
  Z á p i s  RM č. 89/2014-2018 

(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 13. června 2018 

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

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

 

 

 
 

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

MUDr. Karel Marek, MUDr. Ivan Stolařík.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno 5 členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání ustálil na šesti. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Mgr. Pavel Pína.  

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian. 

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

Na minulém jednání RM na dnešní omluvený pan MUDr. Karel Marek se na jednání dostavil 

v čase před jeho zahájením. 

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek, MUDr. Ivan Stolařík. 

Přizvaní hosté:  

▫ pan Petr Krch, vedoucí strážník, Městská policie Sedlčany;  

▫ npor. Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany, Hasičský záchranný sbor Středočeského 

kraje, Územní odbor Příbram;  

▫ plk. Ing. Tomáš Horvát, PhD., ředitel Územního odboru HZS Příbram, Hasičský záchranný 

sbor Středočeského kraje; (omluven z účasti, nedostavil se);  

▫ pan Milan Šerák, velitel JPO III Sedlčany;  

▫ npor. Mgr. Miroslav Pospíšil, velitel Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR; (omluven 

z účasti, nedostavil se); 

▫ npor. Bc. Stanislav Pečený, zástupce velitele Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR;  

▫ pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, Městský úřad 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: 16:09 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:41 hod.  

 

Program jednání:  

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

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

Sedlčany, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, v čase 16:09 hod., a to v zasedací 

místnosti administrativní budovy radnice na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 

264 01 Sedlčany, ve které celé jednání RM proběhlo. 

 



 

 

Pan místostarosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal. 

  

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

členů Rady města Sedlčany (celkový počet zvolených členů RM je sedm). Z neúčasti 

na dnešním jednání RM se omluvil pan Mgr. Pavel Pína (na celé jednání; zahraniční cesta) 

a pan Ing. Jiří Burian, starosta města (pouze na počátek), a to z důvodu dalšího jednání. Jeho 

příchod na jednání RM se očekává.  

 

Jednání RM v jeho průběhu nikdo z přítomných členů RM neopustil. Rada města Sedlčany byla 

po celou dobu usnášeníschopná. 

 

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

tematickým celkem – „Bezpečnost města a regionu Sedlčany (Zprávy bezpečnostních složek 

k aktuálnímu datu 13. června 2018 a za uplynulý rok 2017)“. 

 

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 

zajištění zahájení drobných investičních akcí a akcí stavební povahy – dislokace serverovny, 

datové sítě; zázemí hrací plochy a další). 

 

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

a to s ohledem na aktivity Rady města Sedlčany, 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 30. května 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 30. května 2018 usnesením, které bylo 

označeno RM 88-1474/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících 

z jednání Rady města Sedlčany ze dne 23. května 2018 (RM č. 87/2014-2018) 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 88-1475/2014-2018, vzala 

na vědomí Zprávu o aktuálním stavu a rozsahu poskytované zdravotní péče a služeb a dále 

Zprávu o plnění příslušných ustanovení Nájemní smlouvy za provoz odpovědným subjektem – 

provozovatelem Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společností MEDITERRA - Sedlčany, s. r. 

o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany, kterou přednesl pan Ing. Filip Zítko, 

ředitel subjektu. 

K podaným informacím nebyly definovány v obecné rovině žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1476/2014-2018, podpořila 

veškeré aktivity provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti MEDITERRA - 

Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČ 26429683, ve věci druhé 

etapy navýšení počtu lůžek na Oddělení následné péče s tím, že současný rozsah služeb 

a ostatních výkonů i struktura poskytované a přislíbené ambulantní péče bude zachována. Rada 

města Sedlčany dále podpořila veškeré aktivity provozovatele činěné v řízení o Žádosti směrem 

k Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ve věci výše uvedené. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1477/2014-2018, uložila panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města Sedlčany, vyvolat jednání na úrovni Krajského úřadu 

Středočeského kraje (příslušný Odbor a radní Středočeského kraje pro potřeby zdravotnictví) 

a Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Prahu a Středočeský kraj ve věci udržitelnosti rozsahu 

a rozvoje poskytované zdravotní péče (lůžkové i ambulantní) v regionu Sedlčany s akcentem 

na zachování ambulantní péče a zachování stávající struktury nasmlouvané zdravotní péče. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1478/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit odborné posouzení (externím expertem) 

stavu, a následné sestavení návrhu základního řešení, případně variantního návrhu řešení 

záměru bezbariérového přístupu a návrhu celkového bezbariérového řešení budovy č. p 159, 

jako i případně celého objektu areálu Nemocnice Sedlčany, a to v termínu do dne 31. července 

2018 se zohledněním potenciálu všech technických řešení. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1479/2014-2018, schválila 

„Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

č. IE-12-6008624/VB/1 Sedlčany, Třebnice u Sedlčan, kNN náves“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím 

oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit 

věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. st. 79 (budova č. p. 59), 

parc. č. 758/1, parc. č. 745/1, parc. č. 29, parc. č. 781/1 a parc. č. 758/2 v k. ú. Třebnice, obec 

Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 

kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 

116.600,00 Kč (včetně DPH). 



 

 

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

aby v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě 

na dotčených pozemcích, tj. na parc. č. st. 79 (budova č. p. 59), parc. č. 758/1, parc. č. 745/1, 

parc. č. 29, parc. č. 781/1, parc. č. 758/2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1480/2014-2018, schválila 

uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6008426/HDV-18, Kosova Hora – obnova 

kNN z PB 6577“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, která je zastoupena na základě plné moci č. PM/II-193/2018 ze dne 

24. dubna 2018 zmocněncem společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Popovice č. p. 76, 

257 02 Popovice, jako stavebníkem a městem Sedlčany, jako odběratelem, jejímž předmětem 

je vybudování přívodního kabelového vedení od přípojkové pojistkové skříně k odběrnému 

místu odběratele, tzv. HDV – tj. hlavní domovní vedení pro parc. č. st. 333 v k. ú. a obci Kosova 

Hora (objekt vodojemu). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1481/2014-2018, schválila 

uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí označenou č. UZSVM/SPB/3319/2018-SPBM 

mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako půjčitelem a městem Sedlčany, jako 

vypůjčitelem, na základě které přenechává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli pozemky 

parc. č. 655/3, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití zeleň, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. 

od platnosti Smlouvy do dne 31. prosince 2019. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1482/2014-2018, schválila 

Žádost FO o společný nájem bytu dle ust. § 2270 a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu o velikostní kategorii 2+1 (č. bytu 3/I. patro) 

na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 531, 264 01 Sedlčany, který společně užívá se 

stávajícím nájemcem bytu. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1483/2014-2018, schválila 

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

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

1. června 2018 do dne 31. srpna 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1484/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 1/2018, 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 2.194,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018 o částku ve výši 2.121,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

191.439,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 191.366,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 bude přebytkový 

částkou 73,00 tis. Kč. 

Úkoly související splněny. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1485/2014-2018, vyslovila 

souhlas s vystavením objednávky za účelem vyhotovení strategického dokumentu 

pod pracovním názvem „Plán rozvoje sportu města Sedlčany“, podle předložené nabídky firmy 

B&P Research, s. r. o. za cenu 26.000,00 tis. Kč bez DPH v termínu dodání do dne 25. června 

2018. 

Úkoly ze strany města Sedlčany splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1486/2014-2018, schválila 

objednat vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, a to 

dle předložené nabídky a architektonického řešení paní Ing. arch. Ivany Slavkové, v částce 

25.000,00 Kč na zamýšlenou investiční akci města Sedlčany pod názvem „Přístřešek 

pro veterán zásahový automobil ZIL při Hasičské zbrojnici Sedlčany“. 

Úkoly ze strany města Sedlčany splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1487/2014-2018, vyslovila 

souhlas s konáním MM ČR v automobilových soutěžích – Rally Příbram ve dnech 12. října – 

14. října 2018 na území města Sedlčany, které se v podobě rychlostní zkoušky uskuteční 

v katastrech místních částí osady Sedlčany, Sestrouň, Vítěž, Hradíšťko a Zberaz 

na vymezených částech místních komunikací ve vlastnictví města Sedlčany. Souhlas je 

vydáván ve prospěch práv pořadatele – AUTOSPORT KLUB RALLY Příbram v AČR, 

se sídlem Drahlín č. p. 165, 261 01 Příbram 1; IČ 22760865, a to za dalších podmínek, zejména 

dodržení všech bezpečnostních opatření, řádného výkonu pořadatelské služby na zabezpečení 

závodu a po jeho ukončení neprodleného odstranění všech případně způsobených škod věcným 

nebo finančním plněním, dále za podmínky žádoucí plné informovanosti veřejnosti. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1488/2014-2018, vzala 

na vědomí soubor organizačních opatření vydaných paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou 

Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, za účelem zajištění prázdninového provozu 

a režimu školy a dále ve věci stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 

2018/2019. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2018/2019 stanoven částkou 

350,00 Kč/měsíc/dítě; na letní prázdniny je paušální příspěvek stanoven ve výši 15,00 Kč 

za dítě na jeden den. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1489/2014-2018, vyslovila 

souhlas s vyhotovením objednávky na vypracování variantního řešení na úrovni studie dopravní 

závady křižovatky ulic Víta Nejedlého s ulicí Příkrou a ulicí Petra Bezruče, a to dle upraveného 

obsahu zpracované nabídky zhotovitele (pan Ing. Jan Kubelka, autorizovaný inženýr 

pro dopravní stavby) za cenu 12.500,00 Kč. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1490/2014-2018, schválila, a to 

v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

jmenovat paní Hanu Hájkovou a paní Danu Čížkovou, na pozici členek Školské rady zřízené 

při 1. základní škole Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; IČO 47074299 a zároveň 

Školské rady zřízené při 2. základní škole - Škole Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; 

IČO 48954004, a to s účinností dnem 30. května 2018. 



 

 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 88-1491/2014-2018, a to na základě 

samostatně podané Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2018, 

doručené subjektem 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, této 

Žádosti níže uvedeného subjektu vyhověla, za podmínek a ve výši finanční podpory uvedené 

v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

na činnost a aktivity žadatele v roce 2018.  

Rada města Sedlčany tímto schválila finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2018 

subjektu, tj. pro: 

▪ SDH Sestrouň; IČO 75106761, se sídlem Sedlčany, osada Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany 

v částce 20.000,00 Kč. 

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením projednaného návrhu smluvního ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory na provoz a chod v roce 2018), uzavíraný s uvedeným subjektem. 

Úkol v plnění. 

 

K přednesené Zprávě RM neměla žádné připomínky a nebylo zadáno plnění žádných dalších 

specifických a souvisejících nových úkolů, které by měly dopad k jednotlivým útvarům 

Městského úřadu Sedlčany a subjektům města Sedlčany i spolupracujícím k vyřízení, zajištění 

kontroly a ke zpětné vazbě směrem k RM nebo k předem určenému subjektu.  

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Krátce byly diskutovány informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující 

informace o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky 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 30. května 2018 (RM č. 88/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1492/2014-2018. 

 

  

2. Hlavní program: Bezpečnost města a regionu Sedlčany (Zprávy bezpečnostních složek 

k aktuálnímu datu 13. června 2018 a za uplynulý rok 2017) 

Na jednání k hlavnímu bodu programu se z množiny přizvaných hostů dostavili: 

▫ pan Petr Krch, vrchní strážník Městské policie Sedlčany;  

▫ pan npor. Bc. Stanislav Pečený, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany Policie 

ČR;  

▫ pan Milan Šerák, velitel zásahové jednotky JPO III Sedlčany,  

▫ pan nadporučík Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany. 

 

Ostatní přizvaní hosté se omluvili. 



 

 

 

Přizvaní hosté samostatně vystoupili v tomto bloku jednání a postupně, v pořadí, které určil 

předsedající jednání, pan místostarosta, přednesli připravené samostatné resortní zprávy ve věci 

bezpečnosti, preventivních a bezpečnostních prvcích a činnosti i vývoji bezpečnostní situace 

v regionu (vizte níže), a to dle své kompetence. Přednesené zprávy o problematice bezpečnosti 

byly zaměřeny na působnost subjektů, jejichž činnost přizvaní vedoucí činitelé řídí i v kontextu 

segmentu spolupráce vybraných složek integrovaného záchranného systému a města Sedlčany. 

Pan místostarosta přizvané hosty přivítal a problematiku bezpečnosti uvedl v širších 

souvislostech procesů a dějů, a to v kontextu bezpečnostní situace v zemi (vnější, vnitřní, 

interně personální, „podnikové“, bezpečnosti úřadů a úředních výkonů apod.). 

 

2.1.1 Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní 

odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany  

Pan místostarosta k tomuto bloku programu RM předal slovo přizvanému hostu panu npor. 

Ing. Petru Hronovi, veliteli Stanice HZS Sedlčany, komisaři, HZS Středočeského kraje. 

Jednotka sídlí (stanice) na adrese Sedlčany, Kňovická č. p. 330, 264 01 Sedlčany.  

 

Poznámka: Přizvaný k jednání pan plk. Ing. Tomáš Horvát, PhD., ředitel Územního odboru 

Příbram, HZS Středočeského kraje, se s omluvou na jednání nedostavil (zahraniční cesta). 

 

Jmenovaný poděkoval za udělení slova a následně za přizvání a přijetí na dnešní jednání RM. 

Sdělil, že v podstatě obdobnou Zprávu s vybranými údaji přednesl na dřívějším zasedání 

Bezpečnostní rady města Sedlčany, která se konala před více jak týdnem. 

Údaje ve Zprávě uvedené jsou v podstatě totožné.  

Úvodem své zprávy zmínil dlouhodobě známé personální – tabulkové obsazení jednotky, která 

je složena z 15 členů; tedy drží hotovost v třísměnném nepřetržitém provozu; vždy slouží 

družstvo o pěti členech; k mimořádné události vyjíždí k zásahu družstvo v osádce čtyř členů. 

Jednotka má dva profesionální strojníky.  

Naplněnost stanice je nyní na 100 %; referující sdělil, že nemá personální problémy, jako je 

neměl ani v roce 2017.  

Dále přednesl statistiku výjezdů stanice HZS Sedlčany. 

Tato statistika je rozdělena na rok 2017 a dílčí část roku 2018 (počínaje datem 1. ledna 2018), 

a to dále na prostor celé územní působnosti sboru, prostor města Sedlčany, případně byly 

zmíněny výjezdy mimo prostor působnosti, kde byla poskytnuta součinnost ostatním sborům, 

např. vyprošťování cestujících z vlaku mezi stanicemi (zastávkami) v katastru obci Heřmaničky 

v době zimní kalamity.   

Zjednodušená struktura výjezdů je uvedena v samotné Zprávě (zde pro potřeby Zápisu uváděna 

dále není). 

Osahuje počet případů požárů; případů dopravních nehod; případů technických pomocí; 

případů úniku nebezpečných látek; problematiku zneužívání služby a planých poplachů 

a případy ostatních mimořádných událostí (úhyn ptactva a další). 

Spolupráce s ostatními složkami v rámci IZS Středočeského kraje nadále na velmi dobré úrovni. 

 

Komentář k vybraným okruhům (podrobnější vysvětlení): 

▪ vybrané aktuální informace, přehled; 

▪ dne 25. února 2018 událost – evakuace osob z vlaku (pád stromu; zima; mezi stanicemi; špatná 

přístupnost terénu);  

 

▪ zajištění zásahu – praktické uplatňování vylepšení účinnosti (od roku 2018); v prvním sledu 

již jedou na místo zásahu čtyři jednotky; pak mohou následovat další dva sledy (10 jednotek, 



 

 

doprava vody; třetí stupeň znamená posílení o dalších šest jednotek k zásahu); bezpečnost se 

z tohoto pohledu významně vylepšila a dále se specializovala; 

▪ spolupráce mezi subjekty Integrovaného zásahového systému je na velmi dobré úrovni; 

▪ souvztažnosti při podání Žádosti o novou cisternu (ředitel doporučil, jediné město, které nemá 

novou techniku). 

 

Pan místostarosta referujícímu poděkoval, poukázal na skutečnost jednání na zasedání 

Bezpečnostní rady města Sedlčany. 

Poděkoval za operativní vyřízení dalších záležitostí. 

Promluvil o stavu administrace na zakoupení defibrilátoru (materiál, kt. RM doporučila 

podpořit, bude zařazen do programu jednání ZM do dne 13. srpna 2018; bude předložen 

ke schválení). 

 

Diskuse: 

▪ pan MUDr. Karel Marek se dotázal na specifikaci rizikových míst v městské zástavbě 

Sedlčany a regionu (úložiště zdrojem nebezpečí požáru, výbuchu; informace; poplachové 

plány; čpavkové hospodářství; zpracovávání další analýzy podle dalších faktorů); Oddělení 

prevence kontroly obcí a podniků – zvýšená bezpečnost; referující sdělil, že systém je dle 

možností nastaven dobře, s prostředky, které jsou k dispozici s ohledem na analýzu rizik, by si 

jednotka v našem prostředí s vlastními prostředky vystačila; 

▪ významný aspekt faktoru obyvatelstva, které vychází vstřícně směrem k činnosti jednotky; 

▪ pan místostarosta opakovaně vyjádřil poděkování za činnost, zprávu a spolupráci (prospěšná 

zastupitelnost); 

▪ další souvztažnosti výjezdů; spolupráce; 

▪ vybrané případy k poučení a prevenci; 

▪ podpora nákupu defibrilátoru ze strany města Sedlčany. 

 

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

nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlastních 

aktivitách, další činnosti a působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, 

vypracovanou nad údaji a daty ke dni 13. června 2018, kterou přednesl pan npor. Ing.  Petr 

Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1493/2014-2018. 

 

2.1.2 Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Sedlčany; součinnost se Sborem 

dobrovolných hasičů Sedlčany II  

Zprávu sestavil a prezentoval pan Milan Šerák, velitel zásahové jednotky JPO III Sedlčany. 

Sdělil, že spolupráce se všemi subjekty (složkami Integrovaného záchranného systému 

Středočeského kraje je na vysoké úrovni, a to obdobně jako i v dřívějších letech; v součinnosti 

nejsou žádné neodstranitelné překážky a problémy). 

 

Na základě požadavků spolků a města Sedlčany a po schválení zásahová jednotka prováděla 

také technickou asistenci na různých společenských a kulturních akcích. 

Jmenovaný uvedl případy součinnosti zásahové jednotky vyslané operačním důstojníkem 

k událostem, včetně pohotovostních režimů na vlastní stanici, prováděných při zálohování 

za jednotku HZS Sedlčany. 



 

 

 

Zásahová jednotka má v současné době dostatek hasičů, kteří jsou schopni výkonu služby.  

Jednotka je akceschopná; v čase do 5 minut hasiči vyjíždějí k zásahu; ze zákona mají limit 

dvojnásobný (10 minut).  

Referující značnou část své Zprávy věnoval vlastní přípravě a školení jednotky. 

Závěrem své stručné zprávy pan Milan Šerák poděkoval za podporu ze strany města Sedlčany, 

která se jednotce dostává a požádal o zajištění kvalitnějšího spojení (datová síť) stanice.                           

 

Komentář: 

▪ počet výjezdů v roce 2017 a jejich struktura (57 výjezdů); 

▪ počet událostí doposud v roce 2018 (17 událostí); 

▪ plnění funkce tzv. zálohové stanice (dopravní nehody – 8 hasičů je vyškoleno); 

▪ vysoká úroveň vybavení jednotky (vyjma automobilu), k dispozici je termo kamera; další dvě 

tzv. vyváděcí masky a dvě s připojením na dýchací přístroj, což znamená najednou operativnost 

4 lidí (čtyři hasiči jsou schopni poskytovat účinnou pomoc); 

▪ kritika nastavení dotačních programů; 

▪ v roce 2017 na třech událostech jednotka suplovala profesionální hasiče (tito byli v akci); 

▪ periodická školení (pravidelné školení 1x za čtrnáct dní); 16 příslušníků celkem, jednotka je 

zásahu schopná; dále každý měsíc další povinná školení; každý týden probíhá pravidelná 

komunikace s městem, dále komunikace operativní; 

▪ osobní nevraživosti – program práce s dětmi; soužití v jedné budově není úplně ideální; jiné 

řešení není; je žádoucí tolerance (problém sekání trávy). 

 

Diskuse: 

▪ systémové řešení zajištění vyššího a bezpečného stupně spojení je ve fázi monitoringu 

možností realizace a určení optimálního řešení rozvodů (metropolitní datová síť města 

Sedlčany); 

▪ úroveň a rozdělení komunikace s SDH II Sedlčany a JPO III. Sedlčany; 

▪ další záležitosti.  

 

Pan místostarosta závěrem rekapituloval problematiku JPO III Sedlčany a celkovou 

problematiku bezpečnosti města a regionu Sedlčany v širším kontextu dnešní doby. 

Pan místostarosta referujícímu za přednesení stručné zprávy poděkoval.   

 

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

nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé 

období roku 2017 a 2018 (s daty do dne 13. června 2018), vypracovanou a přednesenou 

velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany, panem Milanem Šerákem a zprávu ve věci 

vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů, majetku a dalších provedených 

ochranných, pomocných a preventivních činností ve prospěch občanů města a regionu Sedlčany 

a činností spočívajících v součinnosti s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1494/2014-2018. 

 

2.1.3 Zpráva ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany a vyhodnocení celkové 

bezpečnostní situace a vývoje přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2017 a dílčí 



 

 

zpráva za uplynulé období roku 2018; (sestavil a přednesl přítomný zástupce vedoucího 

Policie ČR, Obvodní oddělení Sedlčany) 

Pan místostarosta nejprve předal slovo panu npor. Bc. Stanislavu Pečenému, zástupci 

vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR, který za činnost Policie ČR, Obvodního 

oddělení Sedlčany, přednesl stručnou zprávu.  

Zástupce vedoucího Obvodního oddělení PČR Sedlčany, nejprve představil tým, kterým je 

bezpečnost města a regionu zajištěna v rozsahu kompetencí policie; jako obvykle uvedl jeho 

personální složení, a to v kontextu lokality a dalších specifických vazeb prostředí působnosti. 

 

Tabulkový stav k dnešnímu dni na OOP Sedlčany je 17 policistů, a to dnem 1. srpna 2017 

šestnáct, v roce 2018 posílení na 17, kterým se zcela naplnil. Navíc je oproti ostatním částem 

Středočeského kraje zaznamenán trvající zájem o službu v Sedlčanech, což může do budoucna 

pozitivně ovlivnit situaci v případě možného odchodu někoho z policistů. 

Jednotka v současné době prostřednictvím služby vybraných členů vypomáhá v jiných 

regionech. 

  

Značnou část Zprávy referující věnoval tzv. nápadu trestné činnosti. Rozbor zde dále není 

podrobně uváděn, neboť byl předán v dokumentu do působnosti pana místostarosty. 

 

Komentář: 

▪ 17 policistů navýšeno a obsazeno, jeden nastoupí do školy; (podíl jednotky na personálním 

zajištění dalších dvou stanic – výpomoc); 

▪ v roce 2018, respektive od počátku do dne 13. června tohoto roku bylo spácháno 61 trestních 

činů, z toho 28 majetkových (ve stejném období roku 2017 pak 37); 

▪ problematika užívání návykových látek (alkohol; neplnění vyživovací povinnosti; hospod. 

činnost; vloupání do sklepů); 

▪ 62,30 % objasněnost (shoda s nápadem); 

▪ nad počtem spáchaných (480) přestupků, z toho 397 blokově řešeno (jenom přestupky, které 

jsou řešeny zdejším oddělením, nikoli, které řeší příbramští); 

▪ nad 80 přestupky spáchanými na území města;  

▪ přestupky proti občanskému soužití a jejich váha; 

▪ 41 řidičů – pod vlivem alkoholu; 

▪ nad absencí systému (ani příspěvek ve výši 150.000,00 Kč nepřiměl k rozhodnutí vstoupit do 

řad policistů; potenciál oslovených); nábor se nedaří, PB podstav 10 policistů. 

 

K problematice byla otevřena diskuse (diskusní okruhy): 

▪ vývoj rekreační sezóny 2018; počátek; speciální pozornost; lokality při Slapské přehradě; 

přístupové komunikace a křižovatky cest; 

▪ spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami (všichni radní); 

▪ pozitivní zjištění o naplnění stavu policistů, sloužících ve výkonu služby na OOP Sedlčany; 

aktivnější činnost je i díky personáliím (referující);  

▪ další specifika služby; 

▪ účinnost kamerového systému (centrální pult, dostupnost údajů); 

▪ bezpečnostní situace v městské zástavbě Sedlčany; 

▪ vybrané příklady událostí a zásahů. 

 

Po ukončení diskuse pan místostarosta referujícímu poděkoval za přednesení výše uvedených 

informací, komentář a významné doplňující informace. 

  



 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, 

obsahující vyhodnocení celkové bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti 

za uplynulý rok 2017 a dílčí zprávu za uplynulé období roku 2018 (s daty do dne 13. června 

2018), spolu se statistickým vyhodnocením a porovnáním hlavních ukazatelů činnosti Policie 

ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, přednesenou z pozice zástupce vedoucího Obvodního 

oddělení Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1495/2014-2018. 

 

2.1.4 Zpráva ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, 

působnosti a plnění úkolů Městské policie Sedlčany 

Zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, působnosti 

a plnění úkolů Městské policie Sedlčany sestavil a přednesl pan Petr Krch, vrchní strážník. 

Zpráva pro RM nebyla poskytnuta v písemné podobě. 

Nejdůležitější aspekty (osnova) přednesené zprávy o činnosti a působnosti: 

- systém rozpisu služeb a jeho účinnost; případná aplikace mimořádného režimu; 

personální nedostatečnost; pokrytí územní; časová vytíženost; technické zajištění; 

prostředky technické podpory; 

- dopad kontroly Inspektorátu práce; 

- činnost spojená s monitoringem prostranství a podílem na prevenci trestné činnosti 

(kamerový systém a jeho posilování); 

- dodržování pořádku na veřejných prostranstvích (legislativní podpora; další nástroje 

a jejich zdokonalování); 

- podíl a součinnost se zásahy Policie ČR, důkazní prostředky a jejich zajištění; 

výměna informací (obrazový materiál z monitorovacího – kamerového systému); 

- spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (lékaři, hasiči 

a další); problematika záchytné stanice a žádaného lékařského vyšetření; 

- aktivity na eliminaci negativní činnosti nepřizpůsobivých spoluobčanů (kazuistika);  

- výpomoc Městskému úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí a Přestupkové 

komisi; (příklad přetížení a potřeba personálního posílení);  

- lokality se zvýšeným rizikem a jejich monitoring; 

- kontroly na vybraných prostranstvích u supermarketů (krádeže potravin, alkoholu 

a dalšího zboží); 

- narkomani a prodejci (identifikace a diagnostika); 

- rozbor a účinnost zásahů; 

- prevence ve školách s podporou techniky aplikované v terénu (monitoring), 

zabezpečení vchodů škol – opakované doporučení na umístění monitorovacího 

zařízení; zajišťování přechodů křižovatek v dopravních špičkách (bezpečná cesta 

žáků do škol). 

Referující k řešené problematice, a to jako obvykle, uvedl i některé podrobnosti se zaměřením 

na pomoc obyvatelům, výkon pochůzkové činnosti a další (personální problematika; 

ohodnocení). 

  

Pan Petr Krch si postěžoval na skutečnost nedostatku strážníků a potřebu systémového 

(tabulkového) navýšení počtu strážníků, a to s ohledem na udržitelnost bezpečnosti města 

a celkovou filozofii bezpečnosti regionu. 



 

 

Městská policie Sedlčany rovněž nezbytně potřebuje pomocnou ruku spolupráce ze strany 

občanů (veřejnosti). 

 

Komentář: 

▪ zlomový půlrok v oblasti zajištění zázemí – nová budova; referující poděkoval městu a RM; 

▪ druhá kontrola pracovní doby – přepracovat plán; realizována služba v jednom strážníku; 

zajištění výcviku (po dobu výcviku nemohou sloužit samostatně); 12 hod. v práci osamoceně;  

▪ příklad dne: policista řídil dopravní provoz o jednom člověku; do toho poplach na radnici 

OSV; účast na školení GDPR; rozhodnutí o prioritách; do toho odklad plánovaného školení 

důchodců; další dopravní nehoda; nahlášení potřeby odchytu zvířete; (není čas zpracovat vše 

ani do PC); 

▪ popis dopravní situace spojená s objížďkou; průjezd houstne (uzavření silnice I/18); 

znečišťování komunikací (betonárka); dopravní situace ve městech obecně (blokace přednosti 

chodců); zneužívání situace řidiči nákladních vozidel; 

▪ další nápad žádaných činností (kontejnery); přestupci – pouze dva dopadeni;  

▪ situace vyžaduje dva strážníky ve službě; 

▪ GDPR – evidence, zamykání; skartace,… narůstá administrativní práce; 

▪ doručování korespondence poštou (Městskou policií Sedlčany); 

▪ nad výkonem obecně prospěšných prací tlak, aby byla vykonávána; 

▪ strážníci mají zájem kompletně dělat svoji práci – do kompetence dostali řešit další přestupky 

(např. bezpečnostní řidič. pásy,…);  

▪ střídání strážníků; problém dovolených. 

 

Pan místostarosta referujícímu poděkoval a otevřel k problematice diskusi: 

▪ noční návštěvníci areálu školky; lokalita Na Severním sídlišti – Pozn.: někdo přenesl hrad;  

▪ kazuistika v prostoru zahrady MŠ Na Severním sídlišti – řešení; zajištění osvětlení prostoru, 

monitoring – nasměrování kamery; postačuje reflektor s čidlem (problematika poškození); jsou 

zde jen plotové rámy; posílení VO nebo z budovy zajištění napájení (Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. zajistí); umístění i menší kamery; lokalita směrem nahoru od studny); 

▪ posílení monitorovacího systému (další kamerové body a jejich rozmístění na potřebná místa; 

určení priorit); 

▪ datová síť a její posílení; 

▪ součinnost s dalšími složkami (vysoká úroveň); 

▪ zakoupení technických prostředků na vybavení strážníků; 

▪ diagnostika podezřelých (podání svědectví; rozlišovací schopnost systému); 

▪ problematika personální; 

▪ stávající limity a nastavení rozpočtu; vylepšené zázemí; zlepšení personálního zajištění. 

 

Pan místostarosta v pokračující diskusi přítomným sdělil, že činnost Městské policie Sedlčany 

je s periodou jednoho týdne podrobněji monitorována; vrchní strážník každé pondělí podává 

vedení města Sedlčany zprávy o událostech a jejich řešení. 

 

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

hlasovat:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města 

Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie 

Sedlčany, za období roku 2017 a zprávu o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období 

roku 2018, sestavenou a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské 

policie Sedlčany.“ 



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1496/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Právní zajištění zatížení pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany; Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě; lokalita vodojemu 

Benešov 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, na dnešní jednání připravil podklady ve výše uvedené 

záležitosti, ze kterých potřebné údaje k rozhodnutí přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v pozici výkonného orgánu města Sedlčany zvažovala schválit 

navrhované uzavření připravené „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi 

subjektem Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se sídlem 

Benešov, Masarykovo náměstí č. p. 100, 256 01 Benešov, zastoupeným panem Ing. Jiřím 

Švadlenou, předsedou svazku, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a městem 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, které je 

zastoupeno panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, jako povinným ze služebnosti 

inženýrské sítě, jejímž předmětem je umístění inženýrské sítě „Skupinový vodovod Benešov – 

Sedlčany, výstavba vodovodu“ na pozemku parc. č. 2403/2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec 

Benešov, s tím, že služebnost se zřizuje bezúplatně.  

Pozemek dříve zajistilo město Sedlčany ve prospěch výstavby vodojemu, nyní je jeho 

vlastníkem. Do vodojemu bylo realizováno nové podzemní potrubní připojení (napájení 

vodou). 

RM zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti 

s výše uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města zřídit 

výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. 

č. 2403/2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (lokalita – vodojem Benešov). 

Rada města Sedlčany na základě dostupných dokumentů neshledala žádné překážky v realizaci 

výše uvedeného právního zajištění stavu věcí. Tímto je jednáno v duchu veřejné prospěšnosti 

mezi veřejnoprávní korporací a sdružením obcí (veřejnoprávních korporací).   

 

Diskuse: 

▪ nad projektovým řešením a vyhotovením stavby; 

▪ potřebnost majetku; rezerva pozemku.  

 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, 

o kterých předsedající nechal hlasovat najednou, jak uvedeno níže: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi 

subjektem Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se sídlem 

Benešov, Masarykovo náměstí č. p. 100, 256 01 Benešov, zastoupeným panem Ing. Jiřím 

Švadlenou, předsedou svazku, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a městem 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, zastoupeným 

panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, jako povinným ze služebnosti inženýrské sítě, 



 

 

jejímž předmětem je umístění inženýrské sítě pod označením „Skupinový vodovod Benešov – 

Sedlčany, výstavba vodovodu“ na pozemku parc. č. 2403/2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec 

Benešov, s tím, že služebnost se zřizuje bezúplatně.  

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě 

na dotčeném pozemku parc. č. 2403/2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (lokalita – 

vodojem Benešov).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1497/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; Smlouva o poskytnutí ubytování 

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

jednotka č. 12/IV. patro) 

Rada města Sedlčany projednala Žádost fyzické osoby (stávajícího smluvního uživatele) 

o prodloužení doby užívání bytové jednotky.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

č. 12/IV. patro), a to s FO na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2018.  

Jedná se o prodloužení dříve založeného smluvního ujednání.  

 

Diskuse: 

▪ nad plněním stávajících smluvních podmínek; 

▪ reference ze strany správce MBF; 

▪ klient vyhodnocen jako spolehlivý.  

 

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

v pozici předsedajícího nechal hlasovat: 

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

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), 

a to se smluvním uživatelem na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1498/2014-2018. 

 

3.2.2 Žádost o společné užívání ubytovací jednotky č. 2/I. patro v bytovém domě Sedlčany, 

na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany; právní zajištění užívání 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku na jednání RM připravil podklady pro rozhodnutí 

o Žádosti fyzické osoby o společné užívání ubytovací jednotky. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit společné užívání ubytovací jednotky č. 2/I. patro 

v bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany s tím, 

že s účinností ode dne 1. července 2018 bude společně s dosavadním nájemcem užívat 

ubytovací jednotku č. 2/I. patro další FO, dosud trvale Šumbark.   

 

Diskuse: 



 

 

▪ nad nově založeným smluvním vztahem; 

▪ další aspekty vztahu; výtěžnost. 

 

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

v pozici předsedajícího nechal hlasovat: 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje společné užívání ubytovací jednotky č. 2/I. patro v bytovém 

domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, s tím, že s účinností ode dne 

1. července 2018 bude společně s dosavadním nájemcem užívat ubytovací jednotku č. 2/I. patro 

další FO.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1499/2014-2018. 

 

 

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

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

 

 

4. Různé 

 

4.1 Program jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2018  

Pan místostarosta přednesl návrh termínové listiny pro zasedání RM, a to s ohledem na limity 

stávajícího volebního období. 

Nejpozdější termín pro svolání veřejného zasedání ZM je dne 13. srpna 2018 (pondělí). 

Rada města Sedlčany by zasedala v těchto termínech:  

XIV.  25. července 2018 RM č. 91/2014-2018 

XV.  22. srpna 2018 RM č. 92/2014-2018 

XVI.  5. září 2018  RM č. 93/2014-2018 

XVII.  19. září 2018  RM č. 94/2014-2018 

XVIII.  3. října 2018  RM č. 95/2014-2018 

XIX.  17. října 2018  RM č. 96/2014-2018 

XX.  31. října 2018  RM č. 97/2014-2018 

 

Diskuse: 

▪ nad termínovou listinou (letní prázdniny a čas dovolených); limity volebního období; 

▪ nad volbami do zastupitelstev a jejich termínem a činnost RM do ustavujícího zasedání ZM; 

▪ nad problematikou programu jednání (hlavní body programu budou definovány v kontextu 

navrhovaných úprav; doplní pan místostarosta; budou zaslány všem členům RM). 

 

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

v pozici předsedajícího nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje program jednání tohoto výkonného orgánu města Sedlčany 

na druhé pololetí roku 2018 (rozumí se časový plán jednání spolu s hlavním bodem programu) 

s vědomím limitu předpokládaného ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, a to 

na základě předloženého návrhu pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1500/2014-2018. 



 

 

 

4.2 Žádost o přijetí na jednání Rady města Sedlčany; podklady k představení projektu 

navrhované prezentační akce  

Paní Ing. Blanka Vilasová požádala RM v této věci o slyšení, a to přizváním na jednání RM 

za účelem vysvětlení svého návrhu. 

Tento v rozšířené skladbě představy prezentační akce subjektů působících ve městě a regionu 

v oblasti tzv. občanských a spolkových většinou nekomerčních (neziskových) aktivit předem 

zaslala členům RM v elektronické podobě v následující skladbě dokumentů: 

▪ „Volnočas“; spolupráce s městem; 

▪ „Volnočas“; plakát A4; 

▪ „Volnočas“; rozpočet 2018; 

▪ „Volnočas“; přihláška; 

▪ „Volnočas“; přihláška; ukázka. 

V podstatě lze aktivity zastupitelky vnímat jako řízenou a koordinovanou akci, na které bude 

mimo jiné, názorným a instruktážním způsobem podle vlastního pojetí aktérů (činovníků) 

propagována práce spolků z oblasti kultury, sportu, občanských iniciativ i případně dalších 

organizovaných akcí, na kterou bude mít přístup každý zájemce o poznání činnosti subjektů 

(spolků), a to za účelem vzájemné výměny zkušeností, propagace aktivit, poznání a pochopení 

smyslu činnosti a zejména za účelem náboru nových příznivců a členů nebo aktivních uživatelů 

této formy služby. 

Prezentace, rozhodnutí se o výběru, případně i nábor při jednom, a to v konkurenci nabídky 

ostatních.  

Akce je navrhována realizovat v prostorách KDJS; na výběr, respektive v úvahu byly dány 

v podstatě 4 termíny, s určitou prioritou, vázány na počátek školního roku, neboť akce je cílena 

především na organizovanou mimoškolní činnost žáků škol (středa 5. září; dále pátek 7. září 

a sobota 8. září 2018). 

Vše je podrobněji uvedeno v zaslaných materiálech, které jsou k dispozici na sekretariátu 

Městského úřadu Sedlčany (materiály rovněž obdržel tajemník MěÚ Sedlčany), kde se s nimi 

ve stavu zaslaném lze seznámit. 

Vzhledem k tomu, že členové RM materiály obdrželi, není zde jejich věcný obsah opisován 

(Zápis je určen primárně radním). 

Jako hlavní organizátoři akce jsou uvedeni paní Ing. Blanka Vilasová, paní Kritýna Faktorová 

a subjekt Káva Svět. 

Akce žádá zapojení všech věkových kategorií zájemců. 

Navrhována je prezentace v tzv. Kulturním kalendáři. 

 

Projekt stručným slovem uvedl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

Radní si nejprve vyměnili poznatky, souvztažnosti a případné vazby, které jsou z předloženého 

návrhu čitelné. 

Následně vážili prospěšnost, vhodnost načasování, fázi přípravy, systém oslovování subjektů 

a vybraných jedinců a další aspekty. 

Rozvoj spolkové činnosti a nabídka vždy stojí na jiných základech, o kterých se v projektu 

bohužel nemluví, respektive nejsou zde uvedeny. Propagace pro propagaci nelze vnímat jako 

seriózní vůči občanům města, forma není v tuto chvíli přijatelná. 

 

Diskuse: 

▪ nelze požadovaným způsobem bez dozoru jednoduše „obsadit“ jinými subjekty prostory 

KDJS (organizátoři nemohou přebírat navrhovaným způsobem od ředitele subjektu 

odpovědnost (absence návrhu smluvního ujednání; zajištění pojištění; úklidové služby, 

dostatečné množství pořadatelů a další požadavky ze strany prezentací nejsou zřejmé; 



 

 

▪ akce je nevhodně načasována, spíše připomíná jednostrannou volební kampaň za podpory 

městského rozpočtu, za pouhým účelem zviditelnění a honbou za zásluhami, což v daný čas 

není přípustné a možné; realizovat obdobnou akci s kvalitnějším obsahem, lze až po čase 

volebním (zkušenosti tomuto argumentu svědčí, a to i z jiných okolních zemí, kde v čase 

předvolebním jsou obdobné akce nepřípustné); město mísí uchovat respekt a úctu k ostatním, 

který nemají žádané takové možnosti, ovšem potenciálními schopnostmi disponují; 

▪ návrh neúměrně zasahuje do svobodného rozhodnutí činovníků spolků a nerespektuje 

rozhodnutí jejich vrcholových orgánů a jejich stávající systém náborů nových členů, případně 

některé diskvalifikuje, čímž přináší negativa do jejich řízení a spíše rozděluje a zbytečně tříští 

jednotu subjektů;  

▪ spolková činnost ve městě je plně funkční; každý si jistě cestu k činnosti svobodně najde 

a nemusí být navrhovaným způsobem cíleně organizován (připomíná dřívější pořádky); 

▪ obdobné akce se v jiných městech, a to za značné finanční podpory neshledaly se zájmem 

občanů a byly předmětem kritiky nehospodárného jednání (podle zjištění z dalších měst, kde 

stejné akce probíhaly, a to neúspěšně, např. příklady z některých městských částí Prahy); 

▪ záměr akce je ve stávajícím čase vyhodnocen spíše jako vnější nepřirozený nátlak a zásah 

do funkčního systému; podle vyjádření některých činovníků spolky takovouto aktivitu nežádají, 

neb mají vlastní náborové akce v prostředí aktivit, kde lze přirozeně a mnohem lépe 

(instruktážně) poznat např. náročnost tréninků, způsob vedení kolektivu jedinců k růstu 

a sociální vyspělosti (tzv. tréninky otevřené veřejnosti a další možnosti). 

 

Závěr: 

Vzhledem k výše uvedenému RM Žádosti nevyhovuje a Žádost v tuto chvíli odmítá; Žádost 

z rozpočtu města finančně v čase předvolebním nepodpoří ani nebude aktivistky zvát na jednání 

RM (nadbytečné; Žádost je dostatečně srozumitelná).  

Ve všech rozhodných aspektech je důvodné Žádost odmítnout (zjevné škody a případná 

manipulace). 

Město Sedlčany se v čase předvolebním musí chovat naprosto korektně, předvídavě a vnímat 

podobné návrhy, které nyní budou přicházet citlivě i za cenu jejich odmítnutí, ačkoli podpora 

propagace spolkové činnosti je žádoucí. Propagaci je ovšem potřebné naprosto nespojovat 

s politickým zájmem a cílem, což by mohlo snižovat vysoce hodnocenou, prospěšnou 

a obětavou činnost dobrovolníků ve spolcích působících, kteří svůj život této činnosti dříve 

zasvětili, poskytli svůj talent a čas ve prospěch kvality života druhých. Možnosti města jsou 

limitovány smyslem veřejnoprávní korporace a zachováním rovného postavení všech 

soutěžících o přízeň voličů. 

Pan místostarosta je určen k případnému vysvětlení tohoto postoje žadatelkám, případně 

ke sdělení dalších možností nezištné pomoci spolkům a občanům našeho města. 

O věci a vylepšení záměru v čase budoucím lze případně jednat. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Nástroje organizace dopravy na území města Sedlčany; Nařízení města Sedlčany 

č. 1/2014, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních 

komunikacích na území města Sedlčany; Parkovací řád 

S ohledem na dřívější rozhodnutí RM a následných plnění usnesení Městský úřad Sedlčany, 

Odbor dopravy a silničního hospodářství připravil změnu stávajících předpisů města Sedlčany 

(Nařízení o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech spolu s přílohami 

a Parkovací řád). 

Pan místostarosta nové předpisy směrované k občanům členům RM podrobně představil, a to 

s poznámkami na doplnění. 



 

 

Radní rovněž seznámil s připravenou vlídnou a srozumitelnou propagací nového systému (leták 

jakým způsobem podávat SMS za účelem realizace platby; zveřejnění na parkovacích místech; 

dostupný dálkovým způsobem na internetu – www stránky města Sedlčany; vysvětlení techniky 

platby; platit parkovné lze také prostřednictvím mobilní aplikace, při které se krátí kredit, tj. 

zůstává stále základní sazba 10,00 Kč/hod.). 

Propagace bude realizována v čase po uzavření Smlouvy o poskytování služeb. 

V souvislosti s novým Nařízením města Sedlčany, které schvaluje a vydává podle kompetencí 

zákona o obcích RM, se zveřejňuje obdobně jako obecně závazné vyhlášky.  

 

Diskuse: 

▪ nad jednotlivými ustanoveními předpisu; 

▪ nad návrhem úprav a korekcí; 

▪ nad výsledkem konzultací a právníky a nadřízenými orgány. 

 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, 

o kterých z pozice předsedajícího jednání nechal hlasovat o každém zvlášť: 

„Rada města Sedlčany ruší Nařízení města Sedlčany č. 1/2014, o stání silničních motorových 

vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany a zrušení 

některých nařízení města Sedlčany ze dne 29. ledna 2014, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 

k tomuto Nařízení včetně Parkovacího řádu k uvedenému Nařízení města Sedlčany, a to 

s účinností nově vydaných předpisů ve stejné věci podle přijatého usnesení zn.: RM 89-

1503/2014-2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1502/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje Nařízení města Sedlčany č. 1/2018, o stání silničních 

motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města 

Sedlčany spolu se Seznamem vymezených místních komunikací (určených a zpoplatněných 

úseků stání) ve městě Sedlčany, dále Ceníkem parkování (parkovací sazby) a Parkovacím 

řádem k tomuto Nařízení.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1503/2014-2018. 

 

Na jednání RM se v čase 17:45 hod. dostavuje pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, 

který se tímto okamžikem ujímá řízení jednání RM. 

Celkový počet jednajících členů RM, tj. šest, se od tohoto okamžiku až do konce zasedání 

nezměnil. 

  

4.4 Zajištění potřebné vybavenosti zásahové jednotky města Sedlčany; Žádost 

o poskytnutí dotace na podporu projektu pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské 

vozidlo s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany 

Pan starosta města Sedlčany RM seznámil s vypracovaným návrhem na zajištění potřebné 

vybavenosti zásahové jednotky města Sedlčany a případnou administrací vlastní Žádosti 

o poskytnutí dotace na podporu projektu pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské 

vozidlo s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany. 

 

Diskuse: 



 

 

▪ nad naprosto nesystémovým a nekorektním způsobem nastavení kritérií (naprosto nedůstojné 

potřebám občanů na zajištění bezpečnosti); žádoucí by bylo přehodnocení na skutečnou 

potřebnost; 

▪ projednání potenciálního bodového zisku v soutěži ostatních projektů; 

▪ výsledky konzultace se zpracovatelem. 

 

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

z pozice předsedajícího jednání nechal hlasovat o každém zvlášť: 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje zpracování (formulaci investičního záměru) a podání Žádosti 

o dotaci na podporu projektu pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské vozidlo 

s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany, a to podle nabídky 

na uvedené služby, učiněné firmou B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 21. května 

2018 v částce 15.000,00 Kč bez DPH.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1504/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a aplikovat 

na podporu projektu pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské vozidlo s nástavbou – 

cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany model sdruženého financování, který 

předpokládá při úspěšném podání Žádosti o dotaci částečné financování ze státních zdrojů (MV 

ČR) ve výši cca 2,5 mil. Kč a další dofinancování zásahového vozidla z prostředků územních 

rozpočtů (Středočeský kraj ve výši cca 1,0 – 1,5 mil. Kč; dorovnání pořizovací ceny z rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019).“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1505/2014-2018. 

 

4.5 Zadávací řízení ve věci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce lehkoatletického 

stadionu v Sedlčanech“ 

Zásadní informace o stavu výběru nejvhodnějšího uchazeče na stavební akci pod názvem 

„Rekonstrukce lehkoatletického stadionu v Sedlčanech“; druhé projednávání 

Pan starosta RM seznámil s následovným.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, opakovaně předložil Zprávu o hodnocení nabídek 

veřejné zakázky „Rekonstrukce lehkoatletického stadionu v Sedlčanech“ zpracovanou firmou 

B&P Research na základě uskutečněného výběrového řízení. 

Zpracovatel (hodnotící komise) navrhuje zrušení zadávacího řízení z důvodu možného 

spolufinancování akce z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde je jednou 

z podmínek získání dotace hodnocení více než jedné podané cenové nabídky. 

Rada města Sedlčany na základě shora uvedeného a podrobného prostudování dostupných 

materiálů, a to v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zvažovala vydat 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 

lehkoatletického stadionu v Sedlčanech“, protože v zadávacím řízení je jediný účastník 

zadávacího řízení.  

Vzhledem k možnosti budoucího spolufinancování zakázky z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky RM opakovaně zvažovala uložit zahájení opakovaného 

zadávacího řízení v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, které stanovují, že u veřejných 

zakázek vyhlašovaných v režimu zákona, u kterých byla podána nebo hodnocena pouze jedna 



 

 

nabídka, zadavatel musí veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit novou veřejnou zakázku tak, 

aby byla zajištěna řádná soutěž, přičemž by byla ověřena cena v místě a čase obvyklá. 

 

Diskuse: 

▪ záležitosti kolem hodnocení nabídek; 

▪ možnosti účastníka řízení; 

▪ konzultace. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

ruší zadávací řízení ve věci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce lehkoatletického stadionu 

v Sedlčanech“, protože v zadávacím řízení je jediný účastník řízení.  

Vzhledem k možnosti budoucího spolufinancování zakázky z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky ukládá zahájení opakovaného zadávacího řízení na výběr 

nejvhodnějšího dodavatele učiněné v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, které 

stanovují, že u veřejných zakázek vyhlašovaných v režimu zákona, u kterých byla podána nebo 

hodnocena pouze jedna nabídka, zadavatel musí veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit novou 

veřejnou zakázku tak, aby byla zajištěna řádná soutěž a ověřena cena v místě a čase obvyklá.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1506/2014-2018. 

 

4.6 Návrh na zajištění základního zázemí pro sportující 

Pan místostarosta RM přednesl návrh na zajištění záměru vybudování důstojného a funkčního 

zázemí pro sportující (děti a mládež), kteří realizují pohybové aktivity na hřišti s umělým 

povrchem v ulici Zberazská, Sedlčany. 

Pan místostarosta dále RM seznámil se zajištěnou nejvýhodnější nabídkou, o kterou se postaral 

pan Pavel Bednář. 

Projednán byl návrh Smlouvy o nákupu kontejnerů se společností 1. AB – Cont, s. r. o.; IČO: 

27482341; DIČ: CZ27482341, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21610, se sídlem Hradec Králové, Kladská 465/4, PSČ 

500 03; bankovní spojení: 35–6084530267/0100 Komerční banka, a. s.;  

infolinka: 733 111 000 

e-mail: info@ab-cont.cz 

www.ab-cont.cz 

tel. +420 495 530 645 fax +420 495 530 647, 

která je ve věcech smluvního ujednání zastoupena jednatelkou, paní Nelou Krnošovou 

(„prodávající“). 

Druhou smluvní stranou je město Sedlčany; IČO: 00243272; DIČ: CZ00243272, se sídlem 

Sedlčany, 264 80 Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, které je zastoupeno panem 

starostou Ing. Jiřím Burianem („kupující“). 

 

Smlouvu kupní je označena č. 8110181221. 

K jednotlivým článkům uvedené Smlouvy. 

I. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje dodat kupujícímu následující stavební 

buňku(y) (dále též jen „zboží“): 



 

 

Použitá stavební buňka č. 584, počet kusů 1 

(6 028 x 2 438 x 2 720 mm) 

vnitřní obložení: laminovaná DTD 

1x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 

1x plastové okno 1 500 x 1 200 mm, jednokřídlé 

Barva: šedá RAL 7035 

Použitá stavební buňka č. 585, počet kusů 1 

(6 028 x 2 438 x 2 720 mm) 

vnitřní obložení: laminovaná DTD 

1x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 

1x plastové okno 1 500 x 1 200 mm, jednokřídlé 

Barva: šedá RAL 7035 

 

Použitá stavební buňka č. 586, počet kusů 1 

(6 028 x 2 438 x 2 720 mm) 

vnitřní obložení: laminovaná DTD 

1x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 

1x plastové okno 1 500 x 1 200 mm, jednokřídlé 

Barva: šedá RAL 7035 

 

Použitá stavební buňka č. 574, počet kusů 1 

(6 028 x 2 438 x 2 720 mm) 

vnitřní obložení: laminovaná DTD 

1x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 

1x hliníkové okno 1 500 x 1 100 mm, dělené, 1 část fix, 1 část posuvná, bez rolety 

Barva: šedá RAL 7035 

1.2. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 

1.3. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem prodávané buňky a považuje její stav 

za odpovídající kupní ceně. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že věc je opotřebená, použitá 

a v tomto stavu ji kupuje. 

1.4. Výše uvedené kontejnery nemají požární odolnost. Stavební buňky nejsou stohovatelné. 

 

II. 

Kupní cena 

2.1. Dle dohody smluvních stran činí celková cena zboží bez DPH 357.400,00 Kč. DPH ve výši 

21 % činí 75.054,00 Kč. Celková cena zboží včetně DPH, kterou je tak kupující povinen 

na základě této smlouvy zaplatit, činí 432.454,00 Kč. 

2.2. Celková cena zboží se skládá z následujících položek: 

Cena použité stavební buňky č. 584: 84.000,00 Kč bez DPH 

Cena použité stavební buňky č. 585: 84.000,00 Kč bez DPH 

Cena použité stavební buňky č. 586: 84.000,00 Kč bez DPH 

Cena použité stavební buňky č. 574: 84.000,00 Kč bez DPH 

Cena dopravy zboží do Sedlčan: 21.400,00 Kč bez DPH 

2.3. Kupující je povinen převzít zboží osobně, nebo zajistit převzetí zboží pověřenou třetí 

osobou (dopravcem). 

 

III. 

Termín dodání zboží, místo dodání díla, doprava zboží 

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě cca 6 týdnů ode dne, kdy budou splněny 

veškeré následující podmínky: 



 

 

Dojde k uzavření a podepsání této Smlouvy a kupující zcela uhradí prodávajícímu první část 

kupní ceny dle bodu 4.1. této Smlouvy. 

3.2. Zboží bude kupujícímu dodáno a předáno v Sedlčanech (dále též jen „místo dodání“). 

3.3. Dopravu zboží a nakládku zboží zajišťuje prodávající. Vykládku zboží zajišťuje kupující. 

3.4. V případě, že dle kupní smlouvy zajišťuje dopravu do místa předání prodávající, avšak 

vykládku předmětu koupě zajišťuje kupující, pak platí, že ve sjednané ceně dopravy je zahrnuto 

45 min. pro složení předmětu koupě na sólo (1 kontejner/buňka) a 60 min. pro naložení 

a 60 min. pro složení předmětu koupě na návěs (2 kontejnery/buňky). V případě přesáhnutí 

těchto časových limitů a čekání dopravce na naložení nebo složení, budou tyto náklady 

vyfakturovány kupujícímu, a to ve výši 500,00 Kč za každých započatých 30 minut + DPH + 

další náklady, které tímto vzniknou dopravci. 

 

IV. 

Platební podmínky 

4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu první část kupní ceny ve výši 50 % z celkové 

kupní ceny včetně DPH ve lhůtě 3 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, a to na účet prodávajícího 

č. ú. 35–6084530267/0100. 

4.2. Zbývajících 50 % z celkové kupní ceny včetně DPH je kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu ve lhůtě 3 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího č. ú. 

35–6084530267/0100. 

4.3. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě, 

že nastane skutečnost, v důsledku které by mělo dojít ke zpětnému odvezení zboží 

prodávajícímu, přísluší společnosti AB-Cont, s. r. o. za každý započatý měsíc, po který 

bylo zboží u kupujícího, částka ve výši 5 % z celkové kupní ceny, a to jako náhradu za užívání 

zboží kupujícím. 

 

V. 

Součinnost objednatele 

5.1. Kupující se zavazuje, že poskytne prodávajícímu svým nákladem a na svou odpovědnost 

veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby prodávající mohl splnit své závazky dle této 

Smlouvy, a to zejména součinnost uvedenou v této Smlouvě a ve Všeobecných obchodních 

podmínkách. Kupující je takto povinen poskytovat zhotoviteli zejména následující součinnost: 

jeřáb nebo vysokozdvižný vozík (VZV) pro vykládku, včetně obsluhy tohoto jeřábu; 

vhodné podmínky k příjezdu na místo předání předmětu prodeje kupujícímu 

a bezproblémové vyložení; 

plocha musí být připravena viz. příloha: Podmínky pro instalaci, používání a údržbu 

kontejnerů společnosti AB-Cont, s. r. o.; 

dostatečný manipulační prostor pro dopravu, vykládku a montáž; 

připravenost plochy pro uložení předmětu prodeje – odchylka max. +/- 5 mm; 

připravit podloží tak, aby bylo možné bez nutnosti dalšího zásahu na něj umístit 

kontejnery/buňky; 

stavební proud 380/220V. 

5.2. Kupující je dále povinen v průběhu plnění této Smlouvy ze strany prodávajícího poskytovat 

prodávajícímu veškerou další potřebnou součinnost, zejména součinnost dle požadavků 

prodávajícího. 

5.3. O dobu trvání prodlení kupujícího s plněním povinností dle tohoto článku této Smlouvy se 

posouvají veškeré termíny pro dodání zboží dle této Smlouvy. V případě, že kupující některou 

ze svých povinností dle tohoto článku této Smlouvy nesplní, je takovou povinnost 

oprávněn (nikoli povinen) splnit prodávající, a to na náklady kupujícího. 

 



 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

6.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti AB-

CONT, s. r. o. Kupující potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy s těmito obchodními 

podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. V případě rozporů mají přednost ujednání stran 

obsažená přímo v této Smlouvě před ujednáními obsaženými v obchodních podmínkách. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě nebo 

v souvislosti se Smlouvou se budou řídit českými právními předpisy. Smluvní strany se dále 

dohodly na tom, že veškeré vzájemné spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou v prvním stupni rozhodovány dle pravidel věcné příslušnosti buď Okresním 

soudem v Hradci Králové, nebo Krajským soudem v Hradci Králové, a to dle českých 

procesních předpisů. 

6.3. Změny uzavřené Smlouvy je možné provádět pouze dohodou obou stran v písemné formě. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. 

6.4. Kupující výslovně prohlašuje, že nemá vůči třetím osobám ani správním 

orgánům neuhrazené splatné závazky a že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a ani 

nebyl zjištěn jeho úpadek. Kupující výslovně prohlašuje, že má k dispozici, případně má 

smluvně zajištěny, veškeré finanční prostředky potřebné k řádnému a včasnému uhrazení 

závazků plynoucích pro něho z této Smlouvy. 

6.5. Osoby podepisující za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny Smlouvu 

jménem smluvní strany uzavřít. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, 

vážně a vědomi si všech jejích důsledků. 

6.6. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. 

Příloha č. 2: Podmínky pro instalaci, používání a údržbu kontejnerů společnosti AB-Cont, s. r. 

o. 

 

Diskuse: 

▪ nad navrhovaným a dříve na jiných úrovních projednávaným návrhem řešení; 

▪ další možnosti zajištění a optimalizace návrhu na pokrytí potřeb; 

▪ podpora využitelnosti hrací plochy. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu kupní č. 8110181221 na nákup a dodávku čtyř kusů 

stavebních buněk č. 584, č. 585, č. 586 a 574, každá o rozměrech 6 028 mm x 2 438 mm x 

2 720 mm z vlastnictví společnosti AB – Cont, s. r. o.; IČO: 27482341; DIČ: CZ27482341, 

která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 21610, se sídlem Hradec Králové, Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové, a to podle 

nabídky zajištěné Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací, za účelem 

vyhotovení zázemí pro sportující na hřišti s UT 3G Sedlčany.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením 

smluvního ujednání.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1506/2014-2018. 

 

4.7 Zajištění bezpečné dislokace centrální serverovny na Městském úřadu Sedlčany 



 

 

Radě města Sedlčany byl předložen návrh na plánované a rozpočtem města Sedlčany na rok 

2018 podpořené zajištění rekonstrukce a dislokace prostoru serverovny Městského úřadu 

Sedlčany. 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit vyhotovení objednávky na stavební akci – 

„Rekonstrukce a nová dislokace centrální serverovny Městského úřadu Sedlčany 

v administrativní budově č. p. 32“, a to podle akceptované nabídky firmy Josef Vovsík 

za celkovou cenu 106.268,25 Kč včetně DPH ve výši 21 %.   

 

Základní rozbor cenové nabídky pracovně nazvané „Stavební úpravy č. p. 32 – serverovna“. 

Bourací práce představují vybourání stáv. ocel. zárubní za 420,00 Kč; 2.800,00 Kč; celkem 

3.220,00 Kč; 

- úpravy povrchů vnitřní – 2.100,00 Kč; 

- penetrace povrchu písková – 1.200,00 Kč; 

- dorovnání nerovností stáv. omítek – 3.600,00 Kč; 

- štuková omítka – 10.800,00 Kč; 

- zahození šliců po el. inst. – 5.500,00 Kč; 

- začištění omítky po osazení bezp. zárubní – 2.500,00 Kč; 

Celkem 25.700,00 Kč. 

 

Svislé a kompletní konstrukce: 

- dozdění otvoru po vybourání dveří – dodávka materiálu 3.065,00 Kč; 

- dozdění otvoru po vybourání dveří vč. začištění omítek – stav. činnost 2.750,00 Kč; 

- zazdění bezpečn. zárubní 2.980,00 Kč; 

- dodávka bezpečn. zárubní 3.510,00 Kč; 

- 10.460,00 Kč; 

Celkem 22.765,00 Kč. 

 

Ostatní: 

- staveništní přesun hmot 3.100,00 Kč; 

- 3.000,00 Kč; 

- pomocné prac. lešení 4.000,00 Kč; 

- zakrývání ploch, hr. stavební úklid 3.120,00 Kč; 

- přesun stavebních kapacit 1.450,00 Kč; 

Celkem 14.670,00 Kč. 

 

Celkem 66.355,00 Kč. 

 

Dále bude učiněno:            

- vybourání otvoru pro dveře L80 ve zdi tl. 200 mm (bez přeložení otvoru); 

- oškrabání malby (75 % plochy); 

- dodávka bezpečn. dveří (vč. kování, vložky); 

- vynášení suti (bez likvidace). 

 

Diskuse: 

▪ nad položkami a jejich důvodností; 

▪ nad nedostatkem stavebních kapacit a časovým plánem; 

▪ nad zveřejněním objednávky. 

 

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

hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje vyhotovení objednávky na stavební akci – „Rekonstrukce 

a nová dislokace centrální serverovny Městského úřadu Sedlčany v administrativní budově č. 

p. 32“, a to podle akceptované nabídky firmy Josef Vovsík, Sedlčany, Západní č. p. 1173, 

264 01 Sedlčany; IČO: 47062321; DIČ: CZ7107061115, za celkovou cenu 106.268,25 Kč 

včetně DPH ve výši 21 %.   

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením 

smluvního ujednání (vyhotovení objednávky) s vybraným uchazečem o tuto veřejnou 

zakázku.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1507/2014-2018. 

 

4.8 Projekt zajištění stálosti výkonu zařízení; Klimatizace serverovny v administrativní 

budově č. p. 32 Sedlčany  

Podkladový materiál pro rozhodnutí byl postoupen do RM k projednání po zpracování nabídek 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic.  

 

Odbor investic provedl poptávkové šetření na zakázku malého rozsahu na zajištění klimatizace 

do serverovny v budově č. p. 32. Osloveni byli dva potenciální dodavatelé (VZT SERVIS; 

Ladislav Štefka-PROBIZ, s. r. o.). Nejlevnější podaná nabídka je od firmy VZT SERVIS 

klimatizace GREE 18 – 5,3 kW. Nabídková cena: 45.500,00 Kč bez DPH; 55.055,00 Kč vč. 

DPH. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou Zprávu 

o hodnocení nabídek na zhotovení klimatizace serverovny v administrativní budově Sedlčany 

č. p. 32 řádně projednala a následně zvažovala vydat rozhodnutí o výběru uchazeče s nejnižší 

nabídkovou cenou, kterým je již uvedený VZT Servis, Štětkovice č. p. 28, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 65597052. Nabídková cena je ve výši 45.500,00 Kč (bez DPH); DPH v sazbě 21 % činí 

9.555,00 Kč; tj. celková cena včetně DPH činí 55.055,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkovými cenami; 

▪ nad časovou koordinací realizace s ostatními činnostmi; 

▪ umístění na ostění budovy (hluk); 

▪ další aspekty veřejné zakázky. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

Zprávu o hodnocení nabídek na zhotovení klimatizace serverovny v administrativní budově 

Sedlčany č. p. 32 a rozhoduje o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je VZT 

Servis, Štětkovice č. p. 28, 264 01 Sedlčany, IČO: 65597052. Nabídková cena je ve výši 

45.500,00 Kč (bez DPH); DPH v sazbě 21 % činí 9.555,00 Kč; tj. celková cena včetně DPH 

činí 55.055,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením 

smluvního ujednání s vybraným uchazečem o tuto veřejnou zakázku, kterým VZT Servis, 

Štětkovice č. p. 28, 264 01 Sedlčany, IČO: 65597052.“ 



 

 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1508/2014-2018. 

 

4.9 Žádost o udělení souhlasu k přijetí věcného daru; žadatel 1. základní škola Sedlčany  

O problematice referoval pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Žádost 

o udělení souhlasu zřizovatele byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována (přijata) dne 

7. června 2018 pod č. j.: MST 11572/2018. 

Žadatel: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram, se sídlem Sedlčany, 

Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany. 

Žádost za subjekt podal pan Mgr. Libor Novotný, ředitel školy. 

Přílohou k Žádosti je Darovací smlouva č. 1/2018, která je vyhotovena v režimu zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem Žádosti o udělení souhlasu k přijetí daru jsou dva kusy tzv. „Keramických 

pylonových tabulí triptych“ o rozměrech 200 cm x 120 cm v celkové hodnotě 39.930,00 Kč 

od subjektu SRPDŠ při 1. základní škole v Sedlčanech, z. s. 

Po případném schválení Radou města Sedlčany by měly být uvedené „Keramické pylonové 

tabule triptych“ umístěny ve třídách na 2. stupni ZŠ Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebami subjektu – modernizace učeben; 

▪ spolupráce subjektů (rozumí se dárce a obdarovaný) na výborné úrovni (text smluvního 

ujednání); 

▪ další aspekty legislativního procesu (limity zákona č. 250/2000 Sb.). 

Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li výše uvedený 

zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba 

jeho předchozí písemný souhlas (město Sedlčany). 

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro kterou byla zřízena, a to formou: 

 a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele, 

 b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele (náš řešený případ), 

 c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace 

povinna dědictví odmítnout, nebo 

 d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele (město Sedlčany). 

Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle 

odstavce 7 písm. a), pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. 

Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím 

písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených 

zřizovatelem. 

Po ukončení diskuse vyzval předsedající jednání RM (pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

Sedlčany) referujícího k tomuto bodu jednání (pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany) k přednesení výroku usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím daru, tj. dvou kusů „Keramických pylonových tabulí 

triptych“ o rozměrech 200 cm x 120 cm v celkové hodnotě 39.930,00 Kč, a to od dárce SRPDŠ 

při 1. základní škole v Sedlčanech, z. s.; IČO 70905550.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1509/2014-2018. 

 



 

 

4.10 Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo; zajištění nařízení Evropského parlamentu 

a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů 

Rada města Sedlčany projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“). 

 

Smluvním partnerem města Sedlčany; IČO: 002 43 272, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. 

Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany, v postavení „objednatele“ je subjekt GDPR Systems, s. r. 

o.; IČO: 24848638, se sídlem Praha, Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, v postavení 

„zhotovitele“. 

 

Smluvní ujednání je uzavíráno za účasti příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany: 

1. 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram, 

se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 47074299 

zastoupená panem Mgr. Liborem Novotným, ředitelem 

skola@1zs-sedlcany.cz  

 

2. 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram, 

se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 48954004 

zastoupená panem PaedDr. Jaroslavem Nádvorníkem, ředitelem 

j.nadvornik@propojeni.cz 

 

3. Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69, 

se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany 

IČO: 70999104 

zastoupená paní Mgr. Jaroslavou Mrázkovou, ředitelkou 

skolnijidelnaI.ZS.Sedlcany@seznam.cz 

 

4. Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, 

se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany 

IČO: 70999112 

zastoupená paní Zdeňkou Malíčkovou, ředitelkou 

jidelna@propojeni.cz 

 

5. Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, 

se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 70999058 

zastoupená paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou 

ms.sedlcany@seznam.cz 

 

6. Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, 

se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 61904287 

zastoupená paní Mgr. Vladimírou Severovou, ředitelkou 

severova@zus-sedlcany.cz 

 

7. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany,  
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se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany,  

IČO: 42728452, 

zastoupená panem Ing. Martinem Severou, ředitelem 

kdjs@sedlcany.cz 

 

8. Městské muzeum Sedlčany,  

se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany,  

IČO: 70973431, 

zastoupená panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem 

muzeum@muzeum-sedlcany.cz 

 

9. Městská knihovna Sedlčany,  

se sídlem Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 71294694, 

zastoupená paní Blankou Tauberovou, ředitelkou 

tauberova@knihovna-se.cz 

 

10. Sportovní areály Sedlčany, 

se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 72554541, 

zastoupená panem Pavlem Bednářem, ředitelem 

info@arealysedlcany.cz 

 

a dále za účasti obchodních korporací založených městem Sedlčany, se 100 % vlastnictvím 

města Sedlčany: 

 

1. Sedlčanské technické služby, s. r. o., 

se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 26214059, 

zastoupená panem Jiřím Daňkem, jednatelem 

stssedlcany@volny.cz 

 

2. Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., 

se sídlem Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany, 

IČO: 27167127, 

zastoupená panem Ondřejem Sůvou, jednatelem 

suva.mts@sedlcany.cz  

 

dále společně označováni jako („Organizace“) 

 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 

6. dubna 2018, takto: 

 

I.  

Předmět Dodatku č. 1  

1. Smluvní strany za účasti uvedených Organizací uzavřeli dne 6. dubna 2018. Smlouvu o dílo, 

jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

a Organizace dílo spočívající v zhotovení srovnávací analýzy současného stavu postupů 

a procesů Objednatele a Organizací v rámci jejich působnosti a činnosti z hlediska souladu 

těchto postupů a procesů s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
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27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a dále spočívající ve vytvoření dokumentů popisujících 

rozdíly, tj. srovnávací analýzy současného stavu a případných rozdílů s cílem minimalizovat 

rizika dopadu GDPR do prostředí aplikace účastníků Smlouvy (dále jen „Analýza“) 

a spočívající též v zpracování návrhu postupů či procesů v případech, kdy současné postupy či 

procesy Objednatele nebo Organizace neodpovídají požadavkům GDPR, tak, aby těmto 

požadavkům GDPR odpovídaly (dále jen „Implementace“), (dále jen „Smlouva“).  

2. Uzavřením tohoto Dodatku účastníci mění ujednání Smlouvy tak, že termín dokončení Díla 

tzn. Analýzy a Implementace a jeho předání Objednateli se ujednává nejpozději do 31. července 

2018 (slovy: třicátéhoprvního dne měsíce července dvatisíceosmnáct). Ostatní ujednání 

Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

 

II.  

Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 

že tento Dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

2. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že Objednatel uveřejní 

tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě, a to v zákonem stanovené lhůtě v Registru smluv.  

  

3. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo byl projednán a schválen Radou města 

Sedlčany dne 13. června 2018, usnesením označeným č. RM 89-…./2014-2018, které ve svém 

výroku zní: 

„Rada města Sedlčany schvaluje se společností GDPR Systems, s. r. o. uzavřít Dodatek č. 1 

k původní Smlouvě o dílo uzavřené za účelem zajištění očekávaných činností a služeb 

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

společností ve věci plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně 

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

kterým se mění termín dokončení díla na dne 31. července 2018.“  

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtrnácti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

a účastníků Smlouvy obdrží po jednom.  

 

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

Diskuse: 

▪ nad sestaveným textem Dodatku; 

▪ právní zastupování; 

▪ další aspekty činnosti. 

 

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

hlasovat: 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje se společností GDPR Systems, s. r. o. uzavřít Dodatek č. 1 

k původní Smlouvě o dílo uzavřené za účelem zajištění očekávaných činností a služeb 

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

společností ve věci plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně 



 

 

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

kterým se mění termín dokončení díla na dne 31. července 2018.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1510/2014-2018. 

 

4.11 Povolení k hostování pouťových atrakcí v době konání Sedlčanské pouti v roce 2019, 

případně následných 

Pan místostarosta Radu města Sedlčany podrobně seznámil s nabídkou doručenou z rukou 

pana Antonína Luňáčka a pana Františka Kopeckého na umístění a provozování pouťových 

atrakcí na území města Sedlčany, respektive při příležitosti organizovaného obecného veselí (v 

našich podmínkách dlouhodobě aplikovaná ozdravná relaxace pro občany a návštěvníky 

města).  

Prakticky se jedná o řízené (povolené) užívání veřejného prostranství za účelem komerčního 

využití u příležitosti společenské události místního významu (Sedlčanská pouť; případně lze 

využít pod.). 

Žádost byla jmenovanými vyhotovena a podána na Městský úřad Sedlčany při osobním jednání 

s panem místostarostou. 

 

Žadatel dlouhodobě v regionu provozuje pouťové atrakce a v podstatě, obdobně jako v roce 

předcházejícímu dříve uzavřenému smluvnímu ujednání, požádal o tzv. povolení k hostování 

pouťových atrakcí v době konání Sedlčanské pouti v roce 2019. Nabízí rovněž návštěvu města 

Sedlčany se svými atrakcemi k příležitosti i jiných akcí, které město Sedlčany pořádá. 

Vzhledem k tomu, že město Sedlčany disponuje pouze do roku 2018 již dříve uzavřeným 

smluvním ujednáním s uvedenými smluvními partnery, kterými jsou atrakce dlouhodobě 

zajišťovány, bude na učiněnou nabídku reflektovat návrhem smluvního ujednání. Pouťové 

atrakce by tímto byly zajištěny v dostatečném množství, odpovídající poptávce a především 

ochotě vkladu a kupní síle občanů. 

Rada města Sedlčany nabídku pro rok 2019 doporučuje přijmout. 

Dokumenty jsou zajištěny panem místostarostou.  

Odpověď žadateli zajistí sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 

Zajistit pouťové atrakce (pokud bude zájem) pro roky následující v případě spokojenosti 

(kontinuita). 

 

Diskuse: 

▪ nad případným ujednáním o opci; 

▪ vyhodnocení nabídky a působnosti; 

▪ potenciální změny poptávky. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za účelem zajištění přiměřeného množství pouťových 

atrakcí v době konání „Sedlčanské pouti“ s termínem první akce v roce 2019, předložené 

návrhy smluvních ujednání (Dohod) o užívání vymezených částí veřejného prostranství 

ve městě Sedlčany s panem Antonínem Luňáčkem; IČO 68885270 a panem Františkem 

Kopeckým; IČO 13798324, na dobu neurčitou, a to dle dalších podmínek (např. výpovědní 

lhůta pro případ nespokojenosti města) v Dohodách uvedených.  

V této věci Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města uzavřením 

smluvních ujednání.“ 



 

 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1511/2014-2018. 

 

4.12 Datové rozvody LAN – strukturovaná kabeláž Městského úřadu Sedlčany 

Rada města Sedlčany projednala ve smyslu parametrů a limitů vnitřního předpisu nabídku 

společnosti NES Elektro, kterou podrobněji vyhodnotil pan Václav Pištěk, externí poradce. 

Jedná o realizaci (dodávku) kompletní datové LAN sítě (rozvody v administrativní budově č. p. 

32 včetně zednických prací; dodávka kompletní datové sítě). 

Akce souvisí s dislokací nové serverovny. 

Nabídka je ve výši 350,00 tis. Kč bez DPH. 

Interní kabeláž je důvodné učinit s žádanou a potřebnou dimenzí. 

Finančně bude v tuto chvíli akce pokryta z prostředků na ICT potřeby a následně bude záležitost 

hodna přehodnocení financování s ohledem na stávající havarijní stav současných, kapacitně 

omezených rozvodů a dalších prvků sítě, které nesplňují požadavky na žádoucí zabezpečení. 

 

Diskuse: 

▪ nad řešením systému vedení; 

▪ nad kvalitou užitých prvků; 

▪ specifika prostředí administrativní budovy. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje vyhotovení tzv. strukturované datové sítě, a to v rámci 

projektu „Datové rozvody LAN – strukturovaná kabeláž Městského úřadu Sedlčany“, který 

bude aplikován v prostředí administrativní budovy Sedlčany č. p. 32, a to podle předložené 

cenové a materiálové nabídky společnosti NES-elektro, Sedlčany, Zahradní č. p. 1242, 264 01 

Sedlčany; IČO: 02741440; DIČ: CZ 02741440, za cenu celkem bez DPH ve výši 

354.237,99 Kč. 

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením 

příslušného smluvního ujednání s uvedeným uchazečem na Smlouvou definované činnosti 

a dodávky na shora uvedenou stavební akci.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1512/2014-2018. 

 

4.13 Návrh na udělení mimořádných pololetních odměn za výkony v uplynulém období 

roku 2018 pro jednatele obchodních společností založených městem Sedlčany a ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, na jednání RM předložil návrh 

na udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům obchodních 

společností, a to se zachováním dříve přijatého schématu (50 % mzdy, měsíční odměny). 

Podrobné podklady jsou uvedeny ve spisu vedeném v této věci panem místostarostou.  

 

Diskuse: 

▪ nad předloženým návrhem; 

▪ legislativní změny v odměňování členů zastupitelstev (uvolněných funkcionářů); 

▪ další aspekty problematiky odměňování. 

 



 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje mimořádné pololetní odměny za výkony v uplynulém období 

roku 2018 pro jednatele obchodních společností založených městem Sedlčany a ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to podle dříve aplikovaných zásad 

uvedených v přípise návrhu mimořádných odměn za první pololetí roku 2018. Odměny budou 

vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc červen 2018.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 89-1513/2014-2018. 

 

4.14 Žádost o rozhodnutí RM na zajištění exkluzivity užívání Divadelního sálu v KDJS 

Sedlčany 

Žádost byla podána FO, dlouholetým provozovatelem posilovny v Sedlčanech a dřívějším 

aktivním sportovcem (sportovní kulturistika). 

Pan místostarosta informoval o stávajících aktivitách jmenovaného sportovce, který se 

v minulosti účastnil prestižních světových soutěží v kulturistice, na kterých reprezentoval ČR. 

Ve své sportovní kariéře dosáhl i významnějších úspěchů. 

V posledním období spolu se svým kolegou novinářem sepsal knížku o tomto sportu a svých 

zkušenostech z tohoto prostředí. 

Po vzoru větších měst má záměr ve městě Sedlčany (KDJS, Divadelní sál) v čase podzimním 

roku 2018 uspořádat soutěž mladých kulturistů. 

Pro tuto akci si tvrdošíjně vybral Divadelní sál, který je svým účelem určen pro jinou formu 

společenské zábavy. 

Zkušenosti s polstrovanými sedačkami a s jejich náchylností na trvalé znehodnocení je zde 

spíše negativní a je zcela racionální na tuto sportovní akci nabídnout dostatečně důstojné 

prostředí Společenského sálu, ve kterém se konají kupříkladu maturitní plesy a další významné 

společenské akce. 

Rada města Sedlčany souhlasí s dřívějším rozhodnutím ředitele KDJS Divadelní sál 

neposkytnout. 

Kinosál a Divadelní sál mají kvalitní polstrované sedačky, které neodolají barvám, kterými 

svoji tělesnou schránku pro efekt a kontrast natírají kulturisté, navzdory tomu, že se poslední 

dobou tyto přípravky zkvalitnily. 

 

Diskuse: 

▪ vhodnost Společenského sálu; 

▪ nepochopení ze strany pořadatele (žadatele) aspektu ochrany majetku a způsobu užívání 

(výběr kauce za poškození) ;  

▪ Divadelní sál není k předmětu Žádosti určen; 

▪ žadateli bude opakovaně nabídnut Společenský sál, který splňuje požadované atributy soutěže 

a skýtá dostatečně důstojné prostředí pro tuto soutěž mladých sportovců. 

 

Závěr:  

Žádost se zamítá, a to bez přijetí v této věci specifického rozhodnutí. Za nakládání ve smyslu 

Žádosti je odpovědný pan Ing. Martin Severa, ředitel subjektu. Tento bude informován 

o uvedeném rozhodnutí panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.15 Nabídka produktu na separaci odpadů v domácnostech 



 

 

Pan místostarosta na jednání RM předložil zpracovaný návrh odpadovým hospodářem 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o., který byl obchodní společností projednáván s EKO-

KOMEM, původcem projektu. (EKO-KOM, a. s. je autorizovanou obalovou společností, která 

svým klientům zajišťuje plnění povinnosti vyplývajících ze zákona o obalech.) 

Jedná se o nabídku pro město Sedlčany, která spočívá v nákupu papírových tašek na odkládání 

tříděného odpadu v domácnostech. 

Papírové tašky by v určitém odpovídajícím množství zakoupilo ze svého rozpočtu město 

Sedlčany a následně by byly distribuovány do domácností zdarma při nákupu služby, respektive 

úhradě známky za svoz a ukládání komunálního odpadu na rok 2019.  

Nabídka je zatím učiněna na celkem 1 000 ks menších tašek a 1 000 ks větších. Větší tašky by 

obdržely při nákupu známky vlastníci RD a malé pak předsedové SVJ, kteří by je dále rozdali 

v bytových domech do jednotlivých domácností.  

Částka na pokrytí není v rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 schválena; jedná se o cca 

80.000,00 Kč. 

Rozhodnutí o projektu se jeví zatím důležité odložit; vhodné je věc dále diskutovat a posoudit 

všechny předpokládané aspekty, případně zkušenosti a předpoklady chování občanů. Vhodné 

je rovněž rozhodovat ve chvíli, kdy budou k dispozici údaje o nákladech pro rok příští (2019). 

Každá domácnost by obdržela tři tašky, jednu na papír, druhou na sklo a poslední na plast. 

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

Ve věci nebylo rozhodováno. Návrh bude dále konzultován s navrhovatelem. 

Diskuse: 

▪ zamyšlení se nad místem, kde budou domácnosti tašky s odpady skladovat; 

▪ obdobným způsobem tzv. domkáři již nyní činí; 

▪ nad naplněním záměru. 

Závěr: Odloženo do doby zjištění dalších skutečností a variability řešení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.16 Příprava budoucího programu veřejného zasedání ZM 

Pan místostarosta předložil členům RM stav přípravy programu veřejného zasedání ZM: 

▪ kontrola plnění přijatých usnesení z posledního zasedání ZM; 

▪ zpráva o jednání RM; 

▪ majetkové záležitosti města Sedlčany; 

▪ projednání a schválení Plánu rozvoje sportu ve městě Sedlčany; 

▪ schválení daru HZS Středočeského kraje na nákup defibrilátoru ve výši 30.000,00 Kč; 

▪ zajištění Rozpočtového opatření č.“X“/2018 (zvažováno); 

▪ rozpočtový výhled na následující období. 

Diskuse: 

▪ nad stavem příprav. 

RM vzala informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.17 Informace o plnění usnesení ve věci tvorby „Plánu rozvoje sportu ve městě Sedlčany“ 

Pan starosta RM informoval o pracovním setkání vybraných zástupců města Sedlčany 

a sjednaného smluvního zpracovatele dokumentace (B&P Research, s. r. o.). 

Plán by měl být podle harmonogramu vyhotoven dne 25. června 2018; projednání dokumentu 

se předpokládá na jednání RM dne 27. června 2018. 

Po jeho projednání na úrovni RM by měl být dokument postoupen ke schválení ZM (zařazení 

do programového schématu jednání). 



 

 

Dokument bude podkladem (jednou z podmínek) na zpracování Žádosti o přidělení finanční 

podpory na rekonstrukci LAS Taverny, případně Sokolovny Sedlčany apod. 

RM tedy dokumentu přikládá důležitost.  

Podle úrovně zpracování a obsahové kvality bude dokument postoupen k případnému schválení 

ZM. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Podpora projektů sociálního prostředí a sociální 

problematiky“; příspěvek přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany 

Pan starosta připomněl, které aktivity město Sedlčany dlouhodobě podporuje prostřednictvím 

nastavených systémů, naturálně, případně prostřednictvím finančních prostředků: 

▪ Pečovatelská služba Sedlčany, organizační složka města Sedlčany (podpora zaměstnanosti 

přímo ve městě a regionu Sedlčany; přímá podpora výkonu; služby Městského úřadu Sedlčany; 

vyhotovení zázemí pro dislokaci organizační složky); 

▪ Dům s pečovatelskou službou Sedlčany (zajištění výstavby; pozice vlastníka; správce; 

provádění údržby a oprav apod.); 

▪ Výpůjčka prostor v bývalých Jeslích Sedlčany (Rodinné centrum Petrklíč, z. s.); 

▪ Podpora Klubu důchodců (každoroční finanční podpora; podpora naturální – prostory 

pro jednání v KDJS, zajištění programu za strany Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

sociálních věcí a další); 

▪ Podpora Klubu diabetiků (každoroční finanční podpora; podpora naturální – prostory 

pro jednání v KDJS, zajištění programu za strany Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

sociálních věcí a další); 

▪ další příspěvky a dary (užívání veřejných prostranství k propagaci; užívání mediálního 

prostředí apod.); 

▪ vyhotovení prostor pro užívání subjektů na podporu a posílení prevence dopadů do sociálního 

prostředí směrem k dětem a mládeži (budova bývalé polikliniky); 

▪ podpora primární prevence; 

▪ podpora právního vědomí a služba finančního poradenství; 

▪ vklad do vzdělávání. 

 

Diskuse: 

▪ nad troufalostí sdělení jednoho z externích subjektů a posuzování města Sedlčany subjektem 

bez znalosti skutečné podpory; 

▪ zajištění systémové podpory.  

 

Závěr:  

Podklady pro případné vyhodnocení podpory zajistí Odbor ekonomický ve spolupráci 

s Odborem majetku (porovnání předpokládaných výdajů; nájemné v místě a čase obvyklé 

apod.). 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Kauza duplicitního vlastnictví nemovitostí města Sedlčany 

a fyzických osob v lokalitě Na Potůčku“; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 



 

 

Jmenovaný člen RM se dotázal na stav výše uvedené kauzy a případné využití právních 

možností protistrany. 

Ve věci dále za město Sedlčany jednala, respektive pro pana starostu podklady připravila, 

právní zástupkyně města Sedlčany, paní Mgr. Monika Drábková, která mimo jiné sestavila 

dotaz na příslušný soud. 

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou dalšího postupu; 

▪ zajištění právní jistoty zhodnocení nemovitostí. 

 

Závěr:  

Ve věci bude dále jednáno. Diskutujícímu budou zaslány vyhotovené písemnosti (sdělení 

příslušného soudu) a dále bude informován o postoji právního zástupce města Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

Členové RM byli předsedajícím dále opakovaně vyzváni ke sdělení dalších samostatných 

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

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

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

města Sedlčany (RM č. 89/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

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

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

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

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

dnešního a předchozího jednání RM.  

 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 27. června 2018 (středa; 13. periodické 

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

č. 90/2014-2018). Zasedání RM bude zahájeno v čase od 16:00 hod., a to před budovou bývalé 

polikliniky; dále bude jako obvykle pokračovat 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: 

• Školství 

 

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 27. června 2018) zasedání Rady 

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

Na příští jednání bude přizván pan Jaroslav Kolský (průvodce, stavební komentář) a paní Jana 

Máchová (vedoucí dislokovaného pracoviště). 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:41 hod.  

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 13. června; (2 listy) 



 

 

3. Nařízení města Sedlčany č. 1/2018 s přílohami 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MBF – městský bytový fond 

OSV – Odbor sociálních věcí 

PC – osobní počítač 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

SDH – sdružení dobrovolných hasičů 

VO – veřejné osvětlení 

VPN – veřejnoprávní smlouva 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 20. června 2018 

 

 

 

 

 

 


