ledna 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/870/2018; Evid. č.: JID: 1445/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/23/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 10. ledna 2018 (přijata dne 10. ledna 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/734/2018; Evid. č.: JID: 1235/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/19/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 15. ledna 2018 (přijata dne 9. ledna 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/1159/2018; Evid. č.: JID: 1962/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/31/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 15. ledna 2018 (přijata dne 15. ledna 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/1157/2018; Evid. č.: JID: 1956/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/30/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 16. ledna 2018 (přijata dne 15. ledna 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/1152/2018; Evid. č.: JID: 1952/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/29/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 15. ledna 2018 (přijata dne 15. ledna 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/245/2018; Evid. č.: JID: 373/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/6/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

16. ledna 2018 (přijata dne 3. ledna 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/1164/2018; Evid. č.: JID: 1969/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/34/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 16. ledna 2018 (přijata dne 15. ledna 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/1163/2018; Evid. č.: JID: 1967/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/33/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 16. ledna 2018 (přijata dne 15. ledna 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/913/2018; Evid. č.: JID: 1514/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/27/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 16. ledna 2018 (přijata dne 10. ledna 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/1241/2018; Evid. č.: JID: 2067/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/36/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 17. ledna 2018 (přijata dne 15. ledna 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/1162/2018; Evid. č.: JID: 1965/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/32/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 17. ledna 2018 (přijata dne 15. ledna 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/1377/2018; Evid. č.: JID: 2284/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/38/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 17. ledna 2018 (přijata dne 17. ledna 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/949/2018; Evid. č.: JID: 1583/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/28/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 19. ledna 2018 (přijata dne 11. ledna 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/1410/2018; Evid. č.: JID: 2332/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/39/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 19. ledna 2018 (přijata dne 17. ledna 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/1696/2018; Evid. č.: JID: 2768/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/41/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 22. ledna 2018 (přijata dne 22. ledna 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/1736/2018; Evid. č.: JID: 2847/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/45/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 23. ledna 2018 (přijata dne 22. ledna 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/1698/2018; Evid. č.: JID: 2771/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/42/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 22. ledna 2018 (přijata dne 22. ledna 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/1738/2018; Evid. č.: JID: 2852/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/46/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 22. ledna 2018 (přijata dne 22. ledna 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/1375/2018; Evid. č.: JID: 2281/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/37/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 19. ledna 2018 (přijata dne 17. ledna 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/1734/2018; Evid. č.: JID: 2844/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/44/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 23. ledna 2018 (přijata dne 22. ledna 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/1908/2018; Evid. č.: JID: 3125/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/48/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 24. ledna 2018 (přijata dne 24. ledna 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/1894/2018; Evid. č.: JID: 3103/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/47/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 24. ledna 2018 (přijata dne 23. ledna 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/1412/2018; Evid. č.: JID: 2337/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/40/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 24. ledna 2018 (přijata dne 17. ledna 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/1706/2018; Evid. č.: JID: 2785/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/43/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 24. ledna 2018 (přijata dne 22. ledna 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 25 x 800,00 [Kč] = 20.000,00 [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. 

  

Celkem doposud na darech schváleno (dnes) 37.600,00 [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/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 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 25 

případů činí jejich výše 20.000,00 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 79-1330/2014-2018. 

 

 

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 dotázal, zda odpůrkyně využila v této kauze o určení vlastnictví dalšího 

opravného prostředku. 

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Sedlčany nedisponuje spisem jako ani město Sedlčany 

a kauza je stále v péči právního zástupce města Sedlčany, nelze v současné době s určitostí 

sdělit odpověď na žádané. Dotaz bude směřován na právního zástupce města Sedlčany, který 

pečuje o tuto kauzu. 

Závěr: 

Aktuální odpověď bude zjištěna do následného zasedání RM, kde bude informace předána. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Navýšení rozpočtu na rok 2018 v subkapitole na podporu 

činnosti subjektů občanské společnosti s činností a působností ve městě Sedlčany, 

případně ve prospěch občanů města Sedlčany; příspěvek přednesl pan Ing. František 

Hodys, předseda FV  

V pozici předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany pan Ing. František Hodys, 

předseda FV, vznesl návrh na navýšení rozpočtované výdajové položky návrhu rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018, který bude na příštím jednání RM předkládán k rozboru a posouzení 

i případnému doporučení ke schválení ZM.  

V minulém roce (2017) byl zřejmý přetlak žádostí o přidělení finanční podpory, z nichž některé 

podpořit by bylo prospěšné, avšak alokované finanční prostředky ve výši 100.000,00 Kč byly 

tehdy již rozděleny.  

Pan starosta k uvedenému sdělil, že v současné době se na sestavení základního rozvrhu 

výdajových položek intenzivně pracuje. Již dnes je zřejmé, všechny akce, které by bylo 

potřebné podpořit a realizovat, a to zejména akce stavební povahy a akce investiční, které si 

občané města žádají, nebude možné vzhledem k nedostatku prostředků realizovat. Důležité 

bude nastavit priority potřeb.     

Požadavek v „rozumné míře“ však může být zapracován do návrhu rozpočtu; žádoucí bude věc 

pečlivě zvážit a projednat na příštím zasedání RM. Důležité je zvážit skutečný přínos 

pro občany našeho města. 

Závěr: Bude zapracováno do návrhu rozpočtu. V úvahu přichází navýšení položky o cca 20 %. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Prohlídka objektu stanice Městské policie Sedlčany; 

příspěvek přednesl pan Mgr. Pavel Pína  



 

 

Jmenovaný člen RM navrhl, aby na některém dalším zasedání RM byla provedena prohlídka 

ukončené investice, respektive objektu Městské policie Sedlčany.  

Pan místostarosta v rámci organizace zasedání RM sdělil, že návrh lze akceptovat a na některém 

nejblíže možném zasedání bude prohlídka zařazena na jednání RM. 

Pan Mgr. Pavel Pína za akceptaci poděkoval. 

Závěr: RM bude o návštěvě (prohlídce) včas informována. 

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 sedmdesátého devátého zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 79/2014-2018), 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 7. února 2018 (středa; 3. periodické 

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

č. 80/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční ve velké zasedací místnosti administrativní 

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

v čase od 16:00 hod. Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím 

plánem: 

 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. 

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 7. 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 19:15 hod. 

  

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 24. ledna 2018; (2 listy) 

3. Výsledky hospodaření města Sedlčany v roce 2017; (celkem 10 listů + 13 listů  dalších 

příloh) 

4. Návrh rozpočtu na rok 2018 (příjmy); (celkem 2 listy) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

IČ – identifikační číslo subjektu 

MBF – městský bytový fond 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 31. ledna 2018 


