
  Z á p i s  RM č. 84/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 4. dubna 2018 (středa) 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy ředitelství 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (v sídle společnosti) na adrese 

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

 

 

 
Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, Mgr. Pavel Pína, 

MUDr. Ivan Stolařík.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomni čtyři 

radní, počet jednajících radních se v průběhu zasedání ustálil na konečných pěti, a to příchodem 

pana Ing. Martina Havla; od tohoto okamžiku se nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, MUDr. Karel Marek (plnění pracovních povinností). 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Martin Havel. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, Ing. Miroslav Hölzel.  

Přizvaní hosté:  

▪ Pan Jiří Daněk, jednatel městské obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o.; 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy ředitelství Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

(v sídle společnosti) na adrese Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 20:37 hod.  

 

Program jednání:  

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

a zároveň sedmé v roce 2018 zahájil na základě pověření pana Ing. Jiří Buriana, starosty města 

Sedlčany, v čase 16:06 hod., a to na místě shora i níže uvedeném, pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany. 

 

Pan místostarosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal v zasedací místnosti 

společnosti na adrese Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany. 

  

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

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

na dnešním jednání RM se řádně omluvil pan Ing. Jiří Burian (z důvodů jednání v Senátu ČR), 

pan MUDr. Karel Marek (z důvodu výkonu funkce lékaře), a to na celé jednání RM. Na část 

jednání (pouze na počátek) se omluvil pan Ing. Martin Havel (z důvodu plnění souběžných 

činností předsedy TJ Tatran Sedlčany, z. s.). 

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 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. Navržený program 

nebyl radními nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu); byl akceptován a nebyl o další 

tematické celky doplněn.  

 

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

tematickým celkem – „Sedlčanské technické služby, s. r. o.; činnost a hospodaření subjektu 

za rok 2017, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů a rozpočtového 

plánu subjektu na následující období roku 2018“. 

Do programu jednání jsou zařazeny i další tematické celky z okruhu „Majetkoprávní 

problematiky“ a problematiky z okruhu „Různé“, kde je připraveno k projednání několik 

důležitých témat. 

 

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

a to s ohledem na stav potřeb řízení města Sedlčany, legislativní potřeby a právní praxi 

i přípravu a administraci procesů a v neposlední řadě s ohledem na výkon samosprávy.  

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 21. března 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 21. března 2018 usnesením, které bylo 

označeno RM 83-1370/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících 

z jednání Rady města Sedlčany ze dne 7. března 2018 (RM č. 82/2014-2018) 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 83-1371/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o legislativních podmínkách, působnosti, sociálním prostředí a vývoji 

sociální problematiky ve městě a regionu Sedlčany, sestavenou a přednesenou paní Mgr. Věrou 

Skálovou, vedoucí Odboru sociálních věcí, v rámci kompetencí a činnosti Městského úřadu 

Sedlčany, Odboru sociálních věcí, v roce 2017 s výhledem činnosti a působnosti na rok 2018. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1372/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o působnosti a činnosti Pečovatelské služby Sedlčany za uplynulý rok 2017 



 

 

a výhledech působnosti na rok 2018, kterou přednesla paní Jana Máchová, vedoucí této 

organizační složky města Sedlčany. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1373/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o aktuální činnosti, poskytovaných službách a dalších záměrech subjektu 

RC Petrklíč, z. s., se sídlem Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 Sedlčany. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1374/2014-2018, uložila 

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

řádně zveřejnil tzv. „Oznámení“ o záměru města zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské 

sítě na pozemku parc. č. 777/1 v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to za účelem umístění kabelového vedení NN jako součást distribuční soustavy (lokalita – 

ulice Seifertova). 

Úkol splněn. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1375/2014-2018, a to 

v souvislosti se záměrem zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. 

č. 777/1 v k. ú. a obci Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření 

„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IP-12-6011431/1 Sedlčany, 

Seifertova, kNN pro p. č. 780/1“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 22. ledna 

2018, evid. č. PM/II-039/2018, společností ENERGON Dobříš, s. r. o., jako oprávněným 

z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že hodnota 

věcného břemene činí 1.000,00 Kč (bez DPH) dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Sedlčany, 

Seifertova, kNN pro p. č. 780/1, č. IV-12-6011431/VB/3 ze dne 2. února 2017. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1376/2014-2018, uložila 

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

řádně zveřejnil tzv. „Oznámení“ o záměru města Sedlčany zřídit věcné břemeno – služebnost 

inženýrské sítě na pozemku parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, který je 

ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového vedení NN, jistícího pilíře, 

jako součást distribuční soustavy.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1377/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. stavby IV-12-6020509/1 Solopysky, kNN pro parc. č. 9/4“ mezi ČEZ Distribuce, 

a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené 

na základě plné moci ze dne 22. ledna 2018, evid. č. PM/II-039/2018, společností ENERGON 

Dobříš, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným 

z věcného břemene s tím, že hodnota věcného břemene činí 1.000,00 Kč (bez DPH) dle 

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 

o právu provést stavbu Sedlčany, Solopysky, kNN pro p. č. 9/4, č. IV-12-6020509/VB/1 ze dne 

8. prosince 2016, a to na pozemku parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. 

Úkol v plnění. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1378/2014-2018, schválila 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka označená č. 4/IV. patro), a to se stávajícím 

uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1379/2014-2018, a to v rámci 

zpracování administrace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace 

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

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

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

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

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

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

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

1. Vzala na vědomí a souhlasila s výsledkem posouzení a zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny dle zákona k tomu pověřenou komisí a přizvaného odborníka. Zdůvodnění 

způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, 

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

IČ 62743881 (nabídka pořadové číslo 4), prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního 

procesu naplňuje důvody pro vyloučení dodavatele podle zákona. 

2. Rozhodla o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 

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

výše uvedeného doporučení hodnotící komise a přizvaného odborníka a v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona. 

3. Opakovaně zrušila své předchozí rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-

1173/2014-2018 ze dne 4. října 2017, vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se 

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

(odst. pátý), a to z důvodu vyloučení tohoto dříve vybraného dodavatele, které je činěno 

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

pro místní rozvoj ČR.  

4. Souhlasila s nově stanoveným pořadím nabídek dle opakovaného hodnocení nabídek 

pověřenou komisí a na základě tohoto pořadí a v souladu s ustanovením zákona rozhoduje 

o novém výběru dodavatele, kterým je „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce 

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

akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se sídlem 

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

předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 43.928.760,00 Kč bez DPH. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1380/2014-2018, schválila 

nabídku na zajištění administrace projektu a právních služeb s tímto spojených na podlimitní 

veřejnou zakázku s názvem dle Př. č. 6 rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 „Rekonstrukce 

LAS Taverny“, a to v rozsahu přijatého podání a hodnotě provedení souboru činností ve výši 

nabídnuté ceny za 40.000,00 Kč bez DPH za předpokladu dvou jednání komise a dále 

za 2.000,00 Kč bez DPH za každé další jednání, kterou učinila firma B&P Research, s. r. o. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením příslušného smluvního ujednání. 

Úkol splněn. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1381/2014-2018, podpořila 

Žádost Nemocnice Sedlčany, postoupenou na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, ve věci 

navýšení počtu lůžek na Oddělení následné péče ze současných 50 na 60 s tím, že současný 

rozsah služeb a ostatních výkonů bude zachován. 

V této souvislosti Rada města Sedlčany vydala podpůrné stanovisko adresované Všeobecné 

zdravotní pojišťovně ČR k Žádosti, kterou předložil ředitel subjektu, a to za provozovatele 

Nemocnice Sedlčany, společnost MEDITERRA Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161, 

264 01 Sedlčany; IČ 26429683, která bude službu zajišťovat. 

Písemnost vyhotovena. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1382/2014-2018, vzala 

na vědomí výsledky kontroly, která byla provedena Městským úřadem Sedlčany, Odborem 

ekonomickým, ve věci plnění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory 

(nad 10.000,00 Kč) subjektům na činnost a aktivity ve prospěch občanů města a regionu 

Sedlčany, uzavřených na základě kladně posouzených Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Sedlčany na uplynulý rok 2017, realizovaných 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 s výrokem, že ve všech kontrolovaných případech poskytnutých dotací 

byly veškeré podmínky smluvního ujednání naplněny a kontrolou každého subjektu nebyly 

zjištěny žádné závady. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1383/2014-2018, souhlasila 

s tím, aby sídlo Hasičského okrsku č. 14 definované pro potřeby právní subjektivity 

a identifikace, bylo na adrese objektu Hasičské zbrojnice Sedlčany, která je ve vlastnictví města 

Sedlčany, tj. na adrese: Sedlčany, Hasičská č. p. 1 250, 264 01 Sedlčany. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1384/2014-2018, podle 

ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, souhlasila s použitím znaku města Sedlčany na reklamním a informačním plakátu 

města Sedlčany, vydávaném s aktualizací informačních údajů pro rok 2018, a to ve prospěch 

žadatele, obchodní společnosti KOMPAKT, spol. s r. o., se sídlem Poděbrady, Opletalova č. p. 

683, 290 01 Poděbrady; IČ 49551027, která o vyslovení souhlasu požádala. 

Úkol související splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1385/2014-2018, a to na základě 

uplatněné Žádosti fyzické osoby v počtu 1 případ (podrobně uvedeno v příslušném spisu 

vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; (č. j.: SOC/5476/2018), Rada 

města Sedlčany schválila poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 

2018/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 

zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě 

uzavřené Darovací smlouvy (výše daru činí 800,00 Kč). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1386/2014-2018, uložila panu 

Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města Sedlčany, zajistit nezbytnou administrativu, 



 

 

vypsání a provedení konkursního řízení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisí na obsazení uvolněné funkce ředitele (ředitelky) 

Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 83-1387/2014-2018, vzala 

na vědomí rozhodnutí paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky Mateřské školy Sedlčany, 

příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, ve věci 

stanovených termínů přijímacího řízení dětí na školní rok 2018/2019. Přijímací řízení proběhne 

dne 9. května 2018 na Centrálním pracovišti MŠ na adrese Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 

264 01 Sedlčany; dne 10. května 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ na adrese Sedlčany, 

Na Severním sídlišti č. p. 740, 264 01 Sedlčany a dne 11. května 2018 na Odloučeném 

pracovišti MŠ na adrese Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 Sedlčany, a to pro každé 

pracoviště vždy dopoledne od 10:00 hod. do 12:00 hod. a odpoledne od 13:00 hod. 

do 15:00 hod. Rada města Sedlčany zároveň vzala na vědomí ředitelkou subjektu stanovená 

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Sedlčany. 

Úkoly související v plnění subjektu. 

 

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

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

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

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

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Krátce byly diskutovány informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující 

informace o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta, a to v pozici předsedajícího dnešnímu zasedání 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 21. března 2018 (RM č. 83/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 84-1388/2014-2018. 

 

Na jednání RM se dostavuje pan Ing. Martin Havel, a to v čase 19:05 hod. Od tohoto okamžiku 

je počet přítomných členů Rady města Sedlčany pět. 

 

  

2. Hlavní program:  

 

2.1 Zpráva o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

K projednání uvedené problematiky byl přizván pan Jiří Daněk, jednatel uvedené městské 

obchodní společnosti, kterému předsedající zasedání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města, předal za tímto účelem slovo. 



 

 

Pan Jiří Daněk připravenou Zprávu přednesl a řádně okomentoval; rovněž ji v písemné podobě 

předal zapisovateli a všem přítomným členům Rady města Sedlčany.  

Ve Zprávě je mimo jiné uvedeno následující. 

Stav zaměstnanců k  dnešnímu dni je 43 zaměstnanců, 1 pracovnice na mateřské dovolené 

a dále 2 pracovnice s dobou určitou 4-11. měsíc 2018. Průměrná hrubá měsíční mzda byla 

za rok 2017 – 23.140,00 Kč. Jako bonus byl v letošním roce (2018) zaměstnancům navýšen 

příspěvek pro zaměstnance na životní pojištění o částku 400,00 Kč na částku 1.700,00 Kč 

měsíčně. Výše stravenky je v hodnotě 100,00 Kč za den. Z toho se zaměstnanec podílí částkou 

32,00 Kč, zaměstnavatel zákonným daňovým nákladem 55,00 Kč a nedaňovým nákladem 

13,00 Kč. 

 

Výsledek hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. ke dni 31. prosince 2017: 

Daňové přiznání bude společnost podávat ke dni 30. června 2018 prostřednictvím daňové 

poradkyně. 

 

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

40.449.661,00 Kč 40.437.778,00 Kč 11.883,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním je 11.883,00 Kč. Daň 7.660,00 Kč; zisk k rozdělení je 

ve výši 4.223,00 Kč (vizte výpočet): 

Výpočet daně a zisku za rok 2017 

Hospodářský výsledek:          11.882,93 Kč 

Výdaje neuznatelné za daňové výdaje:   + 162.334,00 Kč 

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy:     + 67.100,00 Kč 

Sleva ze základu daně – dar – 10 % ze ZD:        - 6.255,00 Kč 

Základ daně zaokrouhlený:        100.000,00 Kč 

Daň 19 % je:            19.000,00 Kč 

Sleva na dani – invalidita:        - 11.340,00 Kč 

Výsledná daň:                                                                               7.660,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek:          11.882,93 Kč  

Daň:             - 7.660,00 Kč 

Zisk:               4.222,93 Kč 

 

Výsledek hospodaření rekreačního zařízení Častoboř: 

 

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

2.937.000,00 Kč 2.700.000,00 Kč 237.000,00 Kč 

 

Výsledek hospodaření střediska „Pohřebnictví“: 

 

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

2.407.000,00 Kč  1.914.000,00 Kč 493.000,00 Kč 

 

Čerpání z rozpočtu města Sedlčany podle středisek za období I. – III. měsíc roku 2018 je 

podrobně uvedeno v dalších předaných materiálech.  

    

Náklady na zimní údržbu r. 2017/2018: 

  



 

 

listopad 

2017 

 36.606,00 Kč  

prosinec 

2017 

 160.422,00 Kč  

leden 

2018 

 170.035,00 Kč  

únor 

2018 

 326.906,00 Kč  

březen 

2018 

 279.564,00 Kč  

duben 

2018 

 313.375,00 Kč  

CELKEM vč. DPH 1.286.908,00 Kč  

 

 

Referující RM seznámil s přehledem splátek úvěrů na techniku (pro účely tohoto Zápisu zde 

uváděno není). 

 

Odpady 

Referující sdělil informace o záměru města Benešova spolu s TS Benešov postavit třídící linku 

na TKO s výstupním produktem paliva pro spalovnu. Linka by byla vyhotovena u železniční 

vlečky Benešov – Vlašim a dráhou by se odváželo palivo do spaloven. Dobré alternativní řešení 

oproti přepravě nevytříděných odpadů přímo do spalovny. 

 

Referující dále RM seznámil s přehledem množství TKO a bioodpadů v letech 2013 – 2017 

(pro účely tohoto Zápisu zde uváděno není).   

 

Údržba komunikací  

Kompletní čištění ulic ve městě Sedlčany a v osadách probíhá v současné době. Společnost 

započala s úklidem dne 3. dubna 2018 a dle harmonogramu skončí úklid dne 4. května 2018.  

V zimním období společnost prořezávala cesty v lesoparku Na Cihelném vrchu a realizovala 

požadované rozšíření pěšin. Pěšiny byly osazeny koši na odpadky a z pokácených akátů byly 

vyrobeny lavice na vyhlídkovém prostranství. V Luční ulici byla vyčištěna druhá polovina 

hřiště, a to od náletových dřevin a započato bylo s budováním druhé poloviny dráhy kolem 

hřiště s napojením na hotovou část okruhu. Ve spodní části ulice Tyršova společnost 

vybudovala zpevněnou plochu pro parkování jako náhradu za stávající provizorní parkovací 

plochu v ulici Tyršova. Následovat budou práce na údržbě komunikací a chodníků. Dle plánu 

v letošním roce (2018) proběhnou rekonstrukce chodníků v ulicích Etropolská, Olbrachtova, 

Dělnická, Lidická, U Háječku a vybudování nových chodníků na starém i novém hřbitově. 

 

Veřejné osvětlení 

Na veřejném osvětlení probíhá běžná údržba. V letošním roce (2018) proběhne dle plánu 

rekonstrukce osvětlení v ulici Sadová, Pod Pilami, U Háječku, Olbrachtova a nově osvětlení 

v ulici Luční. 

 

Zeleň  

Kontinuálně probíhá běžná údržba zeleně. V těchto dnech jsou realizovány jarní úklidové práce 

na zeleni a stříhání stromků. V dubnu a květnu proběhnou náhradní výsadby stromů a příprava 

na výsadbu letniček s následnou výsadbou květeny.  



 

 

 

Technika  

Na konci loňského roku (2017) společnost pořídila malé nákladní vozidlo zn. Durso výměnou 

za zn. Multikáru z důvodů nevyhovujícího technického stavu Multikáry. Vozidlo nahradí 

Multikáru při zimní údržbě a v létě jako nosič kropičky pro zálivku zeleně. Vyměněno bylo 

vozidlo pic-kup Mazda za ojeté vozidlo Candy s pohonem na CNG v ceně 168 tis. Kč. Vozidlo 

společnost používá pro údržbu techniky a pro svoz gastro odpadů. Dle plánu společnosti tato 

v prosinci 2017 převzala nové vozidlo DAF pro svoz TKO a tříděných odpadů. V letošním roce 

(2018) společnost plánuje pořídit nosič kontejnerů za traktor jako náhradní svoz kontejnerů 

a pomoc při svozu v sezóně v ceně do 400,00 tis. Kč. Momentálně nabourané vozidlo DAF 

pro svoz odpadů je v servisu v opravě. K nehodě došlo dne 21. března 2018 při střetu 

s traktorem v osadě Týnčany. Škoda na vozidle je cca 650,000 tis. Kč. Škoda bude likvidována 

prostřednictvím pojišťovny. 

Zprávu zpracoval dne 4. dubna 2018 odpovědný pracovník pan Jiří Daněk, jednatel společnosti, 

který Zprávu dnes před radními přednesl a okomentoval nejdůležitější údaje ve Zprávě 

obsažené. 

 

Diskuse: 

▪ nad vývojem odpadového hospodářství a nakládáním s TKO odpady; 

▪ gastro odpady (pan Ing. František Hodys); do systému se přihlásily školní jídelny 

ve městě Sedlčany, dále jídelna z učiliště Sedlčany, Krásná Hora nad Vltavou, Nalžovice 

a Křepenice; provozovatel je vybaven potřebným zařízením; 

▪ svozové nádoby na gastroodpady (Q = 30 litrů jsou hermeticky utěsněny; v cyklu plánu služby 

je potřeba používat tří sad nádob); odpady jsou sváženy na skládku do Přibyšic, kde jsou i 

bioodpady (provoz na spalování); svážen je tam i gastroodpad z mlékáren (jogurty apod.); 

za týden společnost sveze cca 120 kg gastroodpadů. 

 

Na tomto místě probíhající diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, pochválil 

jednatele společnosti za aktivní přístup; jiné firmy pocítily obchod s ohledem na nařízení EU 

o gestroodpadech; předkládaly neakceptovatelné nabídky, obchodní společnosti výši ceny 

odůvodňovaly například pořízením vozidla s vanou na výluhy, pro případ havárie apod.; 

pro převoz gastroodpadů lze používat normální vozidlo (certifikace; vyjádření Státní 

veterinární služby ČR a dalších; svoz na konkrétním autě). 

 

▪ osvětlení veřejného prostoru před Sokolovnou Sedlčany (hlavním vchodem) je neoprávněným 

a nedůvodným požadavkem, směrem do ulice od hlavního vchodu je prostor osvětlen a ulice je 

osvětlena veřejným osvětlením, zákoutí u vchodu je osvětleno na fotobuňku (úspory), která je 

řízena tak, že reaguje na pohyb; správce periodicky kontroluje pouze funkčnost, zda je efekt 

osvitu naplněn podle očekávání, jaké má být. Vstupní prostor je osvětlen na fotobuňku. 

Požadavek je nedůvodný.  

Jinak řečeno, kontrolním šetřením vlastníka bylo zjištěno, že hlavní příchod k budově je 

osvětlen VO, bezprostřední vstup je potom na fotobuňku; ze všech stran objektu je VO; přilehlá 

komunikace je tedy bezpečně osvětlena. Do režimu správy budovy náleží prověřování funkce 

fotobuňky. 

 

Předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, referujícímu 

za přednesení Zprávy poděkoval. 

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

hlasováno: 



 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. za rok 2017, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných 

úkolů a rozpočtového plánu subjektu na následující období roku 2018 a dále informace ve věci 

výkonu širšího spektra služeb žádaných městem 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 84-1389/2014-2018. 

 

2.2 Jednání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

Rada města Sedlčany v pozici valné hromady byla seznámena s hospodářským výsledkem 

obchodní společnosti. 

Hospodářské výsledky městské společnosti za období roku 2017 jsou pozitivní. 

Valná hromada zvažovala rozhodnout o rozdělení zisku ve výši 4.222,93 Kč tak, že pro tvorbu 

zákonného Rezervního fondu bude postoupena částka 211,15 Kč (5 %) a nerozdělený zisk bude 

účtován částkou 4.011,78 Kč (95 %). 

Předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, referujícímu 

za okomentování hospodářských výsledků roku 2017 poděkoval. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem návrhu sestaveného Zápisu z jednání vrcholového orgánu společnosti; 

▪ nad návrhem na rozdělení zisku. 

 

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

bylo hlasováno: 

„Rada města Sedlčany, jako orgán jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady 

subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., bere na vědomí hospodářské výsledky této 

společnosti za období roku 2017 a rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 4.222,930 Kč tak, že pro 

tvorbu zákonného Rezervního fondu bude postoupena částka 211,15 Kč (5 %) a nerozdělený 

zisk bude účtován částkou 4.011,78 Kč (95 %).“ 

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 84-1390/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6013757/VB/1 (9740) Sedlčany, Třebnice – 

kNN pro 261/30; zajištění elektro přípojky ke stavební parcele 

K problematice projednávaná písemnost byla doručena dne 29. března 2018 a Městským 

úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: 6522/2018. 

Věcně se jedná o Žádost o vyjádření k projektu stavby, vydání souhlasu se vstupem na pozemky 

ve vlastnictví města Sedlčany a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti k projektu stavby označené názvem „IP-12-6013757, P 9740 

SEDLČANY – Třebnice, kNN pro 261/30“. 



 

 

Město Sedlčany bylo osloveno oprávněným projektantem výše uvedené stavby, který zastupuje 

investora, společnost ČEZ Distribuce, a. s. Projektant požádal o vyjádření k výše uvedenému 

projektu stavby, souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34, 

které jsou ve vlastnictví města Sedlčany a následné uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene. Stavba se nachází v obci Sedlčany, k. ú. Třebnice a bude 

realizována z důvodu potřeby připojení nového odběrného místa.  

 

Stručný popis stavby 

Ze stávajícího sloupu na pozemku parc. č. 261/45 bude vyvedeno nové kabelové vedení NN, 

které bude ukončeno v novém přípojkovém pilíři na pozemku parc. č. 261/30. 

 

Kabelové vedení NN bude v pozemcích města Sedlčany parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. 

č. 261/34 uloženo v celkové délce 110 m v hloubce 80 cm pod povrchem pozemků. 

 

Nacházejí-li se ve stavbou dotčené lokalitě další nadzemní i podzemní sítě (vodovod, 

kanalizace apod.) ve vlastnictví města Sedlčany, případně v jeho správě, projektant požádal 

o vyjádření k jejich existenci, popř. zakreslení do situační mapy. Veškeré stavbou dotčené 

pozemky budou po skončení montážních prací na náklad investora upraveny, uvedeny 

do původního stavu. 

 

Smlouva je již podepsána zástupcem strany budoucí oprávněné. Předpokládá se, že jeden 

stejnopis této SoBS si město Sedlčany ponechá a další tři podepsané originály SoBS žádá 

projektant zaslat zpět. V případě nezrealizované stavby je tato Smlouva neplatná.  

Projektovou kanceláří je ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 

263 01 Dobříš. 

 

Smluvní partner města Sedlčany (investor) je ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; společnost je zapsána v OR vedeném rejstříkovým 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, IČ 24729035, DIČ CZ4729035, s předmětem 

podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583; bankovní spojení: č. ú.: 35-

4544580267/0100, KB Praha. 

Smluvní partner je zastoupen na základě udělené plné moci ze dne 29. ledna 2018 společností 

ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, IČ 25727356; 

DIČ CZ25727356, dále označena jako strana „Budoucí oprávněná“. 

Město Sedlčany vystupuje na straně druhé jako strana „Budoucí povinná“. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva 

o právu provést stavbu č. IP-12-6013757/VB/1 (9740) Sedlčany, Třebnice – kNN pro 261/30 

je sestavena podle ustanoveními § 1785 a násl., § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), k provedení ustanovení 

§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „energetický zákon“) a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území 

vymezeném ji licencí na distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. 

Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat 

spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na licencí ji vymezeném území, 

přičemž při výkonu licencované činnosti, pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS 

povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost) podle energetického zákona, jako 



 

 

jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích PDS z energetického zákona, 

jakož i zajistit právo provedení stavby dle příslušných ustanovení stavebního zákona. 

Budoucí povinná ve Smlouvě prohlašuje, že je vlastníkem pozemků parc. č. 261/1, parc. 

č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, vše zapsáno v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na LV 

10001 (dotčené nemovitosti nebo též jen pozemky). 

 

Budoucí oprávněná smluvně prohlašuje, že je na dotčených nemovitostech investorem stavby 

zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN – součásti distribuční soustavy a že má 

v úmyslu podat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání územního 

souhlasu/územního rozhodnutí se stavbou, která bude součástí distribuční soustavy. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit návrh předložené „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6013757/VB/1 

(9740) Sedlčany, Třebnice – kNN pro 261/30“, navrhovanou uzavřít mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě 

plné moci ze dne 29. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová 

č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím 

povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města 

parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem 

zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelové vedení NN. 

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 33.000,00 Kč (včetně DPH). 

RM zároveň zvažovala uložit MěÚ 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 dotčených pozemcích parc. č. 261/1, 

parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (lokalita – osada Štileček – 

přípojka pro parc. č. 261/30 ve vlastnictví pana Martina Jindry). 

 

Diskuse: 

▪ návrh projektového řešení; 

▪ rozsah zatížení společného zařízení (města Sedlčany); 

▪ nad návrhem smluvního ujednání. 

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

o kterých bylo hlasováno samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6013757/VB/1 (9740) 

Sedlčany, Třebnice – kNN pro 261/30“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 29. ledna 

2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 

Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. 

č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 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 33.000,00 Kč (včetně DPH).“ 

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 84-1391/2014-2018. 

 



 

 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti 

se „Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvou o právu provést stavbu č. IP-12-6013757/VB/1 (9740) Sedlčany, Třebnice – kNN 

pro 261/30“ řádně zveřejnil na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené 

věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 261/1, parc. 

č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (osada Štileček – elektro přípojka 

pro parc. č. 261/30 ve vlastnictví pana Martina Jindry).“ 

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 84-1392/2014-2018. 

  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Zajištění právního důvodu k užívání bytu; Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

9/III. patro) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s Žádostí fyzické osoby, 

dosud trvale bytem Kosova Hora, 262 91 Kosova Hora, jejímž předmětem je prodloužení 

Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě ve vlastnictví města Sedlčany. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

č. 9/III. patro), a to podle návrhu správce MBF, na dobu určitou, tj. do dne 30. června 2018. 

Diskuse: 

▪ nad kázní a solventností uživatele; 

▪ další související problematika. 

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

nechal z pozice předsedajícího zasedání RM hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

č. 9/III. patro), na dobu určitou, tj. do dne 30. června 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 84-1393/2014-2018. 

 

3.2.2 Majetkoprávní zajištění kontinuity užívání bytu MBF; Žádost o koupi bytu 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s Žádostí fyzických osob 

o společný nájem bytu MBF a jeho odprodání. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit předloženou a projednávanou Žádost o společný nájem 

bytu dle ustanovení § 2270 a § 2271 občanského zákoníku, a to bytu o velikostní kategorii 3+1 

(č. bytu 18/VI. patro) na adrese již privatizovaného bytového domu Sedlčany, Na Severním 

sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany, který je společně užíván. 

 

Dále RM zároveň projednala Žádost o koupi dosud užívaného bytu 3+1 (č. bytu 18/VI. patro 

o výměře 72,30 m2) na uvedené adrese, a to za původní nabízenou jednotkovou cenu ve výši 

4.900,00 Kč/m2 (schváleno usnesení ZM dne 12. července 2010). Rada města Sedlčany 

s odvoláním se na svůj dosavadní přístup k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních bytů 

a na princip předvídatelnosti rozhodnutí a vydání rozhodnutí ve stejné věci (vizte usnesení č. 

RM 72-1204/2014-2018 ze dne 1. listopadu 2017) zvažovala schválit, aby s žadateli byla 



 

 

uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako společným smluvním nájemníkům bude prodán 

uvedený byt za dříve schválenou jednotkovou cenu ve výši 4.900,00 Kč/m2, tj. za celkovou 

částku 354.270,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ návrh řešení majetkoprávní problematiky; 

▪ nad návrhem smluvního ujednání. 

 

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

o kterých bylo hlasováno samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o společný nájem bytu dle ustanovení § 2270, § 2271 

občanského zákoníku, a to bytu o velikostní kategorii 3+1 (č. bytu 18/VI. patro) na adrese 

bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany, který dnes společně 

užívají s nájemci (rodiči).“ 

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 84-1394/2014-2018. 

 

„Rada města s odvoláním na svůj dosavadní přístup k prodeji doposud neprivatizovaných 

nájemních bytů (vizte usnesení č. RM 72-1204/2014-2018 ze dne 1. listopadu 2017) 

a s ohledem na Žádost o koupi dosud užívaného bytu 3+1 (č. bytu 18/VI. patro o výměře 

72,30 m2) schvaluje, aby s žadateli byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako 

smluvním nájemníkům bude prodán uvedený byt za jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2 

(schváleno ZM dne 12. července 2010), tj. za celkovou částku 354.270,00 Kč.“ 

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 84-1395/2014-2018. 

 

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 Příprava a informace o vybraném investičním záměru na rok 2018; Parkoviště u domu 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, informoval o materiálu, který 

k jednání RM předložil Městský úřad Sedlčany, Odboru investic, jenž na dnešní jednání RM 

připravil návrh Zadávací dokumentace včetně návrhu Smlouvy o dílo k zakázce malého rozsahu 

na stavební práce pod názvem akce „Parkoviště u domu č. p. 791“.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.420.000,00 Kč (vč. DPH).  

K prokázání technické kvalifikace bude objednatelem požadován seznam stavebních prací 

poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. K prokázání 

splnění kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit osvědčení objednatelů 

alespoň na 4 nejvýznamnější obdobné zakázky, poskytnuté v posledních pěti letech, přičemž 

u každé z nich musí být minimální hodnota v částce 1,100 mil. Kč (bez DPH). 

Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení je v pátek dne 6. dubna 2018.  

Předpokládaná lhůta pro podání nabídek končí dne 23. dubna 2018 v čase 9:00 hod.  



 

 

Přílohou k poskytnutému materiálu k projednání Odbor investic doplnil tzv. Zadávací 

dokumentaci akce – „Parkoviště u domu č. p. 791“ (zde neuváděna, je součástí spisové 

dokumentace). 

 

Diskuse: 

▪ Identifikace lokality, upřesnění vymezení rozsahu investice parkoviště u objektu bývalé 

ubytovny STROS Sedlčany; 

▪ vymezení legislativního rámce zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu; 

▪ reference (dokumentaci zajistí pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investičního);  

▪ při zajištění nejvýhodnějšího zhotovitele bude využit standardní postup podle vnitřního 

předpisu (odpovídající rozsah a kvalita dokumentace); 

▪ nad sestaveným návrhem hodnotící komise; (vizte uvedeno dále níže v samostatném bodu 

jednání).  

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na stavební 

práce na akci pod názvem „Parkoviště u domu č. p. 791“ a pověřuje Městský úřad Sedlčany, 

Odbor investic, zajistit a realizovat výběrové řízení na dodavatele, a to v režimu příslušného 

vnitřního předpisu 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 84-1396/2014-2018. 

 

4.2 Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech 

Pan místostarosta RM seznámil s návrhem Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, který 

k jednání RM předkládá návrh Zadávací dokumentace včetně Smlouvy o dílo k zakázce malého 

rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice 

Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 

2.200.000,00 Kč (bez DPH). 

K prokázání technické kvalifikace bude objednatelem požadován seznam stavebních prací 

poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. K prokázání 

splnění kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit osvědčení objednatelů 

alespoň na 4 nejvýznamnější obdobné zakázky, poskytnuté v posledních pěti letech, a to 

takových, jejichž minimální hodnota u každé z nich, byla minimálně 1,1 mil. Kč (bez DPH). 

Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení je v pátek dne 6. dubna 2018. Předpokládaná 

lhůta pro podání nabídek končí dne 23. dubna 2018 v 9:00 hod.  

Rada města Sedlčany projednala tzv. Zadávací dokumentaci pod názvem „Rekonstrukce 

nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“. 

Finanční předpoklad dle výpočtu projektanta na tuto akci – Rekonstrukci nájezdu na most 

Nádražní a Pod Potoky činí částku ve výši 2,200 mil. Kč bez DPH.  

 

Diskuse: 

▪ nad textem Zadávací dokumentace; 

▪ rozsah činností; překládka sítí; těleso komunikace; 

▪ další související činnosti. 

 

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

nechal hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje Zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na stavební 

práce na akci pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a Pod 

Potoky v Sedlčanech“ a pověřuje Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, realizovat výběrové 

řízení na dodavatele.“ 

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 84-1397/2014-2018. 

 

4.3 Ustanovení společné komise pro posouzení nejvýhodnějšího uchazeče na veřejné 

zakázky – akce „Parkoviště u domu č. p. 791“ a akce „Rekonstrukce nájezdu na most 

křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil návrh složení komise pověřené k provádění 

úkonů podle ustanovení § 42 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Pověření komise se 

týká veškerých úkonů zadavatele pro výběr dodavatele stavby: „Parkoviště u domu č. p. 791“ 

a dále veškerých úkonů zadavatele pro výběr dodavatele stavby: „Rekonstrukce nájezdu 

na most křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“. 

Navrhováno je následující složení komise: 

Pan Ing. Miroslav Hölzel; pan Ing. Tomáš Langera pan Ing. Martin Havel 

Náhradníky za členy komise jsou navrhováni:  

Ing. Vojtěch Hlaváček, Slečna Ing. Aneta Šnellerová a pan Ing. František Hodys. 

 

Diskuse: 

▪ při jednom sezení komise mohou být hodnoceny obě zakázky; 

▪ tříčlenná komise je v souladu s vnitřním předpisem města Sedlčany; 

▪ administraci zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor investic; 

▪ další podrobnosti jednání. 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje složení komise pověřené k provádění úkonů podle ustanovení 

§ 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Pověření komise se týká veškerých úkonů zadavatele pro výběr dodavatele stavby pod názvem 

„Parkoviště u domu č. p. 791“ a stavby pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky 

ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“.  

Složení komise je pan Ing. Miroslav Hölzel, pan Ing. Tomáš Langer a pan Ing. Martin Havel. 

Náhradníky jsou Ing. Vojtěch Hlaváček, slečna Ing. Aneta Šnellerová a pan Ing. František 

Hodys.“ 

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 84-1398/2014-2018. 

 

4.4 Informace o jednání s potenciálními dodavateli profesionálního internetu pro město 

Sedlčany a dalších souvisejících služeb moderních nástrojů komunikace 

Potenciální dodavatel společnost T-Mobile, prodejna Rakovník, Trojanova č. p. 2106, 269 01 

Rakovník, předložila městu Sedlčany finální řešení projektu pod názvem „Profesionální 

internet“.  

Nabídka je učiněna na 24 měsíců. 

Kapacita 100 Mbit s LTE zálohou, cena 9.500,00 Kč. 

Dodavatel potvrdil kapacitu 100/100 Mbit/s. 



 

 

Tato kapacita je údajně pouze pro nás a s nikým se o ni nedělíme. Součástí služby je LTE 

záloha, která se v případě výpadku internetu automaticky přepne.  

Pro město Sedlčany z akce nevyplývají žádné pořizovací náklady. 

Další budovy budou připojeny přes IP VPN (kapacita nebude odebírána z rychlosti připojení). 

 

Pří výstavbě rádiového spoje je pro nás potřeba rezervovat rádiovou licencovanou frekvenci 

přes ČTU – realizační doba služby je 6 – 8 týdnů. 

Rada byla seznámena s návrhem termínu další schůzky ve věci, která by se měla uskutečnit dne 

11. dubna 2018. 

Diskuse: 

▪ zajištění bezpečnosti; 

▪ další aspekty a souvztažnosti akce; 

▪ právní jistota jednání; 

▪ výhoda pevných linek. 

 

Závěr: 

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí informace o výsledcích jednání s potenciálními 

dodavateli profesionálního internetu a dalších souvisejících služeb moderních nástrojů 

komunikace pro Městský úřad Sedlčany.“  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.5 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany 

za uplynulý rok 2017 

Rada města Sedlčany byla seznámena, a to prostřednictvím referujícího pana Ing. Miroslava 

Hölzela, místostarosty města, se shora uvedenou problematikou.  

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany 

za hospodářský rok 2017, a to jako dokument, je uložena na Městském úřadu Sedlčany, Odboru 

ekonomickém.  

Zpráva nezávislého auditora byla sestavena a vlastní přezkoumání hospodaření bylo provedeno 

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou 

auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 420/2004 Sb.“). 

Zpráva je vztažena na auditovaný územní samosprávný celek, město Sedlčany, a to 

za hospodářské období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. 

Zpráva je členěna na několika níže uvedených sekcí: 

1. Všeobecné informace 

Statutární orgán územního samosprávného celku: Zastupitelstva města Sedlčany, starosta 

města. 

Adresa: Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany. 

Název a identifikace přezkoumaného subjektu: Sedlčany; IČ: 00247232; DIČ: CZ00247232. 

Starosta města: Ing. Jiří Burian  

Auditorská společnost: ECO – Economic & Commercial Oficce, s. r. o.; IČ: 63907828; DIČ: 

CZ63907828. 

Oprávnění KAČR: 0187. 

Sídlo: Tábor, Krátká č. p. 1083, 390 02 Tábor (v textu dále užíváno jen „auditor“). 

Ověřování hospodaření provedli pracovníci výše uvedené firmy. 



 

 

Za město přítomni: Ing. Jiří Burian, starosta města; paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 

ekonomického. 

Místo přezkoumání: Městský úřad Sedlčany (administrativní budovy). 

Vymezení pravomocí auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku města 

Sedlčany: 

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku, města Sedlčany, 

v souladu s ustanovením § 4, odst. 7, zákona č. 420/2004 Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Období, ve kterém bylo přezkoumání provedeno: 

▪ dílčí přezkoumání proběhla ve dnech 24. dubna 2017 do 8. března 2018; 

▪ závěrečné přezkoumání proběhlo v období ode dne 9. března 2018 do dne 19. března 2018. 

 

2. Předmět přezkoumání hospodaření 

Přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2017 bylo provedeno na základě písemně 

uzavřené Smlouvy mezi městem Sedlčany, zastoupeným Ing. Jiřím Burianem, starostou 

a auditorem, zastoupeným jednatelem Ing. Vladimírem Pechem, současně odpovědným 

auditorem, oprávnění KAČR č. 0339. Přezkoumání bylo naplněno výběrovým způsobem 

s ohledem na významnosti jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu 

pro svoje vyjádření. 

 

3. Hlediska přezkoumání hospodaření 

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (podrobněji vizte bod II. 

této Zprávy) se ověřuje z hlediska: 

a) Dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy; 

b) Souladu hospodaření s finančními příspěvky ve srovnání s rozpočtem;  

c) Dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití; 

d) Věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou 

uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této Zprávy, o které je zde referováno. 

 

4. Definování odpovědnosti 

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních i finančních 

výkazech, je odpovědný statutární orgán města Sedlčany. 

Úlohou auditora je, a to na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat Zprávu 

o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo auditorem provedeno 

v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy, které byly 

vydány Komorou auditorů České republiky a ustanovením § 2, § 3 a § 10 zákona 

č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy 

a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, aby získal jistotu, zda hospodaření města 

Sedlčany je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (vizte podrobněji bod III. této 

Zprávy). 

 

5. Rámcový rozsah prací 

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany byly použity postupy 

ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým 

rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány 

na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných materiálních chyb 

a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditorem, tento bere v úvahu vnitřní kontrolní 



 

 

systém města Sedlčany. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost 

jednotlivých skutečností. 

 

6. Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  

Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření (závěrečný výrok – 

přepis k výroku): 

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Sedlčany auditor nezjistil žádnou 

skutečnost, která by jej vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech 

významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 

uvedenými v bodě III. této Zprávy. 

Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření města Sedlčany s hledisky přezkoumání 

hospodaření za rok 2017 se závěrem bez výhrad. 

 

K problematice byla otevřena diskuse, ve které bylo diskutováno zejména následující: 

▪ projednání výsledků hospodaření Finančním výborem ZM; 

▪ dílčí problematika hospodaření (dotační titul); 

▪ nad dalším postupem administrativního procesu (předání FV Zastupitelstva města Sedlčany; 

projednání a schválení v ZM na nejbližším zasedání)předložení materiálu k projednání 

a schválení ZM na jeho nejbližším veřejném zasedání.   

▪ nad výsledkem Zprávy. 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Sedlčany za uplynulé hospodářské období ode dne 1. ledna 2017 do dne 

31. prosince 2018 se závěrečným výrokem auditora – bez výhrad, chyb a nedostatků a dále 

doporučila její postoupení k projednání Finančnímu výboru Zastupitelstva 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 84-1399/2014-2018. 

 

4.6 Žádost o vyřazení samostatného hmotného movitého majetku; 2. základní škola - 

Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram 

Pan místostarosta RM seznámil s výše uvedenou Žádostí, která byla Městským úřadem 

Sedlčany zaevidována dne 26. března 2018 pod č. j.: MST/6124/2018. 

Identifikace majetku k vyřazení: 

▪ Elektronický zabezpečovací systém FBI; inv. č. INV 8, rok pořízení 1995; umístěn v tzv. staré 

budově školy; 

▪ Elektronický zabezpečovací systém PARADOX; inv. č. INV 14, rok pořízení 1996; umístěn 

v tzv. nové budově školy. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě shora uvedené Žádosti, a to s ohledem k legislativnímu 

prostředí a liteře Zřizovatelské listiny příspěvkové organizace města Sedlčany, zvažovala vydat 

souhlasné stanovisko s předloženým návrhem ředitele 2. základní školy – Školy Propojení 

Sedlčany, příspěvkové organizace (PaedDr. Jaroslav Nádvorník), na vyřazení samostatného 

hmotného movitého majetku, tj. konkrétně Elektronického zabezpečovacího systému FBI, inv. 

číslo INV 8 (rok pořízení 1995 s pořizovací cenou 25.743,00 Kč) a Elektronického 

zabezpečovacího systému Paradox, inv. číslo INV 14 (rok pořízení 1996 s pořizovací cenou 

23.014,00 Kč), oba systémy mají nyní zůstatkovou hodnotou 0,00 Kč (odepsány), které byly 



 

 

instalovány v budovách objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 

264 01 Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ nad legislativním rámcem a limitem výkonu; 

▪ další činnosti spojené s ekologickou likvidací; 

▪ náhrada a úroveň zajištění a zabezpečení; 

▪ posouzení stavu majetku expertní firmou. 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s návrhem 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, 

příspěvkové organizace, na vyřazení samostatného hmotného movitého majetku, tj. konkrétně 

Elektronického zabezpečovacího systému FBI, inv. číslo INV 8 (rok pořízení 1995 s pořizovací 

cenou 25.743,00 Kč) a Elektronického zabezpečovacího systému Paradox, inv. číslo INV 14 

(rok pořízení 1996 s pořizovací cenou 23.014,00 Kč), oba systémy se zůstatkovou hodnotou 

0,00 Kč, které byly instalovány v budovách objektu 2. základní školy – Školy Propojení 

Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 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 84-1400/2014-2018. 

 

4.7 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2018; Sdružení obcí 

Sedlčanska (žadatel) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, Radu města Sedlčany seznámil 

s písemností došlou na podatelnu Městského úřadu Sedlčany dne 23. března 2018 (téhož dne 

přijatou a zaevidovanou pod č. j.: MST/6122/2018). 

Věcně se jedná o Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2018. 

Identifikace žadatele: Sdružení obcí Sedlčanska 

právní forma:  svazek obcí 

identifikační číslo: 61904040 

sídlo společnosti: Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

kontakt:  604 585 087, obce@sedlcany.cz, www.sedlcansko.cz  

bankovní spojení: 521717349/0800 (Česká spořitelna) 

osoba zastupující právnickou osobu:  pan Ing. Jiří Burian 

právní důvod zastoupení:   předseda svazku 

 

Účel využití předpokládané dotace:  částečná úhrada za pronájem pódia 

požadovaná částka:    50.000,00 Kč 

název akce/projektu:    2. ročník Toulava Festu 

 

Účel dotace (podrobněji) 

Dotace bude použita na částečnou úhradu za pronájem pódia s plazmovou obrazovkou na akci 

Toulava Fest – 2. ročník, který se uskuteční v prostoru veřejného prostranství na hlavním 

náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech. 

 

Doba dosažení účelu:    dne 26. května 2018 

 

Odůvodnění Žádosti 

mailto:obce@sedlcany.cz
http://www.sedlcansko.cz/


 

 

Sdružení obcí Sedlčanska a Káva svět budou organizátory a pořadateli 2. ročníku Toulava 

Festu, který se uskuteční v Sedlčanech dne 26. května 2018 na hlavním náměstí T. G. Masaryka, 

jak již uvedeno výše, a to v čase od 13:00 hod. do 23:00 hod. 

Prvního ročníku se zhostilo město Bechyně. Myšlenkou Toulava Festu je představení toho 

nejlepšího, co v jednotlivých částech Toulavy je (turistická oblast). Na festivalu vystoupí ZUŠ 

Sedlčany, Kamýček, místní kapely, budou se prezentovat ostatní města Toulavy. Počítá se 

s bohatým doprovodným programem. 

Žádost byla žadatelem vypracována v Sedlčanech dne 16. března 2018 paní Štěpánkou 

Barešovou, tajemnicí svazku. 

 

Diskuse: 

▪ nad termínem a časem (vhodnost termínu; porušení nočního klidu; třeba zkrátit do 22:00 hod. 

ve smyslu s novou OZV); 

▪ nabídka na spojení s Městskými slavnostmi ROSA 2018, učiněná pořadatelům ze strany města 

Sedlčany, nebyla Sdružením obcí Sedlčanska akceptována; 

▪ rozpočet města Sedlčany s podporou této akce nepočítá; 

▪ alokované prostředky na všechny akce, které by mohly být podpořeny z rozpočtu města na rok 

2018, jsou ve výši žádané částky; 

▪ další aspekty a možnosti podpory (zábor veřejného prostranství zdarma; úklid prostranství 

na náklady města Sedlčany; spotřeba elektrické energie). 

 

Závěr: 

Rozhodnutí o Žádosti odloženo na jednání RM dne 18. dubna 2018. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Sponzorské smlouvy na zajištění Městských slavností ROSA 2018 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, Radu města Sedlčany seznámil 

s návrhem na zajištění právního důvodu spolupráce se sponzory pro případ zajištění programu 

Městských slavností ROSA 2018. 

Za pomoci právního zástupce města Sedlčany byl sestaven návrh, tzn. Sponzorské smlouvy, 

která by byla základním dokumentem o uzavření spolupráce. Věcnost do spolupráce a rozlišení 

postavení sponzorů by byly postaveny na Příloze k navrhovanému smluvnímu ujednání, a to 

s respektem k hlavnímu sponzoru. 

Cílem je moderním způsobem zatraktivnit podívanou. Reklamní čas prezentace sponzorů 

na velkoplošné obrazovce by byl cca 30 sek.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, speciálně upozornil 

na zaměstnavatele, kteří by mohly zveřejnit poptávku volných pracovních míst pro 

zaměstnance později uzavřené Mlékárny. 

Rada města Sedlčany se dále zabývala ceníkem zmíněných služeb. 

 

Projednán byl níže uvedený návrh Smlouvy o propagaci a reklamě 

(začátek opisu návrhu vzorové Smlouvy) 

Poskytovatel 

Město Sedlčany 

zastoupené panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města 

sídlo:    nám. T. G. Masaryka, 264 80 Sedlčany 

IČO:   00243272 

DIČ:    CZ00243272 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Sedlčany 



 

 

   č. účtu: 19-521722359/0800; VS: 3319 

 

Objednatel 

… 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o propagaci a reklamě (dále též 

„Smlouva“). 

 

1. Předmět Smlouvy 

Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje pro objednatele poskytnout reklamní služby 

a propagaci v souvislosti s pořádáním akce Městské slavnosti ROSA 2018, která proběhne dne 

22. června 2018 v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. 

 

2. Prohlášení poskytovatele 

Poskytovatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která může objednateli poskytnout reklamní 

plnění pro akci Městské slavnosti ROSA 2018. 

 

3. Odměna a platební podmínky 

Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby dle této Smlouvy zaplatit poskytovateli 

dohodnutou cenu. Poskytovatel se zavazuje vystavit na smluvenou částku daňový doklad. Cena 

za služby poskytnuté poskytovatelem byla dohodnuta na částku …,- Kč vč. DPH. 

Objednatel se zavazuje tuto částku zaplatit předem do dne 15. června 2018 na účet 

poskytovatele č. 19-521722359/0800; VS 3319. 

 

4. Platnost a účinnost Smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, (a to 

za předpokladu, že sponzorský dar nepřesáhne částku pro uveřejňování v Registru smluv podle 

režimu zákona o registru smluv). 

 

5. Další práva a povinnosti smluvních stran 

a) Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy tak, aby nepoškodil  

či neznevážil dobré jméno objednatele. 

b) V případě, že nastane jakákoli překážka, která bude poskytovateli bránit v provedení 

reklamy stanovené v této Smlouvě, je poskytovatel povinen na tuto skutečnosti upozornit. 

c) V případě, že z objektivních důvodů (nefunkčnost techniky, vis maior apod.) nebude mít 

poskytovatel možnost poskytnout plnění v rozsahu sjednaném touto Smlouvou (zcela nebo 

z části), vrátí poskytovatel alikvótní částku plnění objednateli s přihlédnutím k ceníku  

a rozsahu dosud poskytnutých služeb. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

Smlouvu je možné měnit písemnými dodatky. 

Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvou před podpisem přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly a že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

(konec opisu návrhu vzorové Smlouvy) 

 

Dále jsou zde uvedeny tři projednané příklady (vzory) Příloh. 

 

(začátek opisu vzorových dokumentů Příloh) 



 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o propagaci a reklamě ze dne … 

Rozsah reklamního plnění 

Hlavní sponzor Městských slavností ROSA 2018 

• vlastní prezentační video na LED obrazovce (5×3 m) – doba trvání 30 s; 

• logo společnosti na webu města Sedlčany (stránka Městské slavnosti ROSA 2018) + 

Facebook (Turistické informační středisko Sedlčany); 

• logo společnosti na letáku – program slavností; 

• logo společnosti ve zpravodaji Radnice (3,3 tis. výtisků); 

• slovo moderátora, případně rozhovor na pódiu. 

Dohodnutá cena ….,- Kč vč. DPH. 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o propagaci a reklamě ze dne … 

Rozsah reklamního plnění 

Sponzor Městských slavností ROSA 2018 

• logo společnosti na LED obrazovce (5×3 m) – zobrazeno samostatně; 

• logo společnosti na Facebooku (Turistické informační středisko Sedlčany); 

• logo společnosti ve zpravodaji Radnice (3,3 tis. výtisků) – skupinové zobrazení. 

Dohodnutá cena …,- Kč vč. DPH. 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o propagaci a reklamě ze dne …  

Rozsah reklamního plnění 

Sponzor Městských slavností ROSA 2018 

• logo společnosti na LED obrazovce (5×3 m) – logo 2 firem během jednoho zobrazení; 

• logo společnosti na Facebooku (Turistické informační středisko Sedlčany); 

• logo společnosti ve zpravodaji Radnice (3,3 tis. výtisků) – skupinové zobrazení. 

Dohodnutá cena …,- Kč vč. DPH. 

(konec opisu vzorových dokumentů Příloh) 

 

Diskuse: 

▪ nad výší sponzorských darů (potenciální nabídky a možnosti); 

▪ nad textem návrhu vzorového smluvního ujednání; 

▪ nad další formou spolupráce; tvorba ceníku služeb. 

 

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

hlasovat, a to z pozice předsedajícího jednání RM: 

„Rada města Sedlčany schvaluje ve prospěch řádného zajištění Městských slavností ROSA 

2018 vzorové návrhy smluvních ujednání (Sponzorské smlouvy) s využitím na případ 

projednané nabídky spolupráce s generálním (hlavním) sponzorem těchto slavností a nabídky 

dalších sponzorských aktivit k jednotlivým akcím programu slavností, a to včetně příslušných 

Příloh věcného plnění smluvních ujednání.“ 

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 84-1401/2014-2018. 

 

4.9 Průběžné stanovisko k záměru výstavby Plaveckého bazénu Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s určitými požadavky 

„novinářské obce“ na zaslání stanoviska k položeným dotazům k dříve avizovanému záměru 

výstavby Plaveckého bazénu Sedlčany.  



 

 

Vzhledem k tomu, že většina položených otázek není v tuto chvíli v poloze reality, pan 

místostarosta s návrhem odpovědí seznámil členy RM. 

Věc záměru se teprve připravuje k projednání, a to ze všech možných aspektů. Rozhodovací 

proces nebyl zahájen.  

V současné době nelze preferovat žádnou z potenciálních variant řešení, i když o některých 

variantách nemá význam uvažovat. 

Teprve řádně vyhotovená „studie možností, proveditelnosti a udržitelnosti provozu ukáže cestu 

(realita; posuzovány budou aspekty jako spádovost, financování, skutečný zájem, vhodnost 

řešení; náklady, provozování, zatížení provozem rozpočet města a další; pro biotop patrně 

nemáme lokalitu). 

Závěr: 

RM s předloženým postojem, deklarovaným v připravených odpovědích souhlasila, a to bez 

přijetí specifického usnesení (spisová dokumentace tiskového mluvčího). 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Petice občanů za stanovení upraveného režimu parkování v prostoru lokality 

Komenského náměstí  

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem předané petice. 

Postupováno bude podle předpisu schváleného dříve Radou města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena se stanoviskem Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

investic a legislativním rámcem problematiky v souvztažnosti se stávající územně plánovací 

dokumentací města Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ nad požadavky (reálnost); 

▪ nad možností stanovení exkluzivního režimu, a to i po provedeném vylepšení parkovacích 

možností (zvýšení kapacity); 

▪ problematika parkování obecně (každá domácnost si pořizuje více jak jeden automobil); 

▪ exkluzivita bydlení v centru, další neúměrné nároky bez osobního zajištění a odpovědnosti; 

▪ kapacita prostoru; 

▪ neúměrnost požadavků; 

▪ další aspekty problematiky v širších souvislostech; 

▪ parkování na parkovišti na náměstí, které je v nočních hodinách volné (pohodlnost). 

 

Závěr: 

Pan starosta povede jednání s občany o řešené petiční problematice, případně s vybraným 

zástupcem petentů. Kompromisní řešení ve prospěch požadavků občanů lze nalézti. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

5.1 Prezentace k potenciálnímu záměru výstavby Plaveckého bazénu Sedlčany 

Úkolem je na 17:00 hod. dne 18. dubna 2018 pozvat na zasedání RM pana Ing. Jaromíra Kafku, 

výkonného ředitele společnosti Lacus Technology, s. r. o., a to za účelem provedení prezentace 

k uvedené tematice pro posílení rozhodovacích kompetencí ve věci záměru shora uvedeného 

záměru výstavby Plaveckého bazénu Sedlčany. 

Zajistí: tajemník Městského úřadu Sedlčany. 

Závěr: RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrženo. 



 

 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Členové RM byli předsedajícím dále opakovaně vyzváni ke sdělení dalších samostatných 

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

Vzhledem k tomu, že již nikdo z přítomných radních neměl žádné další samostatné diskusní 

příspěvky, pan místostarosta, a to z pozice předsedajícího osmdesátého čtvrtého zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 84/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

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

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

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

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

dnešního a předchozího jednání RM.  

 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 18. dubna 2018 (středa; 8. periodické 

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

č. 85/2014-2018). Zasedání RM bude zahájeno v čase od 16:00 hod., a to jako obvykle ve velké 

zasedací místnosti administrativní budovy Městské radnice Sedlčany, do které budou přizváni 

očekávaní hosté k vybranému bodu jednání. 

 

Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem: 

• Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2018 

 

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 18. dubna 2018) zasedání Rady 

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

 

Pan místostarosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 20:37 hod.  

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 4. dubna 2018; (2 listy) 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (3 listy vlastní 

Zpráva bez dalších Příloh)  

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

IČ – identifikační číslo subjektu 

MBF – městský bytový fond 

NN – nízké napětí 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

PDS – provozovatel distribuční soustavy 

RM – Rada města Sedlčany 

VB – věcné břemeno 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 11. dubna 2018 


