
  Z á p i s  RM č. 91/2014-2018 
anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 25. července 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 jednání přítomno 7 členů 
RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil. 
Omluven:  
▪ na celé jednání: -.  
▪ na část jednání (počátek): -. 
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.  
Neomluven: -.  
Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Ivan Stolařík, Ing. František Hodys. 
Přizvaní hosté:   
▫ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany; 
▫ pan Filip Novák, referent Odboru výstavby a územního plánování na Městském úřadu 
Sedlčany. 
Místo konání jednání RM:   
▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese Sedlčany, nám. T. G. 
Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany. 
Jednání započato: 16:00 hod.    
Jednání přerušeno: -. 
Jednání opětovně zahájeno: -. 
Jednání ukončeno: 19:25 hod.  
 
Program jednání:  
V pořadí devadesáté první jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 
a zároveň čtrnácté v roce 2018 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, a to 
v čase 16:00 hod., v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese Sedlčany, 
nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany.  
 
Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal. 
  
Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť je v době zahájení na jednání RM přítomno 
všech sedm členů Rady města Sedlčany (celkový počet zvolených členů RM je sedm). 
Z neúčasti na dnešním jednání RM se dříve omluvený pan Mgr. Pavel Pína dostavil. 
 
Jednání RM v jeho průběhu nikdo z přítomných členů RM neopustil. Rada města Sedlčany 
byla po celou dobu usnášeníschopná. 
 
Následně se pan starosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního 
jednání RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené procedury zákona o 
obcích a Jednacího řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  



 
 

 
Konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby a informace, 
níže uvedený a připravený program.  
Předsedajícím byl přednesen Program, který je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM 
věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, a to spolu s panem 
Ing. Jiřím Burianem, starostou města. Navržený program nebyl radními nikterak upravován 
(vizte uvedenou Přílohu); byl akceptován a nebyl o další tematické celky doplněn. Toto 
jednání RM bylo svoláno dle plánu kalendáře jednání.  
 
Pan starosta sdělil, že v souladu se schváleným hlavním bodem programu je dnešním 
tematickým celkem – „Hospodaření města Sedlčany; plnění rozpočtu města Sedlčany na rok 
2018; Výsledky hospodaření za první pololetí roku 2018; Rozpočtové opatření č. 2/2018“. 
 
Do programu jednání RM jsou zařazeny i další tematické celky z okruhu „Majetkoprávní 
problematiky“ a z okruhu širší problematiky pod heslem programového celku „Různé“, kde je 
připraveno k projednání několik důležitých témat (níže uvedeno, zejména problematika 
vybraných investičních akcí a další). 
 
Předsedající konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 
a odpovědností, a to s ohledem na aktivity Rady města Sedlčany ve výkonu funkce, stav 
potřeb řízení města Sedlčany, legislativní potřeby a právní praxi i přípravu a administraci 
procesů a v neposlední řadě s ohledem na činnosti a výkon samosprávy.  
Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
 
1. Kontrola usnesení  
 
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. června 2018 
Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 
zasedání RM (jak již uvedeno v názvu výše), bylo provedeno formou přednesení stručné 
zprávy o stavu plnění úkolů (přijatých usnesení). Závěrem kontrolní zprávy byl referujícím 
k tomuto bodu jednání (referenční zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta) 
připomenut aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj 
sledovaných událostí a činností ostatních.  
 
Rada města Sedlčany na minulém zasedání dne 27. června 2018 usnesením, které bylo 
označeno RM 90-1514/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 13. června 2018 (RM č. 89/2014-2018) 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 90-1515/2014-2018, vzala 
na vědomí Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“, předloženou 
a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové péče, kterou 
s údaji školního roku 2017/2018 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, vedoucí 
Úseku školství a Úseku památkové péče. 
K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1516/2014-2018, vzala 
na vědomí oznámení o odstoupení paní Vladimíry Severové z funkce ředitelky Základní 



 
 

umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, se zřizovatelem školy sjednanému dni 31. července 
2018. 
Úkoly související s tímto usnesením plněny. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1517/2014-2018, vzala 
na vědomí Zápis o průběhu konkursního řízení, vedeného městem Sedlčany v pozici 
zřizovatele příspěvkové organizace (školy) dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a to spolu s doporučeným pořadím 
uchazečů na obsazení uvolněné funkce ředitelky Základní umělecké školy Sedlčany, 
Šafaříkova 428, které sestavila konkursní komise. 
Rada města Sedlčany v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
▪ jmenovala paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové 
organizace Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, s účinností od 1. srpna 2018 
(Jmenovací listinu vystaví pan Ing. Jiří Burian, starosta města);  
▪ stanovila plat a jeho složky pro paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, nově jmenovanou 
ředitelku Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, příspěvkové organizace, 
v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
a v souladu s dalšími předpisy; 
▪ schválila podání Žádosti o zápis změny v údajích uvedených v Rejstříku škol a školských 
zařízení pro základní uměleckou školu Sedlčany, Šafaříkova 428, která se týká Zápisu nově 
jmenované ředitelky příspěvkové organizace paní Mgr. Vladimíry Křenkové; 
▪ pověřila paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, nově jmenovanou ředitelku Základní umělecké 
školy Sedlčany, Šafaříkova 428, k podání Žádosti o zápis změny v údajích Rejstříku škol 
a školských zařízení pro základní uměleckou školu, jejichž činnost vykonává příspěvková 
organizace Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, která se týká zápisu nové 
ředitelky paní Mgr. Vladimíry Křenkové; 
▪ stanovila režim protokolárního předání funkce ředitelky, a to za účasti paní Dany Čížkové, 
vedoucí Úseku školství na Městském úřadu Sedlčany, která bude zastupovat zřizovatele 
školy. 
Úkoly v plnění. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1518/2014-2018, vzala 
na vědomí Zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany, 
Šafaříkova 1070; IČO 70999058, pro školní rok 2018/2019, kterou sestavila a předložila paní 
Bc. Milena Říčařová, ředitelka příspěvkové organizace. Celkem bylo přijato 61 dětí; 
odkladem školní docházky disponuje 13 dětí. 
K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 
  
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1519/2014-2018, vzala 
na vědomí upřesněný prázdninový provoz Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 
70999058, pro období měsíce července a srpna 2018, který sestavila a předložila paní 
Bc. Milena Říčařová, ředitelka příspěvkové organizace. Provoz bude zajištěn po celou dobu 
letních prázdnit, a to: 
▪ ode dne 2. července do dne 20. července 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ, Na Severním 
sídlišti; 



 
 

▪ ode dne 23. července do dne 10. srpna 2018 na Centrálním pracovišti MŠ, Šafaříkova; 
▪ ode dne 13. srpna do dne 31. srpna 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ, Sokolovská. 
K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1520/2014-2018, a to na 
základě Žádosti FO a rovněž v souladu se zveřejněným záměrem města o pronájmu pozemku 
(zveřejněno v době ode dne 13. do dne 27. června 2018), schválila pronájem části pozemku 
parc. č. 161/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. 
a obci Sedlčany, tj. pronájem výměry cca 2 m2 u objektu č. p. 114 na náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech, před restauračním zařízením Cibich Pub (chodník), a to za účelem umístění 
dvou stolků se židlemi. Pronájem pozemku byl schválen na dobu neurčitou, tj. každoročně 
v době od 1. května do 30. září (provozní doba pondělí až sobota od 10:00 hod. do 22:00 
hod.) za cenu 2.500,00 Kč/užívanou roční periodu, přičemž pro rok 2018 se pronájem 
schvaluje ode dne 1. července do dne 30. září za cenu 1.500,00 Kč. Rada města Sedlčany 
zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uzavřel příslušnou smlouvu 
o nájmu pozemku. 
Úkol splněn. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1521/2014-2018, zrušila své 
dřívější usnesení přijaté dne 14. ledna 2014 (vizte soubor usnesení č. 1/2014), kterým 
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany jako 
povinným a společností CEZ Distribuce, a. s., jako oprávněným, týkající se zajištění práv 
vstupu na pozemek parc. č. 773 k. ú. v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (osada Štileček), a to za 
účelem stavby zařízení a provozování distribuční elektrizační soustavy „Třebnice – Štileček, 
kNN parcela č. 244“. 
Rada města Sedlčany schválila uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IP-12-6004470/1 Třebnice, Štileček, kNN pro parc. č. 244“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě 
plné moci č. PM/II-039/2018 ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se 
sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, 
jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Sedlčany, parc. č. 773 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se 
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,00 Kč s připočtením příslušné sazby DPH 
(vizte uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene). 
Rada města Sedlčany zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby řádně 
zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné 
břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 773 v k. ú. Třebnice, 
obec Sedlčany (místní komunikace v osadě Štileček). 
Úkol v plnění. 

  
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1522/2014-2018, doporučila 
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 32/1, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, výměra 99 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, za 
jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 14.850,00 Kč. 
Rada města Sedlčany zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby doporučený záměr prodeje pozemku parc. č. 32/1 v k. ú. a obci Sedlčany (pozemek 
za bývalým hotelem Vltavan – v sousedství příjezdové cesty), byl řádně zveřejněn na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany. 
Úkol splněn.  



 
 

 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1523/2014-2018, schválila 
uzavření Smluv o poskytování právních služeb při privatizaci bytů v bytových domech 
Sedlčany, Západní č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 (čtyři samostatné Smlouvy), 
a to mezi městem Sedlčany, jako klientem a paní Mgr. Monikou Drábkovou, jako advokátem, 
jejímž předmětem je sepsání Kupních smluv v souvislosti s prodejem bytů v uvedených 
bytových domech za dohodnutou odměnu 2.000,00 Kč za každou bytovou jednotku. 
Úkol v plnění. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1524/2014-2018, schválila 
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s FO, trvale bytem 
Kosova Hora, na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do den 31. prosince 2018. 
Úkol splněn. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1525/2014-2018, schválila 
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to s FO, trvale 
bytem tamtéž, na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2018. 
Úkol splněn. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1526/2014-2018, projednala 
Žádost FO, trvale bytem Sedlčany, o koupi dosud užívaného bytu velikostní kategorie 2 + 1 
(č. bytu 3/I. patro o výměře 56,6 m2) na uvedené adrese, a to za původní nabízenou cenu 
4.700,00 Kč/m2 (schváleno usnesením ZM dne 28. dubna 2010). Rada města Sedlčany 
s odvoláním se na svůj dosavadní přístup k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních 
bytů (vizte poslední obdobné usnesení č. RM 84-1395/2014-2018 ze dne 4. dubna 2018) 
schválila, aby s žadatelem byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvnímu 
nájemníkovi bude prodán uvedený byt za jednotkovou cenu 4.700,00 Kč/m2, tj. za celkovou 
částku 266.020,00 Kč. 
Úkol splněn. 
  
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1527/2014-2018, schválila 
přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 7/II. patro – bezbariérová byt. jednotka) 
v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 
264 01 Sedlčany, a to FO, doposud trvale bytem Kosova Hora. 
Úkol splněn. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1528/2014-2018, a to na 
základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 
2018, doručených subjekty v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, 
těmto Žádostem níže uvedených subjektů vyhověla, za podmínek a ve výši finanční podpory 
uvedené v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční 
podpory na činnost a aktivity subjektů v roce 2018. Rada města Sedlčany tímto schválila 
finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2018 následných subjektů, tj. pro: 
▪ Veterán klub Sedlčany, občanské sdružení; IČO 22900284, v částce 5.000,00 Kč; 
▪ EDA cz, zapsaný ústav; IČO 24743054, v částce 2.000,00 Kč; 
▪ Filmový klub Sedlčany, zapsaný spolek; IČO 68421818, v částce 10.000,00 Kč. 



 
 

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřila pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu 
města Sedlčany, uzavřením projednaných smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity v roce 2018), které jsou uzavírány 
s uvedenými subjekty. 
Úkol splněn. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1529/2014-2018, vyslovila 
souhlas s převodem finančních prostředků v povolené výši 258.577,00 Kč z Rezervního fondu 
organizace do Fondu investičního, a to pro případ příspěvkové organizace města Sedlčany, 
Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, činěné za účelem pokrytí 
financování vyvolané investice do vybavení technologických uzlů školní jídelny 
na Centrálním pracovišti a obou Odloučených pracovišť Mateřské školy Sedlčany, tj. nákupu 
třech kusů nerezových škrabek na brambory zn. ŠKBZ-6N, univerzálního robotu SP 60 SPAR 
a přídavného kotlíku o objemu 30 l s nástavci pro SP200, a to včetně dopravy, montáže 
a uvedení do provozu. 
Úkol splněn. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1530/2014-2018, stanovila 
termín veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které bude svoláno na dne 
23. července 2018 od 17:00 hod. do Společenského sálu Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany a schválila návrh programu tohoto veřejného zasedání. 
Úkoly související splněny. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1531/2014-2018, doporučila 
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit sestavený Rozpočtový výhled města Sedlčany 
na období 2019 – 2021. 
Úkoly související splněny. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1532/2014-2018, jako orgán 
jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady subjektu Městská teplárenská 
Sedlčany, s. r. o., vzala na vědomí hospodářské výsledky této společnosti za období roku 2017 
a rozhodla o rozdělení zisku ve výši 192.008,12 Kč tak, že zisk v plné výši 192.008,12 Kč 
bude převeden na nerozdělený zisk minulých let. 
V souvislosti s tímto usnesením nebyly stanoveny pro město Sedlčany a jeho orgány žádné 
úkoly. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1533/2014-2018, schválila 
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavíraný podle ustanovení § 2430 – § 2444 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s příkazníky, jehož obsahem se doplňuje 
předmět sjednaného plnění a upřesňují další vybraná ustanovení původního smluvního 
ujednání k problematice výběru nejvhodnějšího uchazeče na stavební akci pod názvem 
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. 
Úkol splněn. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1534/2014-2018, doporučila 
Zastupitelstvu města Sedlčany, a to dle ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění pozdějších předpisů schválit Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018 – 
2030, který je základním dokumentem města Sedlčany v oblasti udržitelnosti a rozvoje sportu 
na území města Sedlčany. 
Úkoly související splněny. 



 
 

 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1535/2014-2018, vyslovila 
souhlas s přijetím darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, které obdarovaný subjekt 
použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 42.437,99 Kč 
(232 svazků, z toho 231 knih a 1 audiokniha). 
Úkoly související splněny. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1536/2014-2018, doporučila 
zajistit vybavení podatelny (výpravny) Městského úřadu Sedlčany multifunkčním strojem 
na pořizování písemností, a to formou pronájmu a uložila v této věci Městskému úřadu 
Sedlčany vést za tímto účelem další jednání pro upřesnění nabídek uchazečů o veřejnou 
zakázku. 
Úkol v plnění. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1537/2014-2018, doporučila 
žadatele, Gerimed – Prčice (Domov pro seniory Gerimed), zařadit do Sítě poskytovatelů 
sociálních služeb Středočeského kraje, neboť potřebnost jimi vykonávané služby v režimu 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 
MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, je pro region vyhodnocena jako potřebná. 
Úkoly související splněny. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1538/2014-2018, schválila 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, uzavíranou s Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním 
exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-město; se sídlem Plzeň, Dominikánská č. p. 8, 301 00 
Plzeň; IČO 71329277, který pro město Sedlčany vykonává služby spočívající mj. 
v poskytování právní pomoci a odborného poradenství dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Smlouva je 
uzavírána s ohledem na zajištění řádného a bezpečného zpracování osobních údajů v režimu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 
Úkoly související v plnění. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1539/2014-2018, schválila 
objednat a zakoupit z knižní edice CBS Nakladatelství publikaci s názvem „Česko z nebe“ 
v počtu 70 ks knih za cenu 399,00 Kč/ks bez DPH; tedy celkem za částku 27.930,00 Kč bez 
DPH, a to za podmínek v objednávce blíže uvedených, s realizovaným rozsahem propagace 
města Sedlčany. 
Úkol v plnění. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1540/2014-2018, vyslovila 
souhlas s realizací projektu pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“, 
pro který byl v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) 
ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“ uvolněn finanční příspěvek ve výši 
7.905.653,91 Kč. 
Úkoly související splněny. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1541/2014-2018, uložila panu 
Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
vyžádané písemné vyjádření o zájmu města Sedlčany realizovat projekt pod názvem 



 
 

„Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“, s využitím finančního příspěvku ve výši 
7.905.653,91 Kč a dále uložila vyvolat jednání o obnovení Žádosti a aktualizaci parametrů 
smluvního ujednání o poskytnutí dotace (změna harmonogramu; etapizace; zajištění 
administrace veřejné zakázky a vypsání výběrového řízení za účelem zjištění nejvhodnějšího 
uchazeče). 
Úkoly splněny. 
 
Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 90-1542/2014-2018, schválila 
neodkladně objednat vyhotovení stavebních prací na pročištění části bezejmenného vodního 
toku a odstranění nefunkčního propustku v lokalitě Sedlčany, U Háječku, podle zajištěné 
nabídky od společnosti 1. SčV, a. s., se sídlem Příbram, Novohospodská č. p. 93, 261 01 
Příbram IX, a to za nabídnutou konečnou cenu ve výši 43.629,80 Kč bez DPH. 
Úkoly splněny. 
 
K podaným informacím nebyly definovány v obecné rovině žádné další úkoly. 
 
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 předsedající jednání RM vyřkl následující výrok návrhu usnesení, 
o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 
města Sedlčany ze dne 27. června 2018 (RM č. 90/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 
RM).  
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 91-1543/2014-2018. 
 
  
2. Hlavní program: Hospodaření města Sedlčany; plnění rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2018 
  
2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. pololetí roku 2018 
K předložení výsledů hospodaření ke dni 30. června 2018 a k přednesení komentáře o stavu 
účtování byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, kterou 
předsedající jednání RM přivítal a po úvodním slovu do projednávané problematiky ji vyzval 
k přednesení Zprávy, kterou jmenovaná sestavila a následně okomentovala. 
Základní přehled (tabulka údajů) je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu jednání RM, a to spolu 
s navrženým a později dnes schváleným RO č. 2/2018 (členové RM obdrželi z rukou 
referující). 
Vzhledem k této skutečnosti není většina údajů v Zápise na tomto místě uváděna (duplicitně). 



 
 

Referující přednesla Zprávu s patřičným komentářem, který byl zaměřen na  předpokládaný 
vývoj vybraných položek, a to s akcentem na některé nadlimitní / podlimitní údaje, se kterými 
je třeba se podrobněji obeznámit a vědět o jejich důvodnosti, a to nejen pro případné přijetí 
žádoucích opatření.  
 
Dosažené příjmy: 
Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 
61.871,27 tis. Kč, které představují 53,26 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 
Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 
8.002,54 tis. Kč, které představují 41,25 % schváleného rozpočtu na rok. 
 
Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 
absolutní částky 2.088,23 tis. Kč, která představuje 44,96% schváleného rozpočtu na rok 
2018. 
 
Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 
39.983,57 tis. Kč, které představují 78,07 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 
Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2018) jsou ke dni 
účetní závěrky 30. června 2018 ve výši 111.945,61 tis. Kč, což představuje 58,48 % plnění 
schváleného rozpočtu na rok 2018 (doposud bylo schváleno a realizováno jedno rozpočtové 
opatření). 
 
Pan starosta referující za přednesení dílčí zprávy o plnění příjmové strany rozpočtu poděkoval 
a otevřel k problematice diskusi. 
Diskuse k problematice příjmů (hlavní diskutované okruhy): 
▪ problematika daňové výtěžnosti a aplikace přerozdělení; (záležitosti daňových výnosů); 
▪ vývoj příjmové strany rozpočtu byl členy RM vyhodnocen jako pozitivní; 
▪ pan starosta upozornil na sjednaná kvartální plnění (splatnost nájemného) a vliv na plnění 
příjmů; ovlivnění výše příjmů (vyúčtování a splatnost u nájemného); 
▪ další plánované příjmy zajišťovány (příprava prodeje MBF; činnost Mgr. M. Drábkové). 
 
Po ukončení dílčí diskuse k řešené problematice, pan starosta opětovně předal slovo 
jmenované referující. 
 
Dosažené výdaje:   
Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené 
výdaje ve výši 1.873,09 tis. Kč, které představují 74,92 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 
Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – 
dosažené výdaje ve výši 1.132,73 tis. Kč, které představují 9,32 % schváleného rozpočtu 
na rok 2018. 
  
Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 
30.769,99 tis. Kč, které představují 32,04 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 
Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje 
ve výši 1.777,69 tis. Kč, které představují 38,59 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 
   



 
 

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 
3.933,62 tis. Kč, které představují 47,34 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 
Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje 
ve výši 34.773,72 tis. Kč, které představují 51,34 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 
Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2018) jsou ke dni 
účetní závěrky 30. června 2018 ve výši 74.260,84 tis. Kč, což představuje 38,81 % 
schváleného předpokladu rozpočtu na rok 2018; (doposud bylo realizováno jedno rozpočtové 
opatření). 
 
Pan starosta referující paní Jitce Kadlecové za přednesení dílčí zprávy o plnění výdajové 
strany rozpočtu poděkoval a otevřel k problematice diskusi. 
Diskuse k problematice výdajů (hlavní diskutované okruhy): 
▪ projednání vybraných výdajových kapitol podrobně (pozdější zahájení stavebních prací 
a investičních akcí); výdaje na dlouhodoběji plánované stavební a další akce investiční 
povahy;  
▪ zahájení investičních akcí (příhodné počasí, zajištění zahájení prací; zajištění kontinuity 
věcného plnění; 
▪ rovnoměrnost výdajových položek; 
▪ nad vybranými výdajovými položkami; 
▪ další činnosti na přípravě návrhu rozpočtového opatření na straně výdajové (řešeno 
samostatně, vizte níže).   
 
Pan starosta referující poděkoval za průvodní slovo k jednotlivým položkám a za provedený 
komentář k vybraným subkapitolám, případně rozpočtovým položkám a všem členům RM 
poděkoval za diskusní příspěvky k této problematice. 
 
Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém bylo 
hlasováno: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 
a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období 
kalendářního roku (I. – VI. / 2018) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 
30. června 2018 ve výši 111.945,61 tis. Kč, což představuje 58,48 % plnění schváleného 
rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. června 2018 ve výši 74.260,84 tis. Kč, 
což představuje 38,81 % schváleného předpokladu rozpočtu.“ 
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 91-1544/2014-2018. 
 
2.2 Rozpočtové opatření č. 2/2018 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 představuje následné.  
Příjmy        + 589,000 tis. Kč 
Nedaňové příjmy    + 175,000 tis. Kč 
Přijaté dary     + 10,000 tis. Kč – festival Sukovy Sedlčany 
Ostatní nedaňové příjmy   + 165,000 tis. Kč – ostatní příjmy + 150,000 tis. Kč tato 
položka zahrnuje vybírané provozní poplatky a výkon služby v souvislosti s konáním 
svatebních obřadů mimo obřadní místo a stanovený termín (za I. pololetí na této položce 
plnění 158,000 tis. Kč), reklamy, propagace v rámci Městských slavností ROSA 2018 – na 
základě uzavřených smluvních ujednání + 15,000 tis. Kč. 



 
 

Kapitálové příjmy + 412,000 tis. Kč – prodej pozemku v k. ú. a obci Kosova Hora 
Dotace, půjčky, rezervy + 2,000 tis. Kč 
Doplatek dotace – volby 2017 
Výdaje    + 662,000 tis. Kč 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 462,000 tis. Kč 
Administrace projektů k OP EU + 4,000 tis. Kč 
Mrskošovna – II. etapa + 700,000 tis. Kč – úprava prostoru se prolíná s akcí přemístění hřiště 
softbalu (SR 300,000 tis. Kč) navyšujeme o celou částku potřebnou k dokončení na položku 
rozpočtu „Mrskošovna“ 
LAS Taverny – umělé povrchy, dráhy, sektory – 700,000 tis. Kč 
Šatnové buňky – hřiště s umělým povrchem + 445,000 tis. Kč vybavení buněk, napojení na 
sítě, zemní práce a terénní úpravy, kamenivo, drenáž. 
Rekonstrukce WC restaurace Beseda (KDJS) + 13,000 tis. Kč instalace nového průtokového 
ohřívače.       
Všeobecná veřejná správa navýšení o částku + 200,000 tis. Kč 
Úroky z úvěru + 200,000 tis. Kč – od počátku roku 2018 se zvyšuje úroková sazba Pribor 1 M 
(0,66 – 0,82), podle Smlouvy o úvěru je úroková sazba města 1M + 0,2. Odhad výpočtu úroků 
zpracován Komerční bankou, a. s. (poskytovatel úvěru) podle aktuální sazby je pro rok 2018 
440 – 450,000 tis. Kč     
Příjmy       SR vč. RO č. 1-2 / 2018 ve výši 192.028,000 tis. Kč   
Výdaje       SR vč. RO č. 1-2 / 2018 ve výši 192.028,000 tis. Kč 
SR vč. RO 1-2 / 2018 příjmy = výdaje – rozpočet na rok 2018 je po úpravách vyrovnaný 
 
Diskuse: 
▪ nad položkami k úpravě; 
▪ důvodnost úprav; 
▪ výhled pro přípravu dalších akcí s dopadem na rozpočet města Sedlčany na rok 2018, které 
by vyvolaly rozpočtové úpravy. 
Pan starosta paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, za přednesení Zprávy 
o návrhu RO č. 2 / 2018 poděkoval. 
 
Po ukončení diskuse předsedající jednání RM (pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany) 
přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 2 / 2018, a to v plném 
rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je 
navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 589,000 tis. Kč 
a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 662,000 tis. Kč. 
Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 192.028,000 tis. Kč; výdaje budou činit 
celkem 192.028,000 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 je vyrovnaný.“   
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 91-1545/2014-2018. 
 
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   
 
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání 
Zastupitelstva města Sedlčany  
 



 
 

3.1.1 Žádost o odprodej částí pozemků ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 537/4 a 
parc. č. 538/3 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita křižovatky ulic K Cihelně a Sadová) 
Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o koupi pozemku, která byla Městským 
úřadem Sedlčany přijata dne 9. července 2018 a zaevidována pod č. j.: OM/13658/2018. 
Celková výměra žádané plochy je 50 m2, a to z pozemků parc. č. 537/1 a parc. č. 560/6. 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany projednala Žádost FO, trvale bytem Sedlčany, o odprodej částí pozemků 
ve vlastnictví města Sedlčany, které sousedí s jejími pozemky parc. č. 560/5, parc. č. 537/4 
a parc. č. 538/3 v k. ú. a obci Sedlčany (křižovatka ulic K Cihelně a Sadová). Důvodem koupě 
částí pozemků ve vlastnictví města parc. č. 537/1, parc. č. 560/6, příp. parc. č. 2762/1 je 
skutečnost, že výše uvedené pozemky ve vlastnictví manželů (SJM) mají 753 m2 a tudíž 
nesplňují výměru pro stavební parcelu (tj. 800 m2), na kterou mohou vázat a obdržet stavební 
povolení. Rada města Sedlčany prodej požadovaných částí pozemků parc. č. 537/1, parc. 
č. 560/6 a parc. č. 2762/1 nedoporučuje, neboť uvedené pozemky jsou zatíženy věcným 
břemenem, tj. služebnostmi inženýrských sítí (elektřina, plyn, kanalizace). 
 
Diskuse: 
▪ nad mapovými podklady; 
▪ informace o inženýrských sítích a celkové zatížení části nemovitosti; 
▪ nepotřebnost žádaných částí pozemků. 
 
Po ukončení diskuse předsedající jednání RM vyzval referujícího k přednesení výroku návrhu 
usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na náklady 
žadatele zajistil neodkladné vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na odměření 
zájmových částí pozemků parc. č. 537/1, parc. č. 560/6 a parc. č. 2762/1, k. ú. Sedlčany, které 
jsou ve vlastnictví města Sedlčany, za účelem realizace záměru scelení částí těchto pozemků 
s pozemky žadatele (parc. č. 537/4 a parc. č. 538/3 v k. ú. Sedlčany), na limitovanou výměru 
stavební parcely ve výši 800 m2, a to dle podané Žádosti investora, se zvláštním zřetelem 
a respektem k uloženým vedením inženýrských sítí ve vlastnictví města Sedlčany, které spolu 
s ochranným pásmem po případné realizaci zůstanou uloženy bez překládky na zbytkovém 
pozemku ve vlastnictví města 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 91-1546/2014-2018. 
 
3.1.2 Užívání nebytových prostor v objektu na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 
264 01 Sedlčany  
Rada města Sedlčany byla podrobněji seznámena s problematikou stávajícího užívání 
vybraných nebytových prostor ve shora uvedeném objektu. 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany projednala Žádost FO, trvale bytem Havraň, o ukončení smluvního 
vztahu založeného na pronájem nebytových prostorů sloužících k podnikání (nebytové 
prostory v objektu bytového domu) v ulici 28. října č. p. 175 v Sedlčanech, které žadatelka 
dosud užívala na základě uzavřené Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 
21. srpna 2017.  
Rada města Sedlčany v souladu s podanou Žádostí zvažovala schválit, aby smluvní vztah byl 
ukončen dohodou ke dni 31. července 2018 s tím, že nájemce nepožaduje vrácení zbytku 
finančních prostředků vynaložených na zhodnocení doposud užívaných nebytových prostor, 
které zbývá započítat ke dni 31. července 2018 oproti nájemnému. 



 
 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr pronájmu uvolněných 
nebytových prostor, resp. prostorů sloužících k podnikání. 
 
Diskuse: 
▪ nad kvalitou nebytových prostor; 
▪ nad potřebou zajištění následného užívání; 
▪ zpětné a řádné převzetí prostor zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  
 
Po ukončení diskuse předsedající jednání RM vyzval referujícího k přednesení výroku návrhu 
usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany v souladu s podanou Žádostí stávajícího smluvního uživatele 
nebytových prostor v objektu Sedlčany, ul. 28. října č. p. 175, schvaluje ukončení smluvního 
vztahu dohodou ke dni 31. července 2018 s tím, že nájemce nepožaduje vrácení zbytku 
finančních prostředků vynaložených na zhodnocení doposud užívaných nebytových prostor, 
které zbývá započítat ke dni 31. července 2018 oproti nájemnému. 
Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr pronájmu uvolněných 
nebytových prostor, resp. prostor sloužících k podnikání v uvedeném objektu.“ 
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 91-1547/2014-2018. 
 
3.1.3 Informace o průběhu vedeného správního řízení ve věci stavební akce „Vodovod 
Dublovice“  
Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy, kterou sestavil Městský úřad 
Sedlčany, Odbor majetku, informována, že v souladu s dřívějšími usneseními, která přijala 
dne 24. května 2017 (usnesení č. RM 63-992/2014-2018) a dne 21. června 2017 (usnesení č. 
RM 65-1044/2014-2018) vydal Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, resp. město 
Sedlčany, jako vlastník stavby „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ souhlasné 
stanovisko pro stavební povolení na stavbu pod názvem „Vodovod Dublovice“, která dle 
vyjádření zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., by měla být 
zahájena zřejmě v roce 2019. 
Investorem stavby je obec Dublovice. 
Správní řízení o vydání stavebního povolení vede Městský úřad Sedlčany, Odbor životního 
prostředí.  
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné. 
 
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 
 
3.2.1 Žádost o povolení rekonstrukce nájemního bytu č. 5/I. patro, velikostní kategorie 3 
+ 1 v bytném domě na adrese Sedlčany č. p. 1173, 264 01 Sedlčany 
Referující k této problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM 
seznámil s problematikou Žádosti stávajícího uživatele městského bytu, který je situován 
v bytovém domě zasaženém rozhodnutím o privatizaci (fáze přípravy na prodej bytů 
do  vlastnictví fyzických osob, stávajících smluvních uživatelů). 
Věc byla projednána se správcem MBF, Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o.  
Materiály k projednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 



 
 

Předpokládaná rekonstrukce zahrnuje renovaci či výměnu stávajících podlahových krytin, 
výměnu kuchyňské linky, výměnu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů v koupelně a dále 
na WC, výměnu zárubní a dveří v interiéru bytu. Dále drobné úpravy instalací (voda, elektro) 
s rekonstrukcí spojené. 
Veškeré práce by proběhly na vlastní náklady nájemce. Tyto úpravy nezmění současnou 
dispozici bytu. 
Město Sedlčany obdrželo dne 17. července 2018 tzv. „Vyjádření k rekonstrukci bytu“ ze 
strany správce MBF, ve kterém je uvedeno, že souhlasí s předpokládanou rekonstrukcí. Po 
dokončení rekonstrukce je požadována kopie revizní zprávy elektřiny.   
Identifikace žadatelky je uvedena níže.  
 
Činnost RM: 
RM projednala Žádost FO o povolení rekonstrukce dosud užívaného bytu č. 5/I. patro, 
velikostní kategorie 3 + 1 (o výměře 75,28 m2) na uvedené adrese, tj. výměnu stávajících 
podlahových krytin, výměnu kuchyňské linky, výměnu obkladů, dlažeb a zařizovacích 
předmětů v koupelně a na WC, včetně výměny zárubní a dveří uvnitř bytu. 
Rada města Sedlčany zvažovala, a to na základě doporučení správce a právního zástupce, 
schválit provedení požadované rekonstrukce bytu s podmínkou, že práce budou provedeny 
na vlastní náklady nájemce a nebude změněna současná dispozice bytu, čímž se toto 
zhodnocení bytu nepromítne do ceny bytu pro privatizaci, neboť město Sedlčany v pozici 
vlastníka v současné době již zpracovává tzv. „Prohlášení vlastníka“, na základě kterého bude 
realizován prodej bytů v uvedeném obytném domě Sedlčany č. p. 1173. 
 
Diskuse: 
▪ nad obsahem a rozsahem rekonstrukce; 
▪ další rozměry záměru rekonstrukce; 
▪ dohlídka správce MBF (zásahy do konstrukcí).  
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
předsedající jednání RM nechal hlasovat, jak uvedeno níže: 
„Rada města Sedlčany schvaluje provedení požadované rekonstrukce bytu č. 5/I. patro, 
velikostní kategorie 3 + 1 (o výměře 75,28 m2) situovaném v bytném domě Sedlčany č. p. 
1173, 264 01 Sedlčany, s podmínkou, že práce budou provedeny na vlastní náklady nájemce a 
nebude změněna současná dispozice bytu, čímž se toto zhodnocení bytu nepromítne do ceny 
tohoto bytu, neboť město Sedlčany v současné době zpracovává tzv. „Prohlášení vlastníka“, 
na základě kterého bude v uvedeném bytovém domě realizován prodej bytů do vlastnictví 
nájemníků.“ 
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 91-1548/2014-2018. 
 
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku 
 
3.3.1 Záměr města Sedlčany na sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; lokalita 
Solopysky 
V osadě Solopysky v souvislosti s užíváním obecního domku určeného pro potřeby setkání 
tamějších osadníků a rodáků, případně pro potřeby města Sedlčany (např. volební místnost) 
na zajištění samosprávy a státní správy (přenesená působnost), je po provedení místního 
šetření, porady Osadního výboru Solopysky a promluvy, respektive jednání s vlastníkem 
zastavěného pozemku, doporučeno realizovat sjednocení vlastnictví stavby a pozemku.  



 
 

Město Sedlčany vlastní sousední pozemek parc. č. st. 58, výměra 30 m2, druhem pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, který je evidován na LV 10001; na pozemku je evidována 
v údajích katastru nemovitostí stavba bez č. p. / č. e., kategorie zemědělská stavba.  
 
Diskuse: 
▪ nad rozsahem záměru výkupu s pomocí mapových podkladů a výkladu majetkoprávní 
situace v řešené lokalitě; 
▪ objekt vyhodnocen jako potřebný pro výkon služeb města Sedlčany; vyžaduje ovšem 
rekonstrukci, a to s ohledem na potřeby hygieny a potenciál víceúčelovosti užívání;  
▪ realizace dalších jednání s vlastníkem a zadání vyhotovení GP v uvažovaném rozsahu 
(Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku). 
 
Po ukončení diskuse bylo předneseno následující usnesení, o kterém předsedající jednání RM, 
pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, nechal hlasovat:    
„Rada města Sedlčany na základě zjištěné vůle stávajícího vlastníka doporučuje realizovat 
výkup definované části pozemku zastavěného objektem obecního domku v osadě Solopysky, 
který je ve vlastnictví města Sedlčany, postavený na parc. č. st. 14 ve vlastnictví fyzické 
osoby, a to za účelem sjednocení vlastnictví a bezproblémového výkonu vlastnických práv a 
za tímto účelem ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zajistit vyhotovení 
oddělovacího geometrického plánu.“   
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 91-1549/2014-2018. 
 
3.3.2 Záměr města Sedlčany na zajištění vybavení mobiliářem (dřevěné lavice) kaple 
Solopysky 
S ohledem na skutečnost, že jsou dokončovány práce na opravě kaple Solopysky, tamější 
Osadní výbor Solopysky, a to z podnětu občanů, jejich potřeb a vlastní činnosti, navrhl 
projednat vyhotovení a osazení chybějících lavic, které by měly být umístěny jako mobiliář 
u vnitřního bočního ostění v interiéru kaple. 
Jedná se o činnost koordinovanou s odborníky. 
Záležitost zhotovení víceúčelově používaných lavic prostého tvaru a konstrukce byla 
projednána s potenciálním zhotovitelem.  
Na základě výsledků jednání o účelnosti využití, tomu odpovídající konstrukci a tvaru 
výrobků byl sestaven návrh, který je předkládán k případnému schválení Radou města 
Sedlčany a dále k vyhotovení objednávky. 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany posoudila předložený návrh, který projednala a doporučila k realizaci. 
Žádosti Osadního výboru Solopysky na základě předchozích jednání s panem starostou 
a místostarostou by mělo být vyhověno. 
Lavice by byly vyhotoveny předkladatelem cenové nabídky firmou Dřevokomplet B + H, s. r. 
o., se sídlem Třebnice č. p. 1, 264 01 Sedlčany; IČO 27590682. 
Objednávka by byla vystavena konkrétně na tyto schválené výrobky: 
▫ dřevěná lavice; masiv SM + povrchová úprava tvrdým voskovým olejem o rozměrech 35 / 
350 / 850 mm; dodávka za jeden kus 1.150,00 Kč bez DPH (8 ks za 9.200,00 Kč + DPH); 
▫ dřevěná lavice masiv SM o rozměrech 35 / 350 / 750 mm; dodávka za jeden kus v ceně 
1.100,00 Kč bez DPH (2 ks za 2.200,00 Kč + DPH); 
▫ křeslo, masiv SM; rozměry 550 / 400 / 900 mm; dřevěný sedák s opěrkou, celkem 2 ks; 
dodávka za jeden kus celkem 6.500,00 Kč bez DPH.  
 



 
 

Diskuse: 
▪ nad genezí všech oprav; 
▪ nad připraveným návrhem; 
▪ nad hodnotou produktu a jeho využitím. 
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
předsedající jednání RM nechal hlasovat, jak uvedeno níže: 
„Rada města Sedlčany schvaluje objednat dřevěné lavice v rámci oprav a osazení mobiliáře 
do interiéru kaple Solopysky, a to v souladu s cenovou nabídkou a žádostí Osadního výboru 
Solopysky v počtu 12 kusů samostatného nábytku v ceně 17.900,00 Kč bez DPH.“  
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 91-1550/2014-2018. 
 
3.3.3 Záměr výstavby bytového domu privátním investorem v městské zástavbě 
Sedlčany; podmínky realizace projektu; opakované projednávání 
Rada města Sedlčany se opakovaně a podrobněji zabývala podnikatelským záměrem 
soukromého investora na realizaci bytového domu v lokalitě Sedlčany, ulice Tyršova, 
který k tomuto svému záměru požaduje zakoupit scelenou stavební parcelu ve vlastnictví 
města Sedlčany.  
Záměr není původní, neboť na výstavbu na tomto místě město Sedlčany již v minulosti 
nechalo vypracovat studii bytového domu (tzv. byty startovací a sociální). Ovšem problémem 
zůstává finanční podpora jejich výstavby (nebyly vypsány dotační tituly na tento produkt). 
Zájmové pozemky ve vlastnictví města Sedlčany: 
▪ pozemek parc. č. 133 o výměře 114 m2; 
▪ pozemek parc. č. 134 o výměře 260 m2; 
▪ pozemek parc. č. 135 o výměře 382 m2; 
▪ pozemek parc. č. 136 o výměře 239 m2; 
▪ pozemek parc. č. 137 o výměře 312 m2; 
vše k. ú. a obec Sedlčany o celkové výměře 1307 m2.  
 
Identifikace žadatele:  
VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem Praha, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5; IČO 27098613. 
Projekt již dříve na úvodním jednání představila FO, jednající ve věci jménem investora.  
Rada města Sedlčany byla opakovaně, a to jiným pohledem na věc, seznámena s parametry 
lokality a parametry investičního záměru. 
Na základě stávajícího stavu podpory byly vyhodnoceny možnosti města Sedlčany na 
realizaci svého vlastního záměru. Zde je v tuto chvíli na místě obezřetnost s ohledem na 
záměr vlády ČR přesunout na obce další povinnosti v bytové politice. 
 
Záměr (stručný popis vybraných parametrů): 
▪ lokalita Sedlčany, Tyršova ulice; odkup pozemků; bytový dům s cíleným prodejem 
do osobního vlastnictví;  
▪ 18 bytů velikostní kategorie 1+KK; 3+KK; modulový systém dle zájmu;  
▪ vizualizace objektu;   
▪ zajištění pozemku; 
▪ ucelení parcely cca o výměře 1307 m2; 
 
Činnost RM: 



 
 

Podnikatelský záměr investora Vltava Invest, a. s. se jeví tak, že bude v tomto čase odpovědné 
rozhodnutí o účelově vymezeném prodeji pozemků doporučit odložit, a to s ohledem na čas 
předvolební. Je žádoucí vyslovit jednoznačný názor, který bude právně jistý pro potenciálního 
investora. 
Nově ustanovené ZM může mít projevit odlišné názory oproti jakýmkoli nyní možným. 
   
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
předsedající jednání RM nechal hlasovat, jak uvedeno níže: 
„Rada města Sedlčany doporučuje odložit rozhodnutí ve věci Žádosti privátního investora 
o koupi pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, lokalita ulice Tyršova, územně plánovací 
dokumentací určena pro výstavbu bytových domů, to do doby ustanovení nového 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022.“ 
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 91-1551/2014-2018. 
 
 
4. Různé 
 
4.1 Zajištění cenových nabídek na zateplení bytových domů Sedlčany, Západní č. p. 
1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 
Pan starosta RM předložil k projednání záměr na zateplení a další potřebné opravy 
privatizovaných bytových domů v roce 2018. 
Jedná se o uvedení do řádného stavu plášťů a společných prostor bytových domů Sedlčany, 
Západní č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175. 
 
Diskuse: 
▪ nad akceptovanými potřebami sepsanými po místních šetřeních panem starostou (prohlídka 
domů a bytů). 
 
Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, neodkladně 
zajistit cenové nabídky s položkovým rozpočtem na provedení definovaného zateplení 
objektů, výměnu vybraných prvků a dalších stavebních úprav bytových domů Sedlčany č. p. 
1172 – 1175, a to jednotlivě s využitím obsahu a předmětu zadání prací, které sestavil pan 
Ing. Jiří Burian, starosta města 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 91-1552/2014-2018. 
 
4.2 Pořizování Změny č. 1 ÚP města Sedlčany 
Dosavadní průběh pořizování Změny č. 1 ÚP města Sedlčany popsal a okomentoval k tomu 
přizvaný a přítomný pan Filip Novák, referent Odboru výstavby a územního plánování.  
1) Současný platný Územní plán města Sedlčany byl vydán Zastupitelstvem města Sedlčany 
dne 25. února 2013 usnesením označeným ZM č. 182/2013, Územní plán města Sedlčany 
nabyl účinnosti dne 15. března 2013.  
Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo dne 28. listopadu 2016, a to usnesením označeným 
ZM 144/2014-2018 o pořízení Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany, v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 



 
 

 
2) Ke Změně č. 1 ÚP byly podány Žádosti fyzických a právnických osob o zařazení pozemků, 
popř. Žádosti další změny / úpravy v ÚPD, do projednání ve Změně č. 1 ÚPD. Požadavky 
z Žádostí (celkem 48 žádostí) byly převedeny do plošného vyjádření pomocí mapových 
podkladů (celkem 40 lokalit), popř. byly následně vhodně upraveny tak, aby vyhovovaly 
urbanistickým zásadám vymezování ploch a limitům využití území. 
 
Navržené řešení bylo pořizovatelem předloženo na jednání výkonného orgánu – Rady města 
Sedlčany k předjednání ve dnech 8. února 2017 a 1. března 2017 a bylo následně Radou města 
Sedlčany doporučeno k projednání v Zastupitelstvu města Sedlčany, které je příslušné 
k rozhodnutí o jednotlivých návrzích obsažených v žádostech. 
 
3) Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo dne 20. dubna 2017 pod usnesením č. 178/2014-
2018 o zařazení celkem 32 lokalit do projednání ve Změně č. 1 ÚPD, Zastupitelstvo města 
Sedlčany zamítlo zařazení celkem 8 navržených lokalit do projednání ve Změně č. 1 ÚPD.  
 
Výrok tehdejšího usnesení: 
„Zastupitelstvo města Sedlčany:  
a) schvaluje zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 1 (neredukovaný předmět Žádostí) 
a v Tabulce č. 2 (upravený obsah původních Žádostí) a znázorněných v grafické části 
dokumentace na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto usnesení, 
do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany.  
b) neschvaluje zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 3 a znázorněných v grafické části 
dokumentace na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto usnesení, 
do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany.“  
 
4) V dubnu 2017 se dostala Změna č. 1 ÚPD do režimu, kdy musí být zpracována Zpráva 
o uplatňování územního plánu (§ 55 odst. 1 stavebního zákona), která obsahuje vyhodnocení 
využívání zastavěného území, zastavitelných ploch k výstavbě, vyhodnocuje fungování 
územního plánu, tempo výstavby a v návaznosti na to může obsahovat i zadání Změny č. 1 
ÚPD. V létě 2017 je zřejmé, že plánovaná novela stavebního zákona umožní pořizování změn 
územních plánů na základě tzv. zkráceného postupu pořízení a časově tak velmi výrazně 
zkrátí tento složitý proces, zároveň dochází k úpravě znění § 55 odst. 4, kdy se již nemusí 
vyhodnocovat účelnost využití zastavěného území a zastavitelných ploch ve spojení s 
potřebou vymezení nových zastavitelných ploch. Proto se proces pořízení „pozastavuje“, 
vzhledem k následné časové výhodnosti a obsahovému zjednodušení.  
 
Rada města Sedlčany projednala předkladatelem (úřad územního plánování, pan Filip Novák) 
všechny mezičasem doručené Žádosti o další změny ÚPD, a to na základě posouzení 
jednotlivých lokalit, na základě znalostí z terénu, rozsahu, potřebnosti, dopravní dostupnosti, 
dostupnosti inženýrských sítí, dále na základě požadovaného určení pozemků a jejich limitů 
a podle dalších atributů. O obsahu jednotlivých Žádostí, které jsou definovány předmětem 
zájmu a uvedeny v Příloze č. 4 k tomuto Zápisu, promluvil z odborného pohledu pan Filip 
Novák. Žádosti rovněž okomentoval. 
 
Rada města Sedlčany zvažovala vzít na vědomí: 
▪ Informace úřadu územního plánování ohledně stavu pořizování Změny č. 1 Územního plánu 
města Sedlčany a předložený návrh na doplnění Změny č. 1 o nové žádosti oprávněných 
subjektů z období 05/2017 – 07/2018, jejichž předmětem je zařazení ploch do územního plánu 
města, včetně úřadem územního plánování následně navržených úprav v tomto návrhu. 



 
 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení: 
 ▪ Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schválit soubor nových Žádostí subjektů, 
uplatněných v období 05/2017 – 07/2018, které by byly předmětem Změny č. 1 územního 
plánu města Sedlčany, včetně předložených navržených nezbytných úprav v návrhu, a to dle 
dokumentu, který pro jednání vypracoval úřad územního plánování. 
 
Diskuse: 
▪ k vybraným návrhům a Žádostem o změnu;  
▪ nad rozsahem pozemků k zařazení (omezení výměr); 
▪ nad překážkami v bonitě ZPF; 
▪ vytvoření smysluplných celků. 
 
Po ukončení diskuse pan starosta přednesl návrh výroků souboru usnesení, o kterých nechal 
hlasovat samostatně: 
„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace úřadu územního plánování ohledně stavu 
pořizování Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany a předložený návrh na doplnění Změny 
č. 1 o nové žádosti oprávněných subjektů z období 05/2017 – 07/2018, jejichž předmětem je 
zařazení ploch do územního plánu města, včetně úřadem územního plánování následně 
navržených úprav v tomto návrhu uvedených.“ 
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 91-1553/2014-2018. 
 
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schválit soubor 
nových Žádostí subjektů, uplatněných v období 05/2017 – 07/2018, které by byly předmětem 
Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany, včetně předložených navržených nezbytných úprav 
v návrhu, a to dle dokumentu, který pro jednání vypracoval úřad územního plánování.“ 
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 91-1554/2014-2018. 
 
4.3 Oponentura a vyjádření k projektu Městského parku Sedlčany, ulice Tyršova 
Návrh studie projektového řešení „Městský park Sedlčany“ 
Pan starosta RM seznámil s návrhem projektového řešení na tzv. „Městský park Sedlčany“, 
který předložil zpracovatel dokumentace, tj. ATELIER 8000. Jedná se o úpravy zeleně 
veřejného prostranství, které není doposud účelově veřejností využíváno.  
Prostředí se má stát vlídnějším a přitažlivějším pro odpočinek občanů města a vytvoření dobré 
atmosféry a pohody bydlení. 
Úkolem návrhu řešení je propojení sídliště v lokalitě Sedlčany, Za Nemocnicí, s dalšími 
částmi města (ulicí Tyršovou, náměstím, ale například i s autobusovým nádražím). 
Mimo parkovou zeleň a soubor cest bude součástí parku vodní příslušenství – pítka, dále 
vybavení cvičebními prvky s možností provádění cviků vlastní hmotností, ovál pro děti; to 
vše zapojeno do kvetoucí zeleně. 
Zadní garáže ve vlastnictví města Sedlčany v areálu nemocnice zůstanou (oprava fasády bude 
vhodná).  
Pan starosta předložil podrobnější upravené náměty vizualizace parku (obrazové materiály 
v tištěné podobě). 
Realizací projektu bude ve stávající proluce spolu s nemovitostmi lokality a novými 
stavebními objekty vytvořen jednotný urbanistický a architektonický celek. 
Časová představa realizace díla (dokončení projektu) je podzim roku 2019. 



 
 

Směrem k areálu nemocnice bude vystavěna budova se čtyřmi byty a příslušenstvím (těsně 
přiléhající k areálu stávajících budov tohoto objektu). 
Oproti posledně projednávané vizualizaci byly doplněny prvky, jako je dětská dráha – 
koloběžky; propojení ulic; doporučené prvky zeleně. 
Je zde navržena upravená lezecká stěna, květinová zeleň, pískoviště. 
Věcně se jedná se o stav studie, se kterým bude dále nakládáno, lze vylepšit.  
 
Rada města Sedlčany po provedení projektem a komentářem nad výkresovou dokumentací 
věc diskutovala: 
▪ nad zavedením dalších prvků; 
▪ další parametry projektu; 
▪ nad předloženou studií; 
▪ nad dalšími aspekty projektu. 
▪ další konzultace. 
 
Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany souhlasí s předloženým doplněným a upraveným návrhem studie 
Městského parku Sedlčany, vypracovaným subjektem ATELIER 8000, spol. s. r. o., se sídlem 
Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice; IČO 46680543, který je zpracován pro lokalitu 
Sedlčany, ulice Tyršova (prostor za objektem Nemocnice Sedlčany), a to v předloženém 
zobrazení předmětu a obsahu.“  
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 91-1555/2014-2018. 
 
4.4 Zajištění technického dozoru objednatele při realizaci stavby pod názvem 
„Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ 
Pan starosta předložil návrh na zajištění technického dozoru objednatele na veřejnou zakázku 
„Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“. 
Projednán byl návrh smluvního ujednání. 
Smlouva o dílo označená zhotovitelem č. 01/18 je navrhována uzavřít podle ustanovení § 
2586 s následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
která svědčí o poskytování služeb, tedy i výkonu technického dozoru objednatele. 
Zhotovitelem je společnost s názvem meeTTime, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Pod Cihelným 
vrchem č. p. 1030, 264 01 Sedlčany; IČO 05378834. 
 
Zhotovitel se smluvně zavazuje na svůj náklad a za podmínek ve smluvním ujednání 
dohodnutých vykonávat pro objednatele (město Sedlčany) dozor objednatele při realizaci 
stavby pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“.  
Návrhem Smlouvy je definován rozsah a obsah; čas a místo plnění; cena; spolupůsobení 
objednatele; platební podmínky a ostatní ujednání. 
Rada města Sedlčany upravený návrh smluvního ujednání respektuje. 
 
Diskuse: 
▪ nad návrhem smluvního ujednání; 
▪ další související záležitosti. 
 
Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o dílo č. 01/2018, uzavíranou se zhotovitelem 
meeTTime, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. p. 1030, 264 01 Sedlčany; 



 
 

IČO  05378834, jejímž předmětem je provedení technického dozoru objednatele při realizaci 
stavby pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“, v rozsahu 
stanoveném smluvním ujednáním za cenu 110.500,00 Kč bez DPH.“ 
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 91-1556/2014-2018. 
 
4.5 Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s dalším užíváním předmětu nájmu třetí 
osobou; žadatel MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. 
Provozovatel Nemocnice Sedlčany, společnost MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., se sídlem 
Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČO 26429683, požádala o souhlas 
vlastníka nemovitosti – areálu budov ve vlastnictví města Sedlčany, které jsou předmětem 
uživatelského vztahu (nájmu) o postoupení práv vybrané části užívaného majetku 
(nemovitosti) třetí osobě. 
Žádost byla zaevidována Městským úřadem Sedlčany pod č. j.: ST 12349/2018, a to dnem 
doručení 18. června 2018. 
Žádost vyhotovil pan Ing. Filip Zítko, provozní ředitel a jednatel uvedeného subjektu.   
Konkrétně se jedná o změnu užívání části nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 160, 
kde je předmětem změny jedna místnost, která náleží k současné plicní ambulanci a s ní 
související přístup chodbou do této místnosti. 
Zájem o užívání projevila společnost Vidia-Diagnostika, spol. s. r. o., která již některé části 
objektu užívá. 
Žadatel, stávající nájemce, sdělil, že plicní ambulance bude podle logistického klíče a návrhu 
přesunuta do náhradních prostor, které se rovněž nacházejí v uvedené budově č. p. 160, a to 
bez dopadu na provoz této ambulance a bez dopadu na péči o klienty. 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany postupem v souladu se zákonem o obcích, dále limitovaným Dodatkem 
č. 3, kterým se změnila Smlouva o nájmu, správě a zařízení Nemocnice Sedlčany, který byl 
uzavřen dne 18. prosince 2017, Žádost řádně projednala. 
V článku 8 „Ostatní ujednání“, odstavci 8.1.1 uvedeného smluvního ujednání je uvedeno, 
že nájemce není oprávněn převést svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy, a to ani 
částečně, na třetí osobu bez výslovného, předchozího a písemného souhlasu pronajímatele. 
   
Diskuse: 
▪ nad souladem a možnostmi stávajícího uživatelského vztahu a jeho právním zakotvením;   
▪ nad zachování rozsahu poskytované péče;  
▪ využití dalších prostor, které se nacházejí v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany. 
 
Po ukončení diskuse pan starosta přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany v postavení vlastníka nemovitosti Sedlčany č. p. 160 souhlasí 
s postoupením uživatelských práv založených ve prospěch společnosti MEDITERRA – 
Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČO 
26429683, a to postupem limitovaným konsolidovaným zněním Nájemní smlouvy, s využitím 
ustanovení článku 8, odst. 8.1.1 „Ostatní ujednání“, podle kterého lze vydat pronajímatelem 
předchozí souhlas s postoupením uživatelských práv společnosti Vidia-Diagnostika, spol. s. r. 
o., se sídlem Vestec, Nad Safinou II/366, 252 42 Vestec; IČO 41194811, a to za účelem 
rozšíření provozu laboratoře pro odběry krve o jednu místnost a přístupovou chodbu v objektu 
Sedlčany č. p. 160, s podmínkou, že rozsah stávajících služeb plicní ambulance bude 
zachován a k tomuto účelu budou využity v uvedeném objektu jiné vybrané prostory.“  



 
 

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 91-1557/2014-2018. 
 
4.6 Zajištění administrace projektu a příprava na realizaci akce pod názvem „Přístavba 
2. základní školy Propojení, Sedlčany“ 
Pan starosta konstatoval, že na minulém zasedání RM tato přijala následující usnesení 
označené č. RM 90-1540/2014-2018, které ve svém výroku zní: „Rada města Sedlčany 
souhlasí s realizací projektu pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“, 
pro který byl v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) ve 
výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“ uvolněn finanční příspěvek ve výši 7.905.653,91 
Kč.“  
Dále RM na minulém zasedání přijala usnesení označené č. RM 90-1541/2014-2018, které 
zní: 
„Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, zaslat 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vyžádané písemné vyjádření o zájmu města Sedlčany 
realizovat projekt pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“, s využitím 
finančního příspěvku ve výši 7.905.653,91 Kč a dále ukládá vyvolat jednání o obnovení 
Žádosti a aktualizaci parametrů smluvního ujednání o poskytnutí dotace (změna 
harmonogramu; etapizace; zajištění administrace veřejné zakázky a vypsání výběrového 
řízení za účelem zjištění nejvhodnějšího uchazeče).“ 
V návaznosti na plnění výše uvedeného je navrhováno v administraci záměru intenzivně 
pokračovat. 
Rada města Sedlčany byla seznámena s nabídkami na poptávané činnosti. 
Nabídky byly podány obchodní společností B&P Research, s. r. o. 
 
Diskuse: 
▪ nad zajištěnými nabídkami;  
▪ je žádoucí realizovat výběrové řízení na zhotovitele; 
▪ město sleduje a aplikuje systémový postup administrace; 
▪ další aspekty změn projektu. 
 
Po ukončení diskuse pan starosta přednesl návrh souboru výroků usnesení, o kterých nechal 
hlasovat samostatně:  
„Rada města Sedlčany schvaluje objednat zajištění výkonu administrace přípravných prací, 
Žádostí o platby a zprávy o realizaci, případně vyhotovení Žádostí o změnu k projektu 
pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“ ve výši nabídnuté souhrnné 
ceny obou etap 70.000,00 Kč bez DPH, a to dle nabídky společnosti B&P Research, s. r. o.; 
IČO 60724269, ze dne 13. července 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 91-1558/2014-2018. 
 
„Rada města Sedlčany schvaluje objednat provedení výběrového řízení za účelem zajištění 
nejvhodnějšího uchazeče na zhotovení stavební akce „Přístavba 2. základní školy Propojení, 
Sedlčany“, a to dle cenové nabídky společnosti B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 
13. července 2018 (max. cena základních činností ve výši 54.000,00 Kč bez DPH, další 
činnosti budou oceněny nabídnutou jednotkovou cenou podle skutečného výkonu).“ 
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 91-1559/2014-2018. 
 
4.7 Zajištění finanční podpory na akci pod pracovním názvem „Rekonstrukce LAS 
Taverny Sedlčany“ 
Pan starosta RM seznámil s navrhovaným postupem na zajištění dotace ze zdrojů MŠMT ČR. 
Na základě jeho předchozího jednání obdržel cenovou nabídku pro dotační poradenství na 
akci pod pracovním názvem „Rekonstrukce LAS Taverny Sedlčany“. Výzva MŠMT ČR pro 
tuto akci dosud nebyla zveřejněna.  
Podle sdělení pana starosty lze očekávat, že se tak stane v srpnu nebo září 2018.  
Zajištěná nabídka je založena na jednotlivých krocích, které je potřeba učinit v průběhu 
celého procesu realizace akce. 
  
1. krok – kompletace a podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR v souladu s požadavky Výzvy 
......................... cena 35.000,00 Kč plus DPH; 
fakturace do 14 dnů od podání Žádosti. 
  
2. krok – v případě získání dotace  
A. příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby až do vyhlášení na profilu zadavatele 
................................... cena 20.000,00 Kč plus DPH; 
fakturace do 14 dnů od zveřejnění na profilu zadavatele. 
  
B. dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby až po uzavření Smlouvy s dodavatelem 
................................ cena 20.000,00 Kč plus DPH; 
fakturace do 14 dní od uzavření Smlouvy se zhotovitelem. 
  
3. krok – kompletace dokumentů a administrace během stavby 
A. kompletace dokumentů před zahájením stavby a v její počáteční fázi 
...................................................... cena 20.000,00 Kč plus DPH 
fakturace do 14 dní od dokončení úkonů. 
  
B. závěrečné vyúčtování dotace a vyhodnocení akce po dokončení 
....................................................... cena 25.000,00 Kč plus DPH 
fakturace do 14 dnů od dokončení stavby.  
  
Nabídka je postavena tak, že lze objednat pouze první krok. 
Nabídka byla podána obchodní společností B&P Research, s. r. o. 
 
Diskuse: 
▪ nad potenciálem zajištění podpory a úspěšností projektu; 
▪ nad zajištěním rozpočtu a jeho udržením; 
▪ vztah k rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. 
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
předsedající jednání RM, pan starosta, nechal hlasovat, jak uvedeno níže: 
„Rada města Sedlčany schvaluje objednat práce spojené s dotačním poradenstvím v rámci 
zajištění financování akce pod pracovním názvem „Rekonstrukce LAS Taverny“, jejímž 
předmětem bude kompletace a podání Žádosti o dotaci na MŠMT ČR v souladu s požadavky 
zveřejněné výzvy za cenu ve výši 35.000,00 Kč bez DPH, a to dle nabídky společnosti B&P 
Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 25. července 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 91-1560/2014-2018. 
 
4.8 Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace; Žádost o čerpání Rezervního 
fondu a Investičního fondu organizace 
Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 4. července 2018 a zaevidována do 
systému spisové služby pod č. j.: MST/13530/2018. 
Předmětem výdajů je pořízení sedacího nábytku starého více jak 17 let. Tento je již značně 
opotřebený a nevyhovující i nedůstojný místa užívání. 
Je určen k vyřazení a likvidaci, je neopravitelný. 
Stav Fondů: 
413 Rezervní fond   97.670,04 Kč 
416 Investiční fond            149.598,00 Kč 
 
Celkové předpokládané výdaje        182.355,00 Kč 
 
Použití zdrojů Fondů                   
413 Rezervní fond   32.757,00 Kč 
416 Investiční fond            149.598,00 Kč 
 
Z výše uvedeného vyplývá potřeba převodu finančních prostředků z účtu „413“ Rezervního 
fondu organizace ve výši 32.757,00 Kč na účet „416“ Investičního fondu organizace.  
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala vydat předchozí souhlas zřizovatele příspěvkové organizace, 
a to v režimu právních předpisů, s převodem finančních prostředků ve zřizovatelem povolené 
výši a ředitelkou subjektu Městská knihovna Sedlčany žádané. Transakce by byla provedena 
z Rezervního fondu organizace do Fondu investičního této organizace, a to pro případ nákupu 
sedacího nábytku. Jedná se o vyvolanou investici potřebnou s ohledem na jeho stáří, stav 
a celkové opotřebení.  
Rada města Sedlčany s návrhem souhlasí a jej podporuje. Právě pro takovéto účely politika 
(užívání a řízení) fondů slouží.  
Rada města Sedlčany projednala cenovou nabídku společnosti FORM, spol. s r. o., respektive 
její „obchodní řady nábytkového systému FORMDESIGN“. Termín dodání objednaného 
nábytku, a to po uhrazení 50 % z nabídkové ceny, je 6 – 8 týdnů.   
Diskuse: 
▪ nad finanční nabídkou nákupu nového sedacího nábytku; 
▪ kvalita výrobků, reference. 
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
předsedající jednání RM, pan starosta, nechal hlasovat, jak uvedeno níže: 
„Rada města Sedlčany souhlasí s převodem finančních prostředků v povolené výši 
32.757,00 Kč z Rezervního fondu organizace do Fondu investičního, kterým bude pro účely 
dalšího využití na účtu Fondu investičním zajištěna potřebná částka ve výši 182.355,00 Kč, 
a to pro případ příspěvkové organizace města Sedlčany, Městské knihovny Sedlčany, Kpt. 
Jaroše č. p. 482; IČO 71294694. Převod je činěn za účelem pokrytí nákupu sedacího nábytku 
podle zajištěné nabídky firmy FORM, spol. s r. o., se sídlem Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 
Kozmice u Hlučína; IČO 43964532.“ 



 
 

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 91-1561/2014-2018. 
 
4.9 Administrativně právní a procesní zajištění přijetí dotace na podporu Hudebního 
festivalu Sukovy Sedlčany; realizuje Kulturní d ům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková 
organizace  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM informoval o zajištěných 
skutečnostech ve věci Žádosti o dotaci ze zdrojů rozpočtu Středočeského kraje. 
Sdělil, že vzhledem k tomu, že městem Sedlčany zřízené příspěvkové organizaci (Kulturní 
dům Josefa Suka, Sedlčany) byla usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje přidělena 
dotace podle osnovy Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.  
S ohledem na výše uvedené bude uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí této dotace. 
Před uzavřením této Smlouvy je potřebné disponovat souhlasem zřizovatele příjemce, že lze 
přidělenou dotaci přijmout. Podle ustanoveni § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o 
pravidlech územních rozpočtů, nabývá příspěvková organizace majetek pro svého zřizovatele, 
nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí 
takového majetku třeba jeho předchozího písemného souhlasu. Podle ustanovení § 37b 
citovaného zákona se předchozí souhlas zřizovatele uděluje vždy pouze pro jedno právní 
jednání a je jeho součástí. Není-li předchozí souhlas udělen, k právnímu jednáni se nepřihlíží. 
Souhlas s přijetím dotace vydává v našem případě Rada města Sedlčany, a to podle 
ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů.  
Na Městský úřad Sedlčany byla doručena, a to z pověření vedoucí Odboru kultury a 
památkové péče Žádost o doložení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím 
dotace. 
 
Diskuse: 
▪ nad legislativním opatřením a režimem schvalovacího procesu; 
▪ podpora hudebního festivalu po delší odmlce; 
▪ diskuse nad tradicí regionu. 
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 
předsedající jednání RM hlasovat:  
„Rada města Sedlčany na základě ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, postupem podle příslušných ustanovení zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, 
příspěvkovou organizaci města Sedlčany, na rok 2018 ze zdrojů Středočeského kraje, Fondu 
kultury a obnovy památek – oblast Podpora kultury (Žádost č. KUL/KUL/033512/2018).“     
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 91-1562/2014-2018. 
 
4.10 Vnitřní audit Městské policie Sedlčany 
Pan místostarosta deklaroval zájem na zkvalitnění služeb Městské policie Sedlčany i její 
technické podpory, a to vzhledem na nové požadavky a úkoly, jako i prostředí, které je 
definováno novými právními limity. 



 
 

Město Sedlčany má jednoznačný zájem o využití všech moderních prostředků prevence 
kriminality a přestupkové činnosti prostředí v městské zástavbě Sedlčany, realizace záměru 
projektu „Klidné a bezpečné město“.  
V rámci těchto snah a naplnění záměru je širší vědomost o stávajícím stavu a jeho porovnání 
se špičkovými pracovišti a nároky standardizace výkonu služby, spolupráce s dalšími subjekty 
Integrovaného záchranného systému, parametry řízení a zajištění transparentní zpětné a pokud 
možno objektivní zpětné vazby ze strany občanů. 
Podstatný je pohled na elektronizaci výkonů souvisejících a podpůrných a monitoring činnosti 
spektrem užívání ICT a dalších prostředků technické podpory; zde je žádoucí uchopit celou 
problematiku jako jeden integrovaný celek se všemi aspekty činnosti, popsat infrastrukturu 
HW a SW na nově dislokovaném pracovišti (včetně metropolitního kamerového systému, 
uchovávání obrazových záznamů a nakládání s nimi; zálohování dat, šifrování apod., včetně 
kontrolovaného řízení a prevence proti potenciálu a příležitosti k jakékoli manipulaci s údaji.)  
Je žádoucí písemným dokumentem z pozice zřizovatele definovat přístupy, mazání dat apod. 
Závěr tzv. Důvodové zprávy pan místostarosta podpořil realizaci vnitřního auditu. 
Zahájen by měl být ve 2. polovině měsíce 08/2018 s ukončením do konce období  10/2018. 
Pro zajištění provedení auditu je potřebné připravit objednávku, případně smluvní ujednání 
s potenciálním a vybraným zhotovitelem. 
Město Sedlčany by následně mělo vydat soubor pravidel a stanovit režim této organizační 
složky (včetně režimu varovného systému obyvatel). 
 
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany, s ohledem na úpravu a stav právního prostředí, zejména limity 
a požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
označované jako General Data Protection Regulation (GDPR) v podmínkách pracoviště 
Městské policie Sedlčany, zvažovala uložit vedení města s pomocí externího subjektu 
provedení auditu organizace práce, činností souvisejících, administrativních procesů 
a postupů, vnitřních předpisů, a to s maximálním akcentem na užívání prostředků ICT 
podpory se zaměřením na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat a další procesy a činnosti 
této organizační složky města Sedlčany, jako je uchovávání dat a systém spisové služby, a to 
podle projednaného věcného a časového kalendáře postupu (první část Zprávy auditora bude 
předložena k projednání Radě města Sedlčany nejpozději dne 21. září 2018; předpoklad 
dokončení auditu v měsíci 10/2018). 

V této souvislosti Rada města Sedlčany zvažovala uložit panu Ing. Jiřímu Burianovi, 
starostovi města, sestavit a jmenovat pracovní tým na provedení definovaného předmětu 
auditu Městské policie Sedlčany, případně na podporu činnosti auditora.  
 
Diskuse: 
▪ revize stávající organizace práce a využívání prostředků ICT podpory; požadavky na 
pracovní aktivity Městské policie Sedlčany – objednávka od zřizovatele; plnění v rámci 
personálních možností; 
▪ cílem je vytvoření analytického obrazu a nastavení kompetenčního systému a pravidel 
kontrolních mechanismů; 
▪ nad působností v terénu a účinností činnosti ve prospěch bezpečnosti města a jeho občanů; 
▪ zvážení jmenovat pomocné členy auditní skupiny, a to k dílčím segmentům auditované 
činnosti;  
▪ nad termínem dodávky a časovým plánem. 
 



 
 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 
předsedající jednání RM hlasovat:  
„Rada města Sedlčany, zejména s ohledem na dopad změn a limitů právního prostředí 
v oblasti ochrany dat a osobních údajů, ukládá panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, a 
to výkonem externího subjektu, zajistit provedení auditu na pracovišti Městské policie 
Sedlčany se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, ochranu dat a další procesy a činnosti, 
využívání prostředků ICT podpory a s tím souvisejících procesů a postupů, a to podle 
projednaného věcného a časového kalendáře (první část Zprávy auditora bude předložena 
k projednání Radě města Sedlčany nejpozději dne 21. září 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 91-1563/2014-2018. 
 
4.11 Datové a hlasové služby pro město Sedlčany 
Rada města Sedlčany prostřednictvím referenční zprávy byla seznámena se záměrem 
realizovat projekt tzv. „Datové a hlasové služby pro město Sedlčany“.  
Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany připravit zadávací 
dokumentaci výběrového řízení a další dokumenty pro vyhlášení veřejné zakázky za účelem 
zjištění nejvhodnějšího dodavatele služeb komunikačních technologií v poptávaném rozsahu 
(konektivita internetu; hlasové služby; zajištění kapacity serverového řešení internetových 
služeb) pro Městský úřad Sedlčany a jeho vybrané organizační složky, a to formou pronájmu 
kompletu technologických uzlů a technologií v termínu předpokládaného jednání Rady města 
Sedlčany dne 22. srpna 2018. 
 
Diskuse: 
▪ nad digitální ústřednou; 
▪ další aspekty projektového záměru.      
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 
nechal hlasovat: 
„Rada města Sedlčany ukládá Ing. Vojtěchu Hlaváčkovi, tajemníkovi Městského úřadu 
Sedlčany, a to v součinnosti s Odborem investic, připravit Zadávací dokumentaci na zakázku 
malého rozsahu na dodávky služby pod názvem „Datové a hlasové služby pro město 
Sedlčany“, zadávané dle vnitřního předpisu č. 2 / 2014 pro zadávání veřejných zakázek 
v úplném a účinném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to dle projednaného obsahu.“ 
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 91-1564/2014-2018. 
 
4.12 Zajištění identity elektronických podpisů listin 
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, předložil RM ke schválení nákup 
zařízení potřebného pro ověření identity uživatele při realizaci elektronických podpisů. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o vynucený požadavek Ministerstva vnitra ČR, bez kterého 
nelze k písemnosti připojit elektronický podpis zhotovitele, je nákup zařízení pro uživatele 
nezbytný.   
Bezpečnostní token je v podstatě fyzické zařízení, které usnadňuje uživatelům zabezpečených 
služeb ověření pro přístup a užívání. Bezpečnostní tokeny se používají pro ověření identity 
uživatele elektronickou cestou. 



 
 

Dnem 19. září 2018 se tedy budou elektronické podpisy k listinám připojovat přes nové 
technické zařízení tzv. USB token. 
Podle našeho zjištění na trhu je cena jednoho tokenu na hladině 680,00 Kč. Celkový výdej 
s pořízením spojený na nákup zařízení pro výkonné úředníky tedy představuje cca 
60.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany. Lze projednat množstevní slevu. 
Zařízení je potřebné objednat a zrealizovat napojení na jednotlivá PC (instalace a iniciace 
zařízení; zajištění identity a funkčnosti ze strany IT podpory úředních výkonů), což 
předpokládá určitý čas, v našem prostředí a kapacitách představující cca 14 dní práce. 
 
Diskuse: 
▪ podle přípisu z MV ČR musejí výdaje s tímto spojené hradit obce.  
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 
předsedající jednání RM hlasovat:  
„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Úseku IT podpory, bezodkladně 
zajistit objednávku a instalaci USB tokenů, prostřednictvím kterých budou dnem 19. září 
2018 nově u zabezpečených služeb ověřovány přístupy, oprávněnost užívání a k listinám 
připojovány elektronické podpisy zhotovitele, případně podpisy za úřední výkon 
odpovědných osob.“  
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 91-1565/2014-2018. 
 
4.13 Dodatek č. 1 k dříve uzavřené Smlouvě o poskytování služeb pověřence 
pro ochranu osobních údajů 
Rada města Sedlčany byla informována o personální události na straně dodavatele sjednaných 
služeb výkonu pověřence na ochranu osobních údajů. 
Žádoucí je situaci řešet prostřednictvím personální náhrady. Jelikož je služba sjednána 
i na personu (výkon konkrétní osoby; osobní odpovědnost), je žádoucí projednat a případně 
schválit návrh úpravy dřívějšího smluvního ujednání (změnová Smlouva vyvolaná 
dodavatelem). 
DPO bude nově vykonávat Ing. Barbora Bahníková. 
Diskuse: 
▪ akceptace návrhu smluvního ujednání; 
▪ kvalita persony zajištěna; 
▪ odpovídající rozhodnutí. 
 
Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 
předsedající jednání RM hlasovat:  
„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za účelem zajištění výkonu Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Dodatek č. 1 k dříve uzavřené Smlouvě 
o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého předmětem je vyvolaná 
změna personálního obsazení výkonu služby pověřence (nově zajišťuje Ing. Barbora 
Bahníková), s dopadem na všechny účastníky Smlouvy (tj. město Sedlčany – Městský úřad 
Sedlčany, organizační složky, příspěvkové organizace a obchodní společnosti).“ 
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 91-1566/2014-2018. 
 



 
 

4.14 Informace o stavu analýzy prostředí ve vztahu k GDPR 
Rada města Sedlčany byla informována o rozsáhlosti projektu a zároveň o pokračující snaze 
všechny procesy kvalitně zanalyzovat. 
Problémy k dořešení analýzy prostředí zůstávají u některých příspěvkových organizací. Jedná 
se o obsáhlou dokumentaci, u které v současné době probíhá načítání dokumentu a případné 
doplnění dílčích nedodělků a upřesnění vstupních dat. 
Dokument týkající se Městského úřadu Sedlčany byl odevzdán v termínu dříve sjednaném; 
čistopis bude předán s jazykovou korekcí. 
Závěr: 
Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné.  
 
4.15 Problematika zajištění realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ 
Rada města Sedlčany projednala návrh Dodatku č. 1 k této Smlouvě. 

 
Dodatek č. 1 k obchodním podmínkám na veřejnou zakázku „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 
5, západ, U Háječku“, ke Smlouvě o dílo č. 20/2017. 
Dodatek č. 1 je navrhován uzavřít podle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
objednatel: 
Název objednatele: Město Sedlčany 
Sídlo objednatele: nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 
IČO:   00243272 
V zastoupení:  Ing. Jiří Burian, starosta města 
Telefon:  tel.: +420 318 821 711, fax: +420 318 822 843, 
E-mail:  starosta@mesto-sedlcany.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany 
tel.:    +420 730 156 865, +420 318 822 742 linka 219 
e-mail:   langer@mesto-sedlcany.cz          
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:  27-521722359/0800 
Webové stránky: http://www.mesto-sedlcany.cz 
Datová schránka: frsbn7e 
   
zhotovitel: 
Název zhotovitele: 1. SčV, a. s.  
Sídlo zhotovitele: Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10 
V zastoupení:  ………………, generálním a finančním ředitelem 
IČO:   47549793 
Telefon:  725 971 227 
E-mail:  info@1.scv.cz 
Bankovní spojení: KB Příbram, č. ú. 51-8082990277/0100 
Webové stránky: www.1scv.cz 
Datová schránka: mw2g7ve 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Petr Jícha, manažer úseku 
zvláštních činností 



 
 

Kontaktní údaje: 724 208 115  
 

1. Odůvodnění tohoto Dodatku č. 1  

1.1. V průběhu realizace díla došlo ke zjištění jiné kvality zemin v části pro uložení 
trubních a kabelových vedení inženýrských sítí. V důsledku nového zatřídění zemin 
na základě tohoto zjištění vznikla potřeba změny závazku, která nebyla dříve 
projektovou dokumentací ani rozpočtem stavby předvídána. Dle znění § 222 odst. 6 
zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou 
změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. Veškeré dokumenty týkající se 
postupu při zjišťování potřeby změny jsou dokumentovány ve stavebním deníku a 
v zápisech z kontrolních dnů stavby. Tento Dodatek je sestaven dle znění Smlouvy 
zejména v části 3.8 a sjednává následující změnu. 

2. Předmět tohoto Dodatku č. 1 

V odstavci č. 3.2 Smlouvy se mění položky s uvedenou výší celkové ceny následovně: Cena 
díla bez DPH 13.765.420,00 Kč se nahrazuje částkou 18.757.582,93 Kč, DPH 21 % ve výši 
2.890.738,20 Kč se nahrazuje částkou ve výši 3.939.092,42 Kč; cena díla včetně DPH 
16.656.158,20 Kč se nahrazuje cenou díla včetně DPH ve výši 22.696.675,35 Kč. Obdobně se 
mění odstavec č. 3.3 ve výši celkové ceny díla na výše uvedenou částku. 
2.1. V odstavci 4.1 Smlouvy dochází ke změně doby plnění prodloužením této doby o 

dobu prokazatelného přerušení prací z důvodu řešení změny závazku uvedené 
v odstavci 1.1 tohoto Dodatku v celkové délce 5 měsíců, tedy nejzazším možným 
datem dokončení díla bude datum 24. května roku 2019. 

3. Podmínky platnosti tohoto Dodatku č. 1 

3.1. Změna ceny ujednaná v tomto Dodatku byla stanovena na základě zhotovitelem 
oceněného výkazu výměr, odsouhlaseného oběma stranami a na základě současné 
znalosti stavu stavby, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Podmínkou pro úhradu 
nově specifikovaných prací je přesný výpočet skutečně provedených výměr na 
základě podkladu geodetického zaměření oprávněného geodeta. Zejména výměry pro 
položku č. 132601201 s názvem „Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 7“ budou 
stanoveny na podkladě zaměření odkrytého skalního masivu potvrzeného úředním 
razítkem (kulatým razítkem) oprávněného geodeta. Zaměření bude probíhat za účasti 
TDI, případně jiného zástupce objednatele. Geodet vyznačí na místě pevný výškový 
bod pro kontrolu objednatelem. Výpočet výměr vytěžené horniny bude proveden 
ze zaměřené horní hrany skalního masivu a spodní hrany dané projektovou 
dokumentací. Ve výpočtu výměry pro navezení náhradního materiálu pro výše 
uvedenou položku je nutné odečíst objem šachet, potrubí a lože u jednotlivých sítí. 
Objednatel zhotoviteli uhradí pouze prokazatelně provedené práce.  

4.  Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento Dodatek č. 1 bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zveřejněn na profilu objednatele 
včetně všech jejích příloh. 

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá podmínkám 
a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je 
povinen zaslat tuto Smlouvu Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím 



 
 

registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 
Smlouvy.  

4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

4.4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek 
č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. 

4.6. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy: 

4.6.1. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na změnu rozsahu prací v podobě 
oceněného výkazu výměr ze dne 24. července 2018. 

4.6.2. Příloha č. 02 – Upravený časový harmonogram plnění díla dle znění tohoto 
Dodatku č. 1. 

Činnost RM: 
Rada města Sedlčany zvažovala, za jakých dalších podmínek lze schválit návrh Dodatku č. 1 
k obchodním podmínkám na veřejnou zakázku pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 
5, západ, U Háječku“, ke Smlouvě o dílo č. 20/2017, uzavřené dle ustanovení § 2586 
a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se 
zhotovitelem 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793, kterým by se 
upravila cena díla na částku ve výši 18.757.582,93 Kč bez DPH a doba zhotovení dle 
parametrů v návrhu uvedených do dne 24. května 2019. Oba tyto parametry budou dále 
podrobně pověřeny na Změnový list. 
Dodatek č. 1 je žádoucí projednat s právním zástupcem města Sedlčany a rovněž 
s administrátorem veřejné zakázky. V určených místech bude upraven. Rovněž je potřebné 
vyčkat výsledků stále probíhajících jednání, která se zhotovitelem vede pan Ing. Jiří Burian, 
starosta města, a to za účelem dalších aspektů problému, jako i jednání, která vede se zástupci 
investorů a vlastníků stavebních parcel v uvedené zóně (individuální výstavba bytových 
domů). 
 
K této problematice byla vedena diskuse (technické parametry podloží; potenciál pro případné 
zlevnění; klíč podílu vlastníků stavebních parcel s respektem k naplnění dřívějších usnesení 
ZM; limity usnesení ZM město/investor = 30:70). 
 
Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 
hlasovat:   
„Rada města Sedlčany vzala na vědomí nově zjištěné skutečnosti při realizaci stavební akce 
pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“, vyžadující úpravu 
Smlouvy o dílo, a to s využitím připravovaného návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 20/2017, uzavřené dle ustanovení § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitelem 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 
00 Praha 10; IČO 47549793, kterým bude upravena cena díla a doba zhotovení (RM 91-
1567/2014-2018).“ 
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 91-1567/2014-2018. 
 
4.16 Žádost o spolupráci na V. ročníku akce pod názvem „Den české historie 2018“ 



 
 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem výše uvedené Žádosti, která byla na 
Městský úřad Sedlčany doručena dne 27. června 2018 a zaevidována pod č. j.: 
MST/13050/2018. 
Akce je připravována na den 25. srpna 2018; realizována bude v prostoru Sokolovny městyse 
Křivsoudov; okres Benešov. 
Obecně prospěšná společnost Centrum české historie pořádá již V. ročník této akce, jejímž 
cílem je seznamovat veřejnost populární formou s významnými mezníky novodobé české 
historie.  
V letošním roce (2018) organizátor věnuje Den české historie 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu a ukončení 1. světové války. 
Město Sedlčany bylo požádáno o finanční podporu této akce. 
Identifikace žadatele: 
Centrum české historie, o. p. s., která je registrována v rejstříku obecně prospěšných 
společností pod značkou O 1470 u Městského soudu v Praze, se sídlem společnosti Praha, 
Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6; IČO 02522250.   
 
Diskuse: 
▪ akce bez předpokládaného efektu a využití pro občana města Sedlčany; není konána v místě 
obce; 
▪ finanční podpora by měla při předpokládaném přesahu obce (význam akce, směrování 
pozvání účinkujících, hostů a návštěvníků) býti primárně žádána z finančních zdrojů 
krajského zřízení, případně z regionu Vlašim a Benešov, kam obec náleží; 
▪ město Sedlčany bude také realizovat důstojné oslavy 100. výročí založení státnosti; rovněž 
připravuje vlastní program, podpořený rozpočtem na rok 2018, jehož součástí bude osazení 
pamětní desky na připomenutí a vzpomínku návštěvy města prvním prezidentem (prezident 
byl nocležníkem v dnešním objektu Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 133, kde ovšem 
stávající vlastník nedovolil pamětní desku umístit; první manévry nově konstituované 
armády). 
Závěr: 
Rada města Sedlčany děkuje za nabídku spolupráce a za možnost účasti na projektu 
poskytnutím finanční podpory z prostředků (rozpočtu) města Sedlčany, avšak na ni 
reflektovat nebude a s poskytnutím finančního příspěvku nesouhlasí; podporuje ze svého 
rozpočtu místní aktivity. 
Odpověď žadateli zajistí Sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 
Usnesení: nebylo navrženo. 
Hlasování: bezpředmětné.  
 
 
5. Diskuse 
 
5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Demolice objektu bývalých garáží při M ěstském hřbitově 
Sedlčany, Na Církvičce“; příspěvek přednesl pan MUDr. Karel Marek 
Diskutující se na jiném místě jednání RM dotázal na čas provedení dřívějšího záměru 
likvidace uvedených staveb, o kterém bylo dříve rozhodnuto. 
Pan místostarosta odpověděl, že bourací práce na odstranění garáží budou provedeny, a to 
včetně pokácení výmladkové zeleně prostor sužující, ovšem v čase příhodném. 
Práce s tímto spojené budou nejprve zajištěny administrativně a následně bude přistoupeno, 
a to v nejbližším zimním období roku 2018 / 2019, k jejich demolici. 



 
 

Závěr: Odstranění staveb bude provedeno v zimním období, a to s ohledem na pracovní 
postupy, náplň rozvrhu činnosti v letním období a období příznivých klimatických podmínek 
ze strany správce hřbitova, Sedlčanských technických služeb, s. r. o.   
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 devadesátému prvnímu zasedání Rady 
města Sedlčany (RM č. 91/2014-2018), diskusi ukončil. 
Jednotlivé diskusní příspěvky jsou obsaženy v projednání jednotlivých bodů programu. 
 
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 22. srpna 2018 (středa; 15. periodické 
zasedání Rady města Sedlčany v roce 2018; označení ve vztahu k volebnímu období RM 
č. 92/2014-2018). Zasedání RM bude zahájeno v čase od 16:00 hod., a to ve velké zasedací 
místnosti administrativní budovy Městské radnice Sedlčany, na adrese Sedlčany, nám. T. 
G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany. 
 
Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem. 

 
Z neúčasti na příštím plánovaném (středa, dne 22. srpna 2018) zasedání Rady města Sedlčany 
se dnes (v tuto chvíli) nikdo z přítomných členů RM neomluvil. 
 
Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:25 hod.  
  

 
Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 
2. Program jednání RM dne 25. července 2018 (2 listy) 
3. Výsledky hospodaření a RO č. 2 /2018 (celkem 10 listů) 
4. Tabulka navržených lokalit pro zařazení do Změny č. 1 ÚPD města Sedlčany (2 listy)  

 
 
 
Některé použité zkratky v textu Zápisu: 
   

MBF – městský bytový fond 
RM – Rada města Sedlčany 
ÚPD; ÚP – územně plánovací dokumentace 
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 
 

  



 
 

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


