
  Z á p i s  RM č. 78/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 10. ledna 2018 (středa) 

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

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

 

 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, MUDr. Karel Marek, 

Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík.  

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

radních se v průběhu zasedání, a to až do jeho konce, nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. František Hodys (výkon pracovní činnosti v zahraničí). 

▪ na část jednání (počátek): -.  

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Pavel Pína, MUDr. Karel Marek.  

Přizvaní hosté: -. 

Místo konání jednání RM:   

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

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

Jednání započato: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:45 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

a zároveň první v roce 2018 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v čase 16:06 hod. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany pozdravil a přivítal v tzv. velké 

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

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

  

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

radních (celkový počet zvolených členů RM je sedm). Jeden člen RM je z dnešního zasedání 

řádně omluven.  

 

Následně se pan starosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního jednání 

RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené zákonné procedury (zákon 

o obcích). Rada města Sedlčany při projednávání programu postupuje podle schváleného 

Jednacího řádu Rady města Sedlčany.  

 

Konstatoval, že s ohledem na poslední jednání RM, které proběhlo v mimořádném režimu, 

se změnil schválený program RM na stávající pololetí (1. pololetí roku 2018), a to tak, že došlo 

pouze k formálnímu přečíslování jednotlivých zasedání RM; věcný obsah zůstává stejný. Tento 



 

 

programový plán byl ze strany sekretariátu všem členům RM zaslán formou přílohy 

k elektronickému sdělení. 

Následuje opis programu jednání RM. 

Program jednání Rady města Sedlčany na 1. pololetí 2018 

 

 

I.  10. ledna 2018 RM č. 78/2014-2018  

 Výkon státní správy v uplynulém roce 2017 

  

II.  24. ledna 2018 RM č. 79/2014-2018  

 Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2017 

 Příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 

 

III.  7. února 2018  RM č. 80/2014-2018 

 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 

  

IV.             21. února 2018 RM č. 81/2014-2018 

 Sport, výroční zpráva SAS 

 

V.  7. března 2018 RM č. 82/2014-2018 

 Kultura, výroční zprávy KDJS, MM, MK, ROSA 2018 

 

VI.  21. března 2018 RM č. 83/2014-2018 

 Sociální péče, činnost PS, situace na trhu práce 

 

VII.  4. dubna 2018  RM č. 84/2014-2018 

 Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

 

VIII.  18. dubna 2018 RM č. 85/2014-2018 

 Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2018 

 

IX. 2. května 2018 RM č. 86/2014-2018 

 Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

X.  16. května 2018 RM č. 87/2014-2018 

 Investice 2018 

 

XI.  30. května 2018 RM č. 88/2014-2018 

 Zdravotnictví, činnost Nemocnice Sedlčany 

 

XII.  13. června 2018 RM č. 89/2014-2018 

 Bezpečnost, činnost složek IZS, krizové řízení 

 

XIII.  27. června 2018 RM č. 90/2014-2018 



 

 

 Školství 

Nejzazší termín pro veřejné zasedání ZM: 5. března 2018 

Pan starosta sdělil, že je kromě hlavního bodu programu dnes žádoucí projednat, a to s ohledem 

na aktuální potřeby a informace, níže uvedený a připravený program (především další 

záležitosti zajištění chodu Městského úřadu Sedlčany s výhledem stability na rok 2018).  

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.  

Hlavním bodem programu, který bude Rada města Sedlčany podle plánu tematických celků 

zajišťovat je tzv. „Výkon státní správy v uplynulém roce 2017“ a s tím související problematika 

(Systemizace pracovních míst na rok 2018 a další). 

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 13. prosince 2017 a ze dne 

28. a 29. prosince 2017 
Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulých 

dvou zasedání (jak již uvedeno v názvu výše), bylo provedeno formou přednesení stručné 

zprávy o stavu plnění úkolů (přijatých usnesení). Závěrem kontrolní zprávy byl referujícím 

k tomuto bodu jednání (referenční zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta) 

připomenut aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj událostí 

a činností ostatních.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1254/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 

29. listopadu 2017 (RM č. 75/2014-2018) 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 76-1255/2014-2018, schválila návrh 

rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rok 2018, rozpočet jejich 

hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech organizací na rok 2018, odpisové plány 

těchto subjektů na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 

Sedlčany na období let 2019 – 2020, vše dle předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti 

Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvkových organizací. Tímto 

se příspěvek na činnost subjektů schvaluje v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     2.800,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.195,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      595,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      550,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     4.249,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.372,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     2.893,00 tis. Kč 



 

 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  4.515,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1256/2014-2018, a to s odkazem 

na usnesení Zastupitelstva města Sedlčany zn. 223/2014-2018, které bylo přijato dne 

11. prosince 2018, schválila Dodatek č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení 

Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, který je součástí 

konsolidovaného znění Smlouvy o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1257/2014-2018, souhlasila 

s vydáním podpůrného stanoviska k Žádosti o smluvní vztah s Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou ČR, o které požádal pan MUDr. Patrik Grexa, psychiatr, který má zájem ve městě 

Sedlčany otevřít ambulanci a dále poskytovat tyto služby pacientům, kteří jsou pojištěnci 

uvedené zdravotní pojišťovny a hospitalizováni na  lůžkových somatických odděleních 

v Nemocnici Sedlčany. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1258/2014-2018, schválila 

pro potřeby rozhodovacího procesu výkonných orgánů města Sedlčany vyhotovení koncepční 

studie na výstavbu Plaveckého bazénu Sedlčany a uložila panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi 

města, zajistit plnou součinnost zpracovateli a potřebné podklady za účelem vyhotovení 

žádoucího dokumentu, který bude objednán podle nabídky Projekční kanceláře Wach, s. r. o., 

IČ 25214250; se sídlem Cheb, Májová 608/23, 350 02 Cheb.  

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1259/2014-2018, a to za účelem 

zlevnění ceny tepla pro konečného spotřebitele a úspory energií, na základě výsledků 

dokončené odborné analýzy porovnání technologií a topných médií, schválila realizovat 

na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany kogenerační jednotku za použití modelu investičního 

záměru, jako tomu bylo na Centrálním zdroji tepla 1 Sedlčany a současně uložila panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, zajistit veškeré administrativní kroky vedoucí 

k právnímu jednání města Sedlčany a budoucího investora. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1260/2014-2018, uložila panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, objednat studii posouzení integrace technologií 

pro výrobu tepla a elektrické energie na ČOV Sedlčany s podporou biologických procesů 

při čištění odpadních vod, a to s potenciálem na pokrytí nákladů na její vyhotovení ze zdrojů 

dotačních titulů. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1261/2014-2018, schválila 

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

č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, kNN pro p. č. 2941“, mezi ČEZ Distribuce, a. 

s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená spol. Elmoz 

Czech, s. r. o., na základě plné moci ev. č. PM/II – 178/2017 ze dne 24. dubna 2017, jako 

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

právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 777/1, parc. 

č. 2940/65 a parc. č. 2940/66 v k. ú. a obci 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 13.800,00 Kč (včetně DPH). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1262/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se „Smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-

6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, kNN pro p. č. 2941“, řádně zveřejnil na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit výše uvedené věcné břemeno – 

služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 777/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace, parc. č. 2940/65, druhem pozemku orná půda 

a parc. č. 2940/66, druhem pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – Jižní 

Svah, ulice Seifertova; přípojka pro parc. č. 2941). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1263/2014-2018, a to 

v součinnosti se správcem MBF schválila, aby smluvní uživatelka bytu v souladu s cenovou 

nabídkou uhradila výměnu vstupních dveří u bytu č. 7 v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, v hodnotě 19.138,00 Kč s DPH (produkt včetně 

montáže a dopravy) s tím, že takto vynaložená finanční částka bude jmenované započítána 

oproti nájemnému. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1264/2014-2018, schválila 

prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese Sedlčany, 

ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to 

na dobu určitou ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1265/2014-2018, schválila 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 6/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. 

ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1266/2014-2018, schválila 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 

1. ledna 2018 do dne 30. června 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1267/2014-2018, schválila 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 13/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 

1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1268/2014-2018, schválila 

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



 

 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 

1. ledna 2018 do dne 31. března 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1269/2014-2018, schválila 

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

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

1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1270/2014-2018, schválila 

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

p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 

1. ledna 2018 do dne 31. března 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1271/2014-2018, schválila 

prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), 

a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1272/2014-2018, vzala 

na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany, učiněné podle příslušných 

ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

kterým je navyšováno stravné dětí navštěvujících a stravujících se v objektech Mateřské školy 

Sedlčany, a to s účinností dnem 1. ledna 2018 tak, že cena stravného pro strávníky do dovršení 

věku šesti let je ve výši 32,00 Kč a pro strávníky do deseti let věku je ve výši 34,00 Kč. 

K této problematice nebyly přijaty žádné specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1273/2014-2018, vyslovila 

souhlas s přijetím účelového daru pro Mateřskou školu Sedlčany, příspěvkovou organizaci, se 

sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058, kterým jsou herní 

prvky a hračky v celkové hodnotě 7.569,00 Kč a který je poskytován dárcem – Sedlčanské 

technické služby, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany, pro všech 

deset tříd v rámci třech pracovišť školy. 

Informace předány. 

K této problematice nebyly přijaty žádné specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1274/2014-2018, souhlasila 

s přijetím množiny účelových darů na činnost hudebního souboru BLUE ORCHESTRA, které 

jsou přijímány na základě Smluv darovacích, uzavřených mezi Kulturním domem Josefa Suka 

Sedlčany a dárcem panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města a senátorem (15.000,00 Kč); 

panem V. P. (10.000,00 Kč); panem J. V. (10.000,00 Kč); panem J. M. (8.000,00 Kč); S-B, s. 

r. o. (5.000,00 Kč); panem M. H. (3.000,00 Kč) a panem B. K. (2.000,00 Kč), a to v celkové 

hodnotě 53.000,00 Kč.  

Informace předány. 

K této problematice nebyly přijaty žádné specifické úkoly. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1275/2014-2018, schválila 

Program jednání Rady města Sedlčany na I. pololetí roku 2018 (hlavní programové celky; 

termíny jednání), který sestavil a na jednání předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 

města Sedlčany.  

Vizte výše jeho platnou úpravu. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1276/2014-2018, schválila návrh 

na navýšení odměny o deset procent ze stávající částky jednatelům obchodních společností 

založených městem Sedlčany, a to jednateli Sedlčanských technických služeb, s. r. o. a jednateli 

Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., s účinností dnem 1. ledna 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1277/2014-2018, vyslovila 

souhlas s přijetím daru do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, které obdarovaný subjekt 

použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota daru je 49.391,99 Kč 

(představuje cekem 236 svazků; z toho 224 knih a 12 audioknih). 

Informace předány. 

K této problematice nebyly přijaty žádné specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 76-1278/2014-2018, vzala 

na vědomí návrh pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města Sedlčany, na vypořádání 

připomínek do rozpravy k jednotlivým tematickým celkům programu jednání Zastupitelstva 

města Sedlčany, dále diskusních příspěvků a připomínek, které byly vyřčeny přítomnými 

zastupiteli a případně občany na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 

11. prosince 2017.  

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 77-1279/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 11/2017, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 8.559,00 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 176,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit 

celkem 189.427,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 171.730,00 tis. Kč. Rozpočet 

po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 

včetně dříve provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 17.697,00 tis. Kč. 

Úkoly související splněny. 

 

K podané zprávě o plnění usnesení a úkolů z nich vyplývajících, nebyly definovány 

a vysloveny žádné další úkoly, a to nad rámec vydaných usnesení. 

 

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

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

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

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

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Diskutovány byly informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující informace 

o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 



 

 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl 

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

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

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

2017 (RM č. 77/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných.“ 

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 78-1280/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program   
 

2.1 Výkon státní správy za uplynulý rok 2017 

Členové RM v čase před zahájením dnešního jednání RM obdrželi v elektronické podobě 

Zprávy týkající se základních výkonů přenesené působnosti, a to z jednotlivých Odborů, které 

byly vypracovány v základním schématu odpovědnými vedoucími. Z tohoto důvodu jsou zde 

poznamenané informace pouze ve stručné podobě (informativní charakter).   

Projednávaná problematika standardně obsahovala následující témata:  

1. Založení legislativních podmínek výkonu přenesené působnosti 

2. Nejdůležitější legislativní předpisy jednotlivých odborů 

3. Organizační strukturu subjektu práva – města Sedlčany 

4. Podíl výkonu státní správy a samosprávy na vybraných odborech Městského úřadu Sedlčany 

5. Souhrnná část výkonu státní správy v porovnání vybraných dat 

6. Soubor dílčích zpráv ve věci výkonu státní správy za uplynulý rok 2017 z jednotlivých 

odborů Městského úřadu Sedlčany 

7. Závěr (vývoj; financování státní správy) 

8. Zapracování diskusních připomínek z projednání Rady města Sedlčany (dislokace; zázemí; 

rozsah financování pracovních pozic na výkon státní správy; vývoj výkonu; možnosti 

a variabilita; nevýhody přijatého systému působnosti) 

9. Usnesení Rady města Sedlčany o přijetí souhrnné zprávy o výkonu státní správy za uplynulý 

rok 2017 

 

Radě města Sedlčany byly standardním způsobem předány informace o některých významných 

datech ve věci projednávaného tématu, se kterými se radní mohou kdykoliv individuálně 

a detailněji seznámit a které mohou napomoci k jejich budoucímu rozhodování, aktivitám 

a činnosti.  

Zpráva ve věci „Výkonu státní správy v uplynulém roce 2017“, je soustředěna především 

na vybrané (statisticky významné) údaje uvedeného období. Provedeno bylo i dílčí porovnání 

s obdobím předchozím, a to s akcentem na rok 2016, případně 2015, v některých případech 

i s dřívějším.   

Vyřčeny byly některé prognózy možného vývoje; zejména vzhledem k náročnosti nově 

zaváděné legislativy do praxe, vleklé reformě státní správy, moderním prvkům řízení a dalším 

faktorům regionálním, zásadně ovlivňujícím chod Městského úřadu Sedlčany.  

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Sedlčany provádí služby administrativního výkonu 

na celém území ORP, je třeba rozsah činnosti vnímat v širším kontextu celé lokality, pro kterou 

jsou Sedlčany přirozeným centrem. V případě, že se výkon státní správy omezí na statistické 

a měřitelné údaje, lze konstatovat, že skladba hlavních úředních úkonů prakticky zůstává 

ve stejném rozsahu a na stejné úrovni oproti porovnatelnému období roku 2016, případně roku 

2015; v některých údajích je zaznamenán i trvalý pokles, případně kolísání okolo střední 



 

 

hodnoty výkonů. Pokles některých zásadních výkonů lze odůvodnit několika faktory, a to 

zejména postupným rušením místní působnosti.  

Na pokrytí platů úředníků vykonávajících státní správu a samosprávu bylo v roce 2017 včetně 

povinných odvodů spotřebováno 30.643.621,00 Kč (navýšení vládním nařízením). 

Příspěvek na výkon státní správy v roce 2017 (bez dotací na výkony Odboru sociálních věcí) 

činil 17.301.500,00 Kč (v roce 2016 činil 16.043.800,00 Kč a v roce 2015 činil 

15.909.300,00 Kč).  

Správní poplatky činily 5.361.764,00 Kč (v roce 2016 činily 4.547.141,00 Kč a v roce 2015 

činily 5.026.796,00 Kč).  

Výběr z přednesených údajů (zdroj – dílčí zprávy z činnosti odborů, které jsou k dispozici 

u vedoucích na jednotlivých odborech, případně sekretariátu Úřadu jako součást tohoto Zápisu 

z RM – Příloha č. 3): 

- Odbor majetku; množství výpisů z KN – celkem 167 ks/rok 2017 (200 ks/rok 2016; 

346 ks/rok 2015; 266 ks/rok 2014); meziroční bilance představuje snížení četnosti 

pořízených výpisů o celkem – 33 ks oproti údajům roku 2016. 

Výpisy pořízené ze systému Czech Point byly v množství 100 ks/rok 2017 (38 ks/rok 

2016; 37 ks/rok 2015; 49 ks/rok 2014); meziroční bilance představuje tedy zvýšení 

četnosti pořízených výpisů o celkem + 62 ks oproti roku 2016 (z pořízených výpisů bylo 

učiněno 18 výpisů z rejstříku trestů). 

- Odbor sociálních věcí; počet klientů pro agendu „sociální práce“ v roce 2017 celkem 

114; v roce 2016 celkem 130; v roce 2015 celkem 234; v roce 2014 celkem 302 klientů 

– potřebných občanů; počet intervencí v roce 2017 bylo učiněno v 706 případech; v roce 

2016 bylo učiněno v 672 případech; v roce 2015 bylo učiněno celkem v 785 případech; 

v roce 2014 bylo celkem provedeno na 949 případů.  

Počet poskytnutých sociálních poradenství za rok 2017 bylo 203 ks; v roce 2016 bylo 

učiněno 243 ks; v roce 2015 bylo celkem 315 ks; v roce 2014 bylo provedeno celkem 

462 ks sociálního poradenství.   

Agenda „Opatrovnická činnost nesvéprávných osob“ – 11 případů v roce 2017; 

17 případů v roce 2016; 16 případů v roce 2015 a v roce 2014 bylo 8 případů. 

V agendě „Výdej parkovacích průkazů“ bylo vydáno v roce 2017 celkem 69 ks; v roce 

2016 celkem 89 ks; v roce 2015 vydáno celkem 390 ks; v roce 2014 celkem 71 ks těchto 

průkazů. 

V agendě „Sociálně-právní ochrana dětí“ byly celkem v jednotlivých sub-agendách 

prováděny výkony a řešení v sumárním počtu 546 případů; oproti tomu v roce 2016 

bylo 466 případů a v roce 2015 bylo 440 případů.  

(Některé důležité agendy zde nejsou uvedeny; podrobněji vizte vlastní Zprávu.) 

- Odbor školství a památkové péče; v obvodu ORP je stále registrováno 22 škol 

a školských zařízení; celkový objem rozpočtových prostředků, které byly poukázány 

školám a školským zařízením zřizovaným obcemi v ORP na rok 2017 činil 

161.888.650,00 Kč; na rok 2016 činil 144.571.431,00 Kč; v roce 2015 činil 

135.604.135,00 Kč a v roce 2014 činil 129.520.083,00 Kč; (zdroje Středočeského 

kraje).  

Počet žáků, kteří v roce 2017 navštěvovali ZŠ, byl 1898; v roce 2016 navštěvovalo ZŠ 

1841 žáků; v roce 2015 navštěvovalo ZŠ celkem 1824 žáků.   

V roce 2017 navštěvovalo MŠ celkem 731 dětí; v roce 2016 navštěvovalo MŠ celkem 

710 dětí; v roce 2015 pak 739 dětí.   

ZUŠ v roce 2017 navštěvovalo 867 žáků a 3 dospělí; v roce 2016 ji navštěvovalo 825 

žáků a 5 dospělých a v roce 2015 navštěvovalo ZUŠ 793 dětí a tři dospělí.   

Za Úsek památkové péče je zpracována samostatná zpráva podrobně uvádějící veškeré 

rozhodné statistické údaje.  



 

 

- Odbor Obecní živnostenský úřad; vydané dokumenty v roce 2017 celkem 4 328 ks; 

v roce 2016 celkem 4 302 ks; v roce 2015 celkem 4 341 ks, počet provedených kontrol 

v roce 2017 byl 304 ks; v roce 2016 byl 355 ks; v roce 2015 byl 361 ks, přístupem 

z Czech Pointu bylo pořízeno celkem 16 ks; v roce 2016 to bylo 19 ks výpisů; v roce 

2015 bylo pořízeno 21 ks výpisů; na poplatcích bylo vybráno v roce 2017 

234.650,00 Kč; v roce 2016 celkem 232.145,00 Kč; v roce 2015 celkem 222.730,00 Kč; 

poplatky za Czech Point v roce 2017 byly ve výši 1.150,00 Kč; v roce 2016 ve výši 

2.450,00 Kč; v roce 2015 byly toto poplatky ve výši 2.400,00 Kč.  

- Odbor životního prostředí; počet přidělených čísel jednacích (přidělených 

dokumentům) v roce 2017 celkem 6 149 ks; v roce 2016 celkem 6 902 ks, v roce 2015 

celkem 6 199 ks;   

počet rozhodnutí v roce 2017 celkem 506 ks; v roce 2016 celkem 382 ks, v roce 2015 

celkem 428 ks;  

místních šetření obecných spolu s místními šetřeními prováděnými v souvislosti 

s haváriemi a dozorovou činností bylo v roce 2016 provedeno 471 ks, v roce 2016 

celkem 823 ks, v roce 2015 provedeno celkem 552 ks;  

počet vydaných loveckých lístků v roce 2017 bylo 133 ks v hodnotě 15.385,00 Kč, 

v roce 2016 bylo 104 ks v hodnotě 15.895,00 Kč; v roce 2015 bylo vydáno 108 ks 

v hodnotě 22.555,00 Kč;  

počet rybářských lístků bylo v roce 2017 vydáno 231 ks v hodnotě 81.100,00 Kč, v roce 

2016 vydáno 198 ks v hodnotě 62.650,00 Kč, v roce 2015 vydáno 202 ks v hodnotě 

61.450,00 Kč. 

- Odbor výstavby a územního plánování; v roce 2017 bylo vydáno 22 ks kolaudačních 

rozhodnutí, v roce 2016 bylo vydáno 58 ks kolaudačních rozhodnutí, v roce 2015 bylo 

vydáno 5 ks kolaudačních rozhodnutí.  

Souhlas s užíváním stavby byl v roce 2017 vyřízen u 41 ks případů, roce 2016 u 79 ks 

případů; v roce 2015 tomu bylo tomu 51 ks případů a v roce 2014 bylo vyřízeno 75 ks 

případů; 

počet stavebních povolení bylo v roce 2017 vyřízeno 67 ks, v roce 2016 bylo vyřízeno 

49 ks, v roce 2015 byl počet stavebních povolení 53 ks, v roce 2014 jich bylo 52 ks; 

v roce 2017 bylo podáno a vyřízeno na 30 ks ohlášení stavby, v roce 2016 bylo podáno 

a vyřízeno na 29 ks tzv. ohlášení stavby, v roce 2015 bylo podáno a vyřízeno na 37 ks 

tzv. ohlášení stavby a v roce 2014 jich bylo 42 ks; 

územních rozhodnutí v roce 2017 bylo vydáno 113 ks, v roce 2016 bylo vydáno 

na 99 ks, v roce 2015 pak 78 ks a v roce 2014 bylo vydáno 79 ks; 

celkem bylo v roce 2017 vydáno 172 ks ostatních rozhodnutí, v roce 2016 vydáno 

692 ks rozhodnutí, v roce 2015 bylo vydáno 568 ks rozhodnutí a v roce 2014 jich bylo 

celkem 597 ks. 

Všem podáním v roce 2017 byla přidělena čísla jednací v počtu 1 411 ks; v roce 2016 

byla přidělena čísla jednací v počtu 1 458 ks, v roce 2015 bylo 1 108 ks a v roce 2014 

bylo přiděleno 1 302 ks čísel jednacích. 

- Odbor krizového řízení; vedoucím byla sestavena a předložena Zpráva z oblasti 

krizového řízení, oblasti obranného plánování, vedení spisovny, oblasti bezpečnosti 

a kriminality, oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a z oblasti péče o válečné 

hroby. Speciální pozornost, obdobně jako tomu bylo v předchozích rekapitulačních 

obdobích, byla věnována oblasti krizového řízení. Byl prověřován instalovaný Varovný 

systém ochrany před povodněmi pro město Sedlčany. Vykonávány byly periodické 

prohlídky povodí významných toků. Další podrobnější údaje jsou uvedeny v textu 

předložené Zprávy.  



 

 

- Odbor dopravy a silničního hospodářství; správní poplatky činily v roce 2017 

4.901.134,00 Kč, v roce 2016 činily 2.987.511,00 Kč; v roce 2015 byla vybrána částka 

3.676.422,00 Kč; částka na výběru poplatků na zahájených správních řízeních (pokuty 

na náklady řízení) činila v roce 2017 částku ve výši 1.129.100,00 Kč, v roce 2016 částku 

ve výši 1.228.500,00 Kč, v roce 2015 částku 942.700,00 Kč;  

na tzv. ekologických poplatcích bylo vybráno v roce 2017 celkem 612.000,00 Kč, 

v roce 2016 celkem 504.000,00 Kč, v roce 2015 bylo vybráno 1.040.000,00 Kč; (příjem 

SFŽP ČR).  

Další podrobnější údaje jsou uvedeny v textu předložené a radním zaslané Zprávy.   

- Odbor vnitřních věcí; veškeré dostupné a zpracované statistické údaje jsou uvedeny 

v dílčích Zprávách z jednotlivých úseků činnosti. Jedná se o matriční činnosti, agendu 

občanských průkazů, cestovních pasů a výkon dalších služeb pro občany a plnění 

registračních povinností. Vedoucí Odboru vnitřních věcí byla připravena pro toto 

jednání prezentace demografického vývoje v jednotlivých ukazatelích.  

 

Obřady a oddávající rok 2017 

 

Ing. Jiří Burian, starosta 12 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 21 + 2 vyřazení 

PaedDr. Jaroslav Nádvorník 14 

MUDr. Karel Marek 15 

Mgr. Pavel Pína 7 

Ing. Pavel Švagr CSc. 8 

Jaroslav Repetný 8 + 11x vítání dětí 

Mgr. Libor Novotný 10 

Bc. Milena Barešová 76 + 11x vítání + 2x vyřazení 

Paní Marie Vršecká 61 

Bc. Petra Kopecká 46 

 

 

Výkon státní správy byl doplněn o některá vybraná data z oblasti služeb. Elektronicky 

zaevidovaných dokumentů bylo v roce 2017 24 478 ks, v roce 2016 to bylo 25 487 ks, v roce 

2015 bylo zaevidovaných dokumentů 24 979 ks; datových zpráv přijatých bylo v roce 2017 

7 641 ks, v roce 2016 jich bylo 6 566 ks, v roce 2015 jich bylo 5 607 ks; datových zpráv 

vypravených v roce 2017 bylo 8 937 ks, v roce 2016 jich bylo 7 661 ks, v roce 2015 jich bylo 

6 764 ks; vypravených poštovních zásilek bylo v roce 2017 celkem 11 758 ks, v roce 2016 

celkem 12 355 ks, v roce 2015 jich bylo 11 517 ks; na poštovném spotřebováno celkem 

458 tis. Kč, v roce 2016 bylo spotřebováno 555.758,00 Kč, za rok 2015 bylo spotřebováno 

celkem 493.000,00 Kč. 

 

V přehledu výkonu státní správy není uveden Odbor ekonomický (provádí v rámci státní správy 

výkaznictví a podílí se na předávání vstupních dat statistických – ČSÚ ČR a jiným dalším 

orgánům státní správy – MF ČR, apod.) a Odbor investic, který vykonává samostatnou 

působnost obce.  

Regionální informační středisko Sedlčany bylo představeno pomocí elektronické prezentace 

profilu činnosti za rok 2017. 

Podrobnější údaje o projednávaném tématu „Výkon státní správy v roce 2017“ jsou obsahem 

dílčích zpráv, vypracovaných osobami odpovědnými, vedoucími odborů na Městském úřadu 

Sedlčany, které jsou vloženy do stejnojmenného spisu, který je uložen na Městském úřadu 

Sedlčany v příslušné agendě, kde je možné do spisu nahlédnout, jak již uvedeno výše. Z tohoto 



 

 

důvodu Zápis z jednání RM neobsahuje výčet veškerých údajů, ani výčet příloh pro jejich 

rozsah a nadbytečnost, jak rovněž vzpomenuto výše. 

Doplňující údaje tabulizovány:   

 2017 2016 rozdíl 2017 a 2016 

Dotace výkon st. správy v rámci souhrnného dot. vztahu 17.301.500,00 16.043.800,00 1.257.700,00 

Dotace výkon st. správy na úseku SPOD – SO UZ 13011 1.950.000,00 1.700.000,00 250.000,00 

Dotace na výkon st. správy na úseku SPOD – SO UZ 13011 doplatek 309.051,00 64.178,00 244.873,00 

Dotace výkon st. správy na úseku soc. Práce – SO UZ 13015 444.000,00 180.000,00 264.000,00 

Příspěvek na výkon pěstounské péče - % část platu úředníků 390.634,00 208.119,00 182.515,00 

Vybrané správní poplatky – připsané na účet 31. 12. 2017 5.361.764,00 4.548.641,00 813.123,00 

Vybrané pokuty – výkon státní správy (mimo MěP) 1.782.956,00 1.091.839,00 691.117,00 

Odvody SFŽP 608.000,00 548.000,00 60.000,00 

Platby SFŽP – výběr na úseku OD a SH -608.000,00 -548.000,00 -60.000,00 

Součet příjmů vztahujících se k výkonu státní správy 27.539.905,00 23.836.577,00 3.703.328,00 

    

Platby úředníků k 31. 12. 2017 celkem vč. odvodů 30.643.621,00 29.032.144,00 1.611.477,00 

    

Platy vč. odvodů úředníků vykonávající st. správu 20.575.371,00 20.094.070,50 481.300,50 

Výdaje – energie % odhad č. p. 32, 34, 366 (celá budova) 803.000,00 757.200,00 45.800,00 

Ostatní výdaje mimo mzdových UZ 13011 SPOD 263.812,00 139.907,50 123.904,50 

Údržba, aktualizace SW – odbory vykonávající st. správu 80.672,00 80.600,00 72,00 

Vybavení konceláří vč. PC – odbory vykonávající st. správu 366.635,00 506.886,00 -140.251,00 

% odhad výdajů mtr., sl. nemater., pošt. popl., telef., školení 
(z celkového počtu 70 úředníků vykonává st. správu 70 %) 3.700.000,00 3.500.000,00 200.000,00 

Součet odhadu výdajů na výkon státní správy 25.789.490,00 25.078.664,00 710.826,00 

(z výdajů na správu MěÚ činí odhad výdajů cca 61 %, ve správě MěÚ jsou zahrnuty i odměny ST., MST., členů RM a ZM vč. odvodů) 

Rozíl příjmů – dotace, spr. poplatky, pokuty – odhad výd. výk. st. spr. 7.750.415,00 -1.242.087,00 2.992.502,00 

Rozdíl příjmů – dotace – výdaje výkon státní správy, poplatky (rozdíl 

pouze přijatých dotací a odhadu výdajů, nejsou započítány vybrané 

spr. poplatky, pokuty) 
-5.394.305,00 - 6.882.567,00 1.488.262,00 

 

K problematice byla otevřena krátká diskuse. 

Diskuse: 

▪ kontinuita výkonů; rozsah pověření; objednávka státu; 

▪ opatření na zlevnění výkonů (frankovací stroj se osvědčil); 

▪ další činnosti mimo rámec statistických údajů. 

Závěrem této tématiky, a to po ukončení diskuse, pan místostarosta přednesl následující výrok 

návrhu usnesení, o kterém nechal předsedající zasedání hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 

2017 na Městském úřadu Sedlčany, včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu 

k definovaným výkonům a porovnání jejich vývoje a obsahu, zejména s obdobím roku 2016.“ 

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 78-1281/2014-2018. 

 

2.2 Systemizace pracovních míst města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany; 

organizačních složek subjektu) na rok 2018 



 

 

Typ a charakter níže uvedeného dokumentu (zde uvedena jeho část): INTERNÍ 

Důvod vypracování: Dokument pro účely jednání a rozhodnutí Rady města Sedlčany; 

kompetence Rady města Sedlčany založeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

Předloženo k projednání v orgánech města Sedlčany (Rada města Sedlčany): dne 10. ledna 2018 

(1. zasedání RM v roce 2018, 78. zasedání ve volebním období 2014 – 2018). 

Projednáno s vedoucími odborů Městského úřadu Sedlčany a organizačními složkami města 

Sedlčany: prosinec/2017 a leden/2018. 

Předkladatel: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; Úsek personální 

a interní kontroly; Odbor ekonomický, Úsek mzdová účtárna, Útvar vedení Městského úřadu 

Sedlčany.  

 

2. Výchozí stav (revidenční – výchozí a přezkumná část) 

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Sedlčany naposledy usnesením označeným 

RM 53-819/2014-2018 ze dne 18. ledna 2017 (na rok 2017) stanovila celkový počet 

zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany na 74 zaměstnanců, 

při plnění 73,2125 pracovního úvazku. Z toho aktuálně ke dni schválení tohoto usnesení bylo 

63 zaměstnanců s nezkrácenou pracovní dobou a 9 zaměstnanců se zkrácenou pracovní dobou, 

což představovalo v reálu tehdejších 70,425 pracovních úvazků.  

 

Systemizace je konkretizací členění pracovních míst a pracovních pozic v organizační struktuře 

útvaru, které jsou potřebné pro efektivní plnění svěřených úkolů legislativou (objednávka státu) 

a žádaných výkonů samosprávou, a to i z podnětů veřejnosti. Popis pracovních pozic není 

předmětem tohoto materiálu, jako ani pracovní náplně zaměstnanců.   

Celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany byl pro rok 

2017 stanoven na 18 zaměstnanců, z toho 15 zaměstnanců s nezkrácenou pracovní dobou a 3 

zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou, což pro organizační složky představovalo 17,3750 

pracovních úvazků (k tehdejšímu dni schválení bylo pod pracovními smlouvami aktuálně 

obsazeno 16,3750 pracovních úvazků). Z tohoto rozhodnutí lze vycházet i pro rok 2018. 

 

3. Organizační struktura Městského úřadu Sedlčany 

Systemizace pracovních míst neřeší náklady na pracovní pozice (zajištění dislokace, pořízení, 

udržitelnost, platy, povinné odvody a další souvztažnosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a jiné). 

Systemizace má dopad na základní organizační strukturu subjektu; řeší členění Městského 

úřadu Sedlčany na odbory, případně oddělení a samostatná pracoviště. Řeší i institucionálně 

orgány města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany), případně postupy pro naplnění působnosti 

(přenesené i samostatné). Systemizace se může dále zabývat návrhy na podrobnější členění 

odborů na úseky, podpůrná pracoviště apod.  

Systemizace řeší postavení a kompetence organizačních složek města Sedlčany, případně jejich 

strukturu.  

Zásadní změna organizační struktury není u žádného z dotčených subjektů tímto dokumentem 

navrhována. Změny provedené v roce 2017 vstupují i do roku 2018 (rozdělení na odbory, úseky; 

vizte např. blokové nebo lineární strukturní schéma). Důležitým návrhem jsou organizační 

a kompetenční změny navrhované realizovat mezi Regionálním informačním střediskem 

Sedlčany a Odborem vnitřních věcí. Navrhován je vznik nového úseku na Odboru vnitřních 

věcí za současného zrušení stávajícího úseku na Regionálním informačním středisku Sedlčany 

se 100 % přesunem kompetencí, včetně dislokace pracovišť. Úsek, který je navrhován zrušit je 



 

 

„Podatelna“ (nyní začleněn do Regionálního informačního střediska Sedlčany). Tento bude 

plně nahrazen Úsekem služeb a informací. Personální nároky na nově zřízený útvar jsou ve výši 

2,5000 pracovního úvazku. Tímto zásahem do organizační struktury je vytvářena nová pracovní 

pozice recepce (recepční). Další, doposud neobsazená, ovšem ve stávající organizační struktuře 

uvedená pracovní pozice, je navrhována obsadit. Jedná se o neobsazenou pozici na Útvaru 

vedení Městského úřadu Sedlčany, Úseku technické podpory. Pozice s názvem Správce 

informačních a komunikačních technologií; Informatik; evidence (licence, opravy, inovace, 

školení a ostatní činnosti ICT podpory). Navrhováno je obsadit ve výši 0,5 pracovního úvazku 

(dále v textu též „PÚ“).       

 

4. Vypořádání a naplnění systemizace schválené na rok 2017 

(viz tabulka „Systemizace pracovních míst Městského úřadu Sedlčany, včetně technické 

podpory a Informačního střediska Sedlčany na rok 2018“, která je Přílohou k tomuto Zápisu) 

 

5. Návrh systemizace na rok 2018   

Vzhledem k požadavkům a plnění systémových úkolů je Radě města Sedlčany předkládán nový 

návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců města Sedlčany zařazených do struktury 

Městského úřadu Sedlčany, projektové, technické a administrativní podpory a dalších 

organizačních složek města Sedlčany. (Poznámka: V textu dokumentu zkratka „P“ znamená 

pracovník; zkratka PÚ znamená pracovní úvazek, jak již poznamenáno výše.)  

  

6. Lineární organizační struktura Městského úřadu Sedlčany (nahrazena samostatným 

dokumentem již od roku 2015) 

(samostatný dokument zde neuvedený) 

 

7. Organizační složky města Sedlčany 

 

P. č.: Název subjektu Počet zaměstnanců Pracovní úvazek 

1. Správa budov a zařízení města 

Sedlčany 

(návrh na rok 2018 totožný se stavem 

v roce 2017) 

6 5,5000 

2. Pečovatelská služba Sedlčany 

(návrh na rok 2018 totožný se stavem 

v roce 2017) 

5 4,8750 

3. Městská policie Sedlčany 

(návrh systemizace na rok 2018 

totožný s návrhem systemizace na 

rok 2017)  

aktuálně 6, návrh 

do systemizace 7 

aktuálně 6,0000, 

návrh 7,0000 

Σ Za všechny subjekty (2013 – 26) / (2014 – 

27) / (2015 – 18) / 

(2016 – 18) / (2017 – 

18) / (2018 – 18) 

r. 2013 a r. 2014 = 

24,9750;  

r. 2015 = 18,0000 

(plnění 17,2250);  

r. 2016 = 17,2250;  

r. 2017 schváleno 

17,3750 (plnění 

16,3750) 

r. 2018 návrh 

17,3750 

 



 

 

 

8. Závěrečné usnesení (návrh): 

„V rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených 

do struktury Městského úřadu Sedlčany, včetně uvolněných zastupitelů a zaměstnanců 

organizačních složek města Sedlčany, Rada města Sedlčany rozhodla stanovit v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského 

úřadu Sedlčany, včetně zaměstnanců Informačního střediska Sedlčany a technické podpory, 

na 77 zaměstnanců, při naplnění 76,3125 pracovního úvazku. Aktuální stav zaměstnanců je 72 

zaměstnanců, při naplnění 70,8250 pracovních úvazků. Konkretizace členění pracovních míst 

je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených 

do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany, kterou tímto Rada města 

Sedlčany pro rok 2018 schvaluje, a to včetně navrhovaných organizačních opatření a změn 

názvů útvarů v dokumentu uvedených. Dále Rada města Sedlčany rozhodla stanovit celkový 

počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany na 18 zaměstnanců 

při naplnění 17,3750 pracovních úvazků (aktuálně obsazeno 16,3750 pracovních úvazků).“ 

 

Byla dále vypracována přehledová tabulka „Systemizace pracovních míst Městského úřadu 

Sedlčany, včetně technické podpory a Turistického informačního střediska Sedlčany na rok 

2018“, která je přílohou č. 4 k tomuto Zápisu z jednání RM.   

Diskuse: 

▪ nad náklady při zvýšení počtu systemizovaných pracovních pozic (výdaje; dopad na rozpočet 

města Sedlčany); 

▪ dislokace (pracoviště zřízená v roce 2017); 

▪ další aspekty problematiky; vnitřní zadluženost státu (objednává více než je ochoten platit). 

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

zasedání RM hlasovat: 

„V rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených 

do struktury Městského úřadu Sedlčany, včetně uvolněných zastupitelů a zaměstnanců 

organizačních složek města Sedlčany, Rada města Sedlčany rozhodla stanovit v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského 

úřadu Sedlčany, včetně zaměstnanců Informačního střediska Sedlčany a technické podpory, 

na 77 zaměstnanců, při naplnění 76,3125 pracovního úvazku. Aktuální stav zaměstnanců je 72 

zaměstnanců, při naplnění 70,8250 pracovních úvazků. Konkretizace členění pracovních míst 

je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených 

do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany, kterou tímto Rada města 

Sedlčany pro rok 2018 schvaluje, a to včetně navrhovaných organizačních opatření a změn 

názvů útvarů v dokumentu uvedených. Dále Rada města Sedlčany rozhodla stanovit celkový 

počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany na 18 zaměstnanců 

při  naplnění 17,3750 pracovních úvazků (aktuálně obsazeno 16,3750 pracovních úvazků).“ 

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 78-1282/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  



 

 

 

3.1.1 Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2408/60 o výměře 84 m2 v k. ú. Sedlčany vedený 

jako trvalý travní porost 
Žádost byla Městským úřadem Sedlčany evidována dne 18. prosince 2017 pod č. j.: 

OM/23867/2017. 

Žadatel se obrací na výkonné orgány města Sedlčany s tím, že má zájem odkoupit pozemek 

v údolní nivě potoka Mastníka, který se nachází naproti SÁDKÁM v lokalitě Na Červeném 

Hrádku.  

Předmětný pozemek parc. č. 2408/60 o výměře 84 m2 byl údajně žadatelem udržován 

co do vzhledu jeho povrchu (travního porostu). Využíván je ovšem částečně jako parkoviště + 

plocha,  

kde se mohou vyhnout jedoucí auta proti sobě (v místě je poměrně úzká vozovka charakteru 

místní komunikace.  

Žadatel uvádí, že je jeho záměrem zpevnit povrch pozemku navezením makadamu a kamenné 

drtě, přičemž by i nadále sloužil pro uvedené účely. Na pozemku se nachází lampa veřejného 

osvětlení, proto žadatel navrhuje zřídit na elektrické vedení a osvětlovací bod veřejného 

osvětlení věcné břemeno pro „doživotní“ vstup na pozemek ve prospěch města (výkon údržby 

technických služeb). 

Činnost RM: 

RM projednala Žádost, jejímž předmětem je odkoupení pozemku parc. č. 2408/60, druhem 

pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 84 m2 v k. ú. a obci Sedlčany 

(naproti objektu Sádek v lokalitě Na Červeném Hrádku), který je využíván jako parkoviště + 

plocha, kde se mohou vyhnout auta jedoucí proti sobě. RM po zvážení všech aspektů nesouhlasí 

s výše uvedeným prodejem pozemku, neboť tento je součástí místní komunikace, na kterém je 

umístěno veřejné osvětlení (uložen kabel pro VO). 

Závěr:  

RM s prodejem předmětného pozemku nesouhlasí, neboť pozemek potřebuje pro plnění funkcí 

veřejnoprávní korporace. 

Odpověď žadateli zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Žádost o přeložení kanalizační přípojky 
Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referencí pana místostarosty seznámena s obsahem 

Žádosti, která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 2. ledna 2018 a zaevidována 

pod č. j.: OM/82/2018. 

Jménem subjektu – Společenství vlastníků pro dům čp. 587 a 588 Sedlčany, požádala jednající. 

Obsahem Žádosti je přeložení kanalizační přípojky a zasypání stávající jímky z důvodu 

opakovaného ucpávání kanalizace a vrácení odpadních vod zpět do domu.  

K Žádosti jmenovaná přiložila plánek umístění jímky na pozemku parc. č. 1241/1.  

Činnost RM: 

RM projednala Žádost Společenství vlastníků pro dům čp. 587 a 588 Sedlčany, o přeložení 

kanalizační přípojky a zasypání stávající jímky z důvodu opakovaného ucpávání kanalizace 

a vracení odpadních vod zpět do domu. Jímka je umístěna na pozemku parc.č. 1241/1 v k. ú. 

Sedlčany, který je ve vlastnictví spoluvlastníků čp. 587 a 588 v Sedlčanech. RM Žádost 

o přeložení přípojky zvažovala zamítnout v plném rozsahu, neboť se jedná o přípojku 

ve vlastnictví SVJ (dříve SBD) na pozemku parc. č. 1241/1, který je rovněž ve vlastnictví SVJ. 

Přípojka ani jímka nikdy nebyly ve vlastnictví města Sedlčany, byly pravděpodobně 

ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Sedlčany.   

Diskuse: 



 

 

▪ město Sedlčany nemůže investovat do majetku jiných subjektů v tomto smyslu je Žádost 

irelevantní; 

▪ každý se musí primárně starat o svůj majetek sám a rovněž o provoz případných technologií; 

▪ pokud se jedná o ekologickou závadu a stav havarijní je potřeba za strany vlastníka jednat 

neprodleně (přípojka není součástí infrastruktury ve vlastnictví města Sedlčany. 

▪ RM v diskusi vyjádřila svůj nesouhlas (jímka je ve vlastnictví žadatele, případně SBD 

Sedlčany, přípojka rovněž; obě díla se nacházejí na pozemku ve vlastnictví žadatele, rovněž tak 

se jedná o investici vlastníka, na kterou si vytváří finanční zdroje).  

Závěr: 

Rada města Sedlčany Žádosti nemůže vyhovět; Žádost je irelevantní; zákon o obcích 

nedovoluje investovat do vlastnictví fyzických a dalších privátních osob žádanou formou. 

Žádost se v plném rozsahu zamítá. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.3 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
Rada města Sedlčany projednala obsah sdělení, které bylo Městským úřadem Sedlčany přijato 

dne 22. prosince 2017 pod č. j.: OM/23902/2017. 

Město Sedlčany obdrželo ve třech vyhotoveních návrh Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem označenou č. UZSVM/SPB/7993/2017-SPBM, a to 

na pozemky: 

▪ parcela číslo 3047/8 o výměře 34 m2, ostatní plocha, silnice, 

▪ parcela číslo 3047/17 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, 

oba vedené na listu vlastnictví 60000 pro kat. území a obec Sedlčany v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. 

Jedná se o převod majetku, který je nutný projednat a schválit Zastupitelstvem města Sedlčany 

a následně doplnit nezbytné údaje do doložky, která je nedílnou součástí výše uvedeného 

návrhu smluvního ujednání. 

 

V bezproblémovém případě ze strany města Sedlčany jsou žádána všechna podepsaná 

vyhotovení návrhu Smlouvy, včetně doložky, zaslat zpět na adresu odboru OP Příbram 

k podpisu ze strany ÚZSVM. 

Záležitost podle zákona o obcích náleží do kompetence ZM.  

Činnost RM: 

RM projednala předložený návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/7993/2017-SPBM, a to na pozemky parc. č. 3047/8, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, o výměře 34 m2 a parc. č. 304717, 

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

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

Smlouvy převodce, tj. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

převádí na nabyvatele, tj. město Sedlčany bezúplatně pozemky parc. č. 3047/8, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice o výměře 34 m2 a parc. č. 304717, druhem 

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

Žádost o bezúplatný převod zmíněných pozemků byla schválena Zastupitelstvem města 

Sedlčany již dne 13. prosince 2006, a to usnesením č. 19.  

Rada města Sedlčany zvažovala doporučit ZM schválit bezúplatný převod výše definovaných 

pozemků, oba v k.ú. a obci Sedlčany, a to ve veřejném zájmu, z vlastnictví České republiky 

do vlastnictví města Sedlčany.  

Jedná se o pozemky, které jsou součástí místních komunikací.  

Diskuse: 



 

 

▪ pozemky jsou potřebné pro plnění funkcí obce; 

▪ záležitost sjednocení vlastnictví stavby a pozemků;  

▪ zahrnutí do programu veřejného zasedání ZM. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit bezúplatný převod 

pozemků parc. č. 3047/8 o výměře 34 m2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

silnice, a parc. č. 3047/17 o výměře 23 m2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

silnice, vše v k. ú. a obci Sedlčany z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Sedlčany.“ 

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 78-1283/2014-2018. 

 

3.1.4 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. Sedlčany ve vlastnictví města 

Sedlčany, kterým by byl nahrazen pronájem pozemku České poště, s. p. 

Tato problematika byla na zasedání RM již dříve řádně projednávána. Veškeré aspekty dřívější 

Žádosti i stávající rozšířené (změna vlastnictví) jsou RM dobře známy.  

Činnost RM: 

RM v návaznosti na své usnesení č. RM 75-1236/2014-2018 ze dne 29. listopadu 2017, kterým 

schválila pronájem pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. a obci Sedlčany, tj. pronájem pozemku České 

poště, s. p. za účelem umístění přístupové rampy do objektu pošty v ulici Nádražní, projednala 

Žádost České pošty, s. p., o odprodej požadované části pozemku parc. č. 218/3 o výměře 

25,50 m2.  

RM zvažovala k prodeji části pozemku parc. č. 218/3 o výměře 25,50 m2 za jednotkovou cenu 

500,00 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 12.750,00 Kč vydat nesouhlasné doporučující stanovisko 

(komplikace s VB uložených v chodníku a další aspekty záměru). RM trvá na pronájmu 

pozemku; v případě potřeby na dobu určitou, např. 20 let (po dobu životnosti zařízení, příp. 

provozu státního podniku). 

Záměr prodeje žádané části pozemku nebude zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany. RM 

došla k závěru, že se jedná o pozemek potřebný pro město Sedlčany. Nebude zajišťováno 

odměření předmětné části ani zaměření jednotlivých sítí a jejich ochranných pásem. 

Závěr: 

Město Sedlčany o prodeji neuvažuje. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.5 Informace Českého statistického úřadu ve věci průměrné roční míry inflace 

dosažené za uplynulý rok 2017 pro případ spotřebitelského zboží; jednostranné určení 

nájemného s uplatněním inflační doložky 

RM byla seznámena s informací Českého statistického úřadu, kterou zajistil Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku a dle které průměrná roční míra inflace za uplynulý rok 2017 činí 

2,5 %. Na základě této informace Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby v souladu 

s uzavřenými Smlouvami o nájmu nebytových prostor, byla výše ročního nájemného navýšena 

o uvedenou míru inflace, tj. o 2,5 %. V této souvislosti RM zvažovala uložit Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby s jednotlivými nájemci uzavřel příslušné dodatky k nájemním 

smlouvám, případně věc řešil jednostranným oznámením o zvýšení nájemného na základě 

inflačních doložek.  

Diskuse: 

▪ k předloženým materiálům Českého statistického úřadu; 



 

 

▪ další důvody hospodárnosti s majetkem města Sedlčany; 

▪ náklady spojené s právními akty. 

  

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace zajištěné z prostředí Českého statistického 

úřadu, podle kterých průměrná roční míra inflace spotřebitelských cen za uplynulý rok 2017 

činí 2,5 %.  

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

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

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s jednotlivými 

smluvními nájemci uzavřel příslušné dodatky k uzavřeným uživatelským Smlouvám, případně 

zajistil oznámení o jednorázovém zvýšení nájemného, které bude aplikováno na základě 

sjednaných inflačních doložek.“ 

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 78-1284/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost o schválení Smlouvy o podnájmu bytu MBF  
Žádost o schválení Smlouvy o podnájmu níže uvedeného bytu byla na Městský úřad Sedlčany 

doručena dne 5. ledna 2018 a zaevidována pod č. j.: OM/444/2018. 

Stávající smluvní uživatel požádal o schválení Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 

2+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 

Sedlčany, dříve uzavřenou mezi nájemcem bytu (žadatel) a podnájemcem bytu, a to na dobu 

určitou ode dne 1. února 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Žádost byla podána dne 2. ledna 2018. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 7/II. patro) 

na adrese Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 

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

Diskuse: 

▪ legislativní prostředí; 

▪ kontinuita užívání; 

▪ plnění smluvních ujednání. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 7/II. 

patro) na adrese bytového domu Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, smluvně 

uzavíraném mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. února 

2018 do dne 31. prosince 2018.“ 

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 78-1285/2014-2018. 

 

3.2.2 Zajištění kontinuity uživatelského vztahu k bytu; bytový dům na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro) 
Žádost ve výše uvedené věci byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 20. prosince 2017 

a zaevidována pod č. j.: OM/24072/2017. 



 

 

Stávající smluvní uživatel požádal o prodloužení dříve uzavřené Smlouvy k právům užívání 

ubytovací jednotky č. 12/IV. patro situované v objektu bytového domu na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. 

Činnost RM: 

RM na základě shora uvedených informací a zajištěných referencí o plnění smluvního ujednání, 

zvažovala schválit žádané prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

s uživatelem na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 30. června 2018. 

Diskuse: 

▪ nad zajištěnými referencemi ze strany správce MBF; 

▪ plnění stávajícího smluvního ujednání; 

▪ bezproblémový klient. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

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

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

a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 30. června 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1286/2014-2018. 

 

3.2.3 Zajištění kontinuity uživatelského vztahu k bytu; bytový dům na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/I. patro) 
Pan místostarosta RM seznámil s obsahem Žádosti níže uvedeného žadatele, která byla 

na Městský úřad Sedlčany doručena dne 15. prosince 2017 a následně zaevidována pod č. j.: 

OM/23728/2017. 

Předmětem Žádosti je prodloužení dříve uzavřené Smlouvy na poskytnutí ubytování v bytě 

označeném č. 3 v I. patře objektu, pro který je užíván název „Bytový dům Sedlčany, 

Strojírenská“. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit žádané prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

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

Diskuse: 

▪ nad zajištěnými referencemi ze strany správce MBF; 

▪ plnění stávajícího smluvního ujednání; 

▪ bezproblémový klient. 

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

předsedající jednání RM nechal 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. 3/I. patro), a to na dobu určitou do dne 31. prosince 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1287/2014-2018.  

 

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

 

3.3.1 Zajištění prvního kola voleb Prezidenta České republiky 2018; Smlouva 

o krátkodobém pronájmu nebytových prostor (Městské muzeum Sedlčany) 



 

 

Činnost RM: 

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

Sedlčany projednaného návrhu Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, 

v objektu Městského muzea v Sedlčanech, a to v souvislosti s konáním prvního kola voleb 

Prezidenta České republiky 2018, které budou probíhat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, a to 

za účelem zajištění a zabezpečení zdárného a důstojného průběhu voleb a volební místnosti 

pro volební okrsek č. 2. 

Diskuse: 

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

podpoře); 

▪ další aspekty řešené problematiky; 

▪ důstojnost voleb. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových 

prostor, v objektu Městského muzea Sedlčany, a to v souvislosti s konáním prvního kola voleb 

Prezidenta České republiky 2018, které budou probíhat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, a to 

za účelem zajištění a zabezpečení zdárného a důstojného průběhu voleb a volební místnosti 

pro volební okrsek č. 2.“  

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 78-1288/2014-2018. 

 

3.3.2 Zajištění prvního kola voleb Prezidenta České republiky 2018; Smlouva 

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

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě přednesených požadavků zvažovala schválit uzavření 

předloženého návrhu sestavené Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, 

v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, a to v souvislosti s konáním prvního kola 

voleb Prezidenta České republiky 2018, které podle zákonného opatření budou probíhat 

ve dnech 12. a 13. ledna 2018, a to za účelem zajištění a zabezpečení zdárného a důstojného 

průběhu voleb a volební místnosti pro volební okrsek č. 3 a č. 4. (Sedlčany). 

Diskuse: 

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

podpoře); 

▪ další aspekty řešené problematiky; 

▪ důstojnost voleb. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových 

prostor, v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, a to v souvislosti s konáním prvního 

kola voleb Prezidenta České republiky 2018, které budou probíhat ve dnech 12. a 13. ledna 

2018, a to za účelem zajištění a zabezpečení zdárného a důstojného průběhu voleb a volební 

místnosti pro volební okrsek č. 3 a č. 4.“ 

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 78-1289/2014-2018. 

 

 

4. Různé 



 

 

 

4.1 Rámcová smlouva o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 

a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu na rok 2018 
Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem shora uvedeného návrhu smluvního ujednání. 

Uzavření Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 

a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu je pro tento rok podstatné z několika 

důvodů zřetelně uvedených níže v opisu předmětu Smlouvy.  

Smlouvu je navrhováno uzavřít mezi městem Sedlčany, v zastoupení výkonného orgánu 

Městského úřadu Sedlčany, dále též „MěÚ Sedlčany“, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 

264 80 Sedlčany; IČ 00243272, ve věci jednajícím Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou 

města Sedlčany. Město ve věcech smluvních vystupuje jako objednatel služeb. 

Smluvním partnerem města Sedlčany je IČ 12532738 („zhotovitel“). 

Objednatel shledává zájem na koncepční spolupráci se zhotovitelem. Objednatel tímto 

smluvním ujednáním pokryje potřeby odborných činností, které pro něj nevykonává žádný 

kmenový pracovník ani případně sjednaný externí subjekt. Obecně se jedná o vybrané 

specifické činnosti povahy služeb a realizace díla v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, a to dle sjednaných projektových řešení podle dílčích zadání objednatele.  

Zhotovitel tímto prohlašuje, že je právně, technicky a fakticky kompetentní, schopen 

a oprávněn tato díla a služby dle této Smlouvy vykonávat a zařizovat, a to za úplatu níže 

sjednanou. 

 

Objednatel se zavazuje, že pro zhotovitele vytvoří takové technické, komunikační a pracovní 

podmínky, aby objednaná díla a služby byly řádně, s dostatečnou kvalitou, v termínu 

a s uspokojivými výstupy prováděny a vykonány. 

 

Zvláštní pozornost při projednání byla věnována předmětu Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele a na jeho náklady zhotovit, případně provádět: 

1.1 Činnosti spojené s dokumentací provedeného kontrolního auditu ICT, které zejména 

představují: 

 ▪ předání Zprávy o provedeném auditu v písemné podobě; 

 ▪ sestavení prezentace a Zprávy na jednání Rady města Sedlčany, a to dle potřeby 

objednatele; 

 ▪ kontinuální koordinační a kontrolní činnost při odstraňování nedostatků, a to 

i na jednotlivých pracovištích, za poskytnutí součinnosti k tomu pověřených zaměstnanců 

města Sedlčany; organizace pravidelných kontrolních dní. 

 

1.2 Působnost v oblasti efektivního využívání prostředků ICT v každodenní praxi, zejména 

představuje: 

 ▪ monitoring organizace práce ve vztahu k využívání prostředků ICT, zejména 

při zavádění a aplikaci nových systémů a produktů SW; 

 ▪ součinnost při zaškolování zaměstnanců; 

 ▪ provádění revize vnitřních předpisů souvisejících s bezpečností prostředí, bezpečností 

úředních výkonů, ochranou osobních údajů a ochranou dat subjektu; 

 ▪ účast na přípravě výběrových řízení. 

 

1.3 Analytické a další činnosti v oblasti aplikace legislativních změn, zejména představují: 

 ▪ koordinace činností, osvětová činnost, vypracování časových a věcných plánů, další 

činnosti související; 



 

 

 ▪ konzultační činnosti v rámci města Sedlčany i pro organizační složky, příspěvkové 

organizace a obchodní společnosti zřízené nebo založené městem Sedlčany (vazby SW 

systémů); 

▪ definice doporučení a závěrů; 

▪ průběžná monitorovací činnost. 

 

1.4 Kontinuální vyhodnocování bezpečnosti Městského úřadu Sedlčany, zejména se rozumí 

výkonu administrativních procesů s technickou podporou a bezpečnosti žádaných činností 

v současném globalizovaném prostředí, které bude soustředěno do oblastí: 

▪ aplikace projektového řešení; 

▪ účast na dislokaci pracovišť v žádaném oboru a jejich zajištění; 

▪ definice hrozeb; 

▪ porovnání potřeb a potřebné bezpečnosti pro výkon činností; 

▪ stávající možnosti ochrany definovaných činností; 

▪ potřeby a pomůcky nutné ochrany; 

▪ obecné potřeby bezpečnosti Městského úřadu Sedlčany. 

 

1.5 Další výše neuvedené konzultační analytické činnosti, a to zejména: 

▪ při zavádění nových projektových a programových řešení (internetové stránky města 

Sedlčany; internetové stránky Informačního střediska Sedlčany - RIS); 

▪ při metodicko – organizačních změnách; 

▪ sestavování poptávkových dokumentů a vyhodnocování nabídek výběrových řízení; 

▪ zajištění strategie vedení jednání s obchodními partnery v oblasti ICT prostředků. 

 

S odkazem na návrh smluvního ujednání bylo se zvláštním zřetel projednáno finanční plnění. 

Cenu za provedení si zhotovitel sjednává předem sám při osobním převzetí konkrétní 

objednávky. Objednatel je po převzetí díla nebo jeho části povinen ji zaplatit. Finanční plnění 

musí odpovídat práci a nákladům vynaloženým k úspěšnému vyhotovení předmětu této 

Smlouvy. Záloha není podle této Smlouvy sjednána. V ceně díla nebo služby je zahrnuta daň 

z přidané hodnoty v zákonné výši.  

  

V případě, že bude cena sjednávána na dílčí předmět činnosti na základě objednávky hodinovou 

sazbou, tato nepřesáhne limit ve výši: 

▪ pro tzv. běžné činnosti (uvedeny např. v Čl. II. odstavci 1.2) … 300,00 Kč/hod.; 

▪ pro činnosti ohledně auditorství (vizte Čl. II. odstavec 1.1) … 350,00 Kč/hod.; 

▪ pro činnosti projektového řízení (např. Čl. II. odstavec 1.4) … 400,00 Kč/hod.; 

▪ pro analytické činnosti (např. většina Čl. II. odstavec 1.3)  … 450,00 Kč/hod.; 

▪ pro konzultační činnosti (vizte Čl. II. odstavec 1.4)  … 500,00 Kč/hod. 

Diskuse: 

▪ právní rámec; konzultace; 

▪ zjištění finančního porovnání; výrazně výhodné pro města Sedlčany (ceny služeb). 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Rámcovou smlouvu o dodávce služeb povahy 

informačních technologií, systémů a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu 

na rok 2018, a to s dodavatelem služeb, IČ 12532738.“  

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 78-1290/2014-2018. 

 



 

 

4.2 Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 

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

údajů (GDPR) 

Na jednání RM byla přednesena tzv. Důvodová zpráva. 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) 

zakládá nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském právním prostředí, které 

nabude účinnosti 25. 5. 2018 a které nově stanovuje přísná pravidla pro zpracování osobních 

údajů fyzických osob. 

Město Sedlčany je z pohledu GDPR jak správcem osobních údajů, tak v případě samosprávy 

i zpracovatelem osobních údajů, a proto jej stíhají veškeré povinnosti stanovené GDPR pro tyto 

kategorie. Z tohoto důvodu se povinnosti GDPR budou vztahovat nejen na samotnou obec, 

nýbrž i na všechny příspěvkové organizace městem zřízené, neboť i tyto nakládají 

a zpracovávají řadu osobních údajů, jako např. osobních údajů zaměstnanců, žáků, klientů, 

dodavatelů, odběratelů apod. 

Aby mohlo dojít k implementaci požadavků GDPR je v prvé řadě nezbytné provedení podrobné 

analýzy na úseku osobních údajů a jejich ochrany v jednotlivých sekcích, odborech, agendách 

města a jeho organizacích. Tato analýza musí být provedena v určitém sledu a musí se zabývat 

všemi oblastmi a úseky týkajícími se osobních údajů. 

Tento interní audit na úseku ochrany osobních údajů lze shrnout do několika dílčích fází, a to: 

 

A) ANALYTICKÁ FÁZE  

  

1. Definice o tom, zda subjekt zpracovává osobní údaje a jaké to jsou 

- v této fázi je zejména důležité posoudit, zda subjekt vůbec nakládá s údaji a daty, 

které GDPR považuje za osobní údaje (dále v textu jen „OÚ“) a zda toto nakládání 

je zpracováním OÚ; 

- je proto nezbytné po právní stránce posoudit, zda konkrétní data vyskytující se 

v různých formách, místech, agendách u povinného subjektu jsou osobními údaji 

a jakého jsou druhu (obecné či citlivé); 

- povinný subjekt musí provést kontrolu všech svých agend a činností, aby posoudil, 

zda v nich vedená data jsou OÚ z pohledu nařízení GDPR; 

- současně musí zjistit, zda nakládání s takto zjištěnými údaji se považuje 

za zpracování OÚ dle GDPR; 

- je nezbytné provést revizi stávající dokumentace (ve všech formách, jak listinných, 

tak elektronických) obsahující OÚ. 

 

Příklady osobních údajů ve světle zaváděné úpravy GDPR: 

I. Nejčastější obecné osobní údaje: 

(jakýkoliv údaj, který ztotožní osobu) 

▪ jméno; 

▪ adresa; 

▪ trvalé bydliště; 

▪ doručovací adresa; 

▪ pohlaví; 

▪ věk; 

▪ datum narození; 

▪ místo narození; 

▪ rodné číslo; 

▪ osobní stav; 

▪ zdravotní znevýhodnění; 



 

 

▪ fotografický záznam; 

▪ video záznam; 

▪ audio záznam; 

▪ e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje například jméno a firmu); 

▪ telefonní číslo – soukromé i pracovní; 

▪ IMEI mobilního telefonu (unikátní neměnné identifikační číslo konkrétního mobil. telefonu, 

pokud lze toto propojit s konkrétním člověkem, např. u provozovatele prodeje produktů, 

shromažďuje-li takové informace z důvodu marketingových, které např. Policie ČR může 

následně při součinnosti s poskytovatelem tel. služeb spárovat); 

▪ síťové identifikátory, např. IP adresa, cookies; 

▪ různé identifikační údaje vydané státní správou (přenesená působnost): identifikační číslo, 

DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další; 

▪ vzdělání 

▪ příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu; 

▪ kulturní profil; 

▪ lokační údaje (informace o místě pobytu či pohybu konkrétní osoby – např. poloha 

telekomunikačního zařízení konkrétní osoby – mobil. telefonu, či zařízení GPS); 

▪ osobní údaje dětí nebo manžela/manželky resp. partnera/partnerky.  

 

II. Nejčastější citlivé osobní údaje: 

- údaje o rasovém či etnickém původu (národnost),  

- OÚ o politických názorech, 

- náboženské vyznání, 

- filozofické vyznání, 

- členství v odborech, 

- zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb, 

- sexuální orientace, sex. život, 

- trestní delikty, 

- pravomocná odsouzení. 

Genetické údaje: 

- DNA, RNA; 

- krevní skupina; 

- Rh faktor krve. 

Biometrické údaje:  

- snímek obličeje; 

- otisk prstu; 

- snímek oční duhovky; 

- snímek sítnice; 

- podpis; 

- hlas (zabarvení); 

další údaje dietologické (školy aj.). 

 

Pojem „Zpracování osobních údajů“ dle GDPR 

- rozumí se tím taková operace či soustava operací, kterou správce či zpracovatel 

s osobními údaji provádějí systematicky, za určitým cílem či účelem, a to bez ohledu 

na způsob a prostředky zpracování (manuálně, elektronicky, v kombinaci). 

 

Příklady zpracování osobních údajů: 

- shromažďování OÚ, 

- ukládání OÚ na nosiče informací, 



 

 

- zpřístupňování OÚ, 

- úprava, pozměňování OÚ, 

- vyhledávání OÚ, 

- používání OÚ, 

- předávání, šíření, zveřejňování OÚ, 

- uchovávání OÚ,  

- výměna OÚ, 

- třídění OÚ, 

- kombinování OÚ, 

- blokování OÚ, 

- likvidace OÚ. 

 

Konkrétním zpracováním OÚ může být: 

- např. shromáždění údajů o potencionálních klientech, jejich vytřídění, scoring 

a oslovení vytipovaných klientů,  

- vedení personální evidence pro účely plnění pracovněprávních vztahů, nicméně pokud 

zaměstnavatel pro účely ochrany svých práv v případě žaloby ze strany svého i třeba 

bývalého zaměstnance vyhledá některé údaje ze své personální evidence, zkombinuje 

je s veřejně dostupnými údaji a předá je soudu, jedná se o samostatné zpracování OÚ. 

Správce je pak povinen plnit veškeré povinnosti jak pro zpracování celkové (personální 

evidence), tak pro zpracování jednotlivé, jednorázové (obrana proti žalobě – vyjádření), 

- i na první pohled nenápadné operace: provozovatel on-line obchodu umístí na své 

stránky tlačítko „Like“ provozované službou Facebook – data návštěvníků stránek jsou 

tedy shromažďována a zasílána provozovateli sítě Facebook ještě předtím, než vůbec 

dané funkcionality využili, a to bez vědomí těchto návštěvníků. 

 

 

2. Zpracování detailního přehledu oblastí, ve kterých se s OÚ nakládá 

a) zpracování přehledu jednotlivých agend, ve kterých se OÚ vyskytují anebo mohou 

vyskytovat (např. personální, mzdová agenda, emailová komunikace, evidence 

klientů, obchodních partnerů, dodavatelů, speciální evidence dle příslušných 

právních předpisů – evidence obyvatel, poplatníků, voličů apod.),  

b) definice OÚ v jednotlivých agendách – je nezbytné určit, do jaké skupiny zjištěné 

OÚ zařadit, zda do obecných či citlivých OÚ, což má význam pro další povinnosti 

subjektů, 

c) provázanost jednotlivých systémů zpracování s OÚ – jaké osoby (zaměstnanci, 

externisté, klienti apod.) mohou získat přístup k OÚ. 

 

3. Posouzení právních titulů ke zpracování OÚ z pohledu GDPR 

Veškerá zjištěná data, která byla předchozími kroky vyhodnocena jako OÚ, musí být 

následně jednoznačně posouzena z pohledu splnění podmínek pro jeden z šesti 

vymezených právních titulů dle GDPR. 

Dle GDPR lze zpracovávat OÚ pouze na základě jednoho z těchto taxativně 

vymezených právních titulů: 

a) Souhlas se zpracováním OÚ; 

b) Plnění smlouvy; 

c) Plnění právní povinnosti; 

d) Životně důležitý zájem; 

e) Úkoly ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci; 

f) Oprávněný zájem.  



 

 

 

4. Určení, v jakém rozsahu jsou OÚ shromažďovány 

Při posuzování právních titulů u zjištěných OÚ je nezbytné určit, nejen z jakého 

právního titulu, ale i za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány (např. vedení mzdové 

agendy) a zda zpracovávané OÚ jsou adekvátní (přiměřené) k tomuto účelu, zda jsou 

přesné (aktuální). 

 

5. Posouzení procesu aktualizace OÚ 
V tomto kroku se posuzuje, zda existují u subjektu mechanismy, kterými lze docílit, aby 

OÚ byly aktuální (přesné), tedy jakým způsobem dochází k aktualizaci OÚ. 

 

6. Posouzení přístupu subjektů k OÚ 
Zde se stanovuje okruh všech osob, které mají ke konkrétním OÚ či jejich skupinám, 

přístup, na základě čeho, z jakého důvodu, v jakém rozsahu a jakými prostředky, event., 

zda existují interní či smluvní pravidla, která tento přístup upravují, včetně určení 

odpovědnostních vztahů (kdo za dodržování pravidel, povinností ve vztahu k OÚ 

odpovídá). 

 

7. Posouzení procesů expirace, archivace a likvidace OÚ 

Zde se posuzuje, jakými způsoby a prostředky je u subjektu: 

- zajištěno sledování dat z časového hlediska, tedy zda uchovávané údaje jsou stále 

nezbytné pro tento subjekt, při zachování jednoho z právních titulů ke zpracování OÚ 

dle GDPR (v čase se může měnit), 

-  z jakých důvodů je OÚ archivován (i v případě archivace musí existovat některý 

z právních titulů či výjimek stanovených GDPR), 

- zda a jakým způsobem je doložitelná, a to i zpětně, bezpečná likvidace materiálů 

obsahující OÚ. 

 

8. Posouzení analýzou zjištěných poznatků, stávajících technických prostředků, 

procesů a organizačních opatření z hlediska splnění podmínek GDPR 

V této fázi je nutné posoudit, zda a nakolik dosavadní „práce“ s OÚ splňuje parametry 

pro zpracování OÚ dle nových požadavků GDPR za účelem stanovení rozsahu dalšího 

postupu včetně volby jednotlivých opatření. 

Tato fáze by měla kromě jiného odpovědět na otázky, zda má subjekt povinnost 

zpracovat DPIA (posouzení vlivu dopadů na ochranu osobních údajů GDPR – nová 

povinnost pro správce), zda je povinen ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů 

(DPO), event., zda je tento subjekt povinen vést záznamy o zpracování OÚ. 

Tento bod je vlastním ZPRACOVÁNÍM ROZDÍLOVÉ ANALÝZY, kdy se porovnají 

výstupy z prvotní analýzy s požadovaným stavem povinností dle GDPR a stanovení 

rozdílů v jednotlivých oblastech, zhodnocení dostatečnosti stávajících organizačních 

i technických opatření ve vztahu k GDPR, úplnost stávající dokumentace. 

Současně by mělo dojít ke ZPRACOVÁNÍ RIZIKOVÉ ANALÝZY, ve které se 

identifikují existující a potenciální rizika ve vztahu ke spravovaným osobním údajům, 

tato rizika se posoudí z hlediska jejich možného vlivu na ochranu osobních údajů 

a možné je posoudit i rizika hrozících sankcí. 

 

 

B) NÁVRH ŘEŠENÍ A OPATŘENÍ 

 



 

 

 Povinný subjekt by měl na základě zjištění z interního auditu za pomoci odborníků 

zpracovat návrh řešení se stanovením seznamu opatření, včetně harmonogramu, 

k implementaci GDPR. Jedná se zejména o: 

 

1. Návrh úprav vnitřních předpisů a procesů  

Na základě zjištění, ke kterým bylo dospěno interním auditem, může vzniknout potřeba 

upravit vnitřní normy týkající se různých fází zpracování OÚ, jako i úprava vzorů 

předtisků životních situací apod. Konkrétní úprava vnitřních norem závisí 

na konkrétních zjištěních vzešlých z interního auditu. V rámci tohoto kroku tak připadá 

v úvahu zpracování interních norem o odpovědnostních vztazích, povinnostech 

zaměstnanců při zpracování OÚ, předávání OÚ třetím osobám či jiným agendám, 

archivace OÚ, likvidace OÚ, event. i změny organizačního schématu. Interní normy by 

měly po právní stránce řešit či reflektovat všechny body požadavků na zpracování a 

ochranu OÚ, zejména: 

o jaká zpracování OÚ se provádí; 

o na základě jakých právních titulů se zpracování OÚ provádí, postup 

při odpadnutí původního právního titulu; 

o v jakém rozsahu se zpracování OÚ provádí; 

o jak a kdo zajišťuje plnění podmínek zpracování OÚ; 

o rozsah přístupů zaměstnanců a dalších subjektů k OÚ, jejich oprávnění, 

možnosti a podmínky zpřístupnění OÚ z jiné agendy; 

o úprava fyzického zabezpečení písemností v listinné podobě; 

o automatizace činností při zpracování OÚ; 

o aktualizace OÚ; 

o archivace OÚ; 

o likvidace OÚ; 

o postup při bezpečnostních incidentech; 

o postup při vyřizování stížností subjektů údajů a jejich žádostí; 

o práva, kompetence, povinnosti, vztahy s ustaveným pověřencem pro ochranu 

osobních údajů (DPO); 

o v případě, že správce OÚ předává OÚ svému zpracovateli, je nezbytné 

vypracovat písemnou smlouvu o zpracování OÚ (např. s účetní externí firmou). 

Může být součástí jiné smlouvy, jak v listinné, tak elektronické podobě splňující 

náležitosti písemnosti. Zpracovatel musí ve smlouvě přijmout veškerá nezbytná 

bezpečnostní opatření, dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele, 

má povinnost součinnosti se správcem; na základě pokynů správce musí OÚ 

vymazat nebo předat zpět veškeré OÚ, poskytuje informace, umožní vykonávat 

kontroly, audity správce či pověřené osoby. Zpracovatel musí poskytovat 

dostatečné záruky technických a organizačních zabezpečení (lze doložit 

i schváleným kodexem chování nebo mechanismem pro vydávání osvědčení). 

 

2. Návrh na školení zaměstnanců nakládajících s OÚ 

 

3. Návrh potřebné dokumentace pro záznamy o činnostech zpracování OÚ (je-li tato 

povinnost dle podmínek GDPR dána) včetně smluv se zpracovatelem OÚ (např. externí 

účetní firmou) upravujících podmínky zpracování OÚ. 

Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které budou zpracovatelé povinni vést 

o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu – Úřadu na ochranu 

osobních údajů. 

 Záznamy o činnostech musí obsahovat: 



 

 

- jméno a kontaktní údaje správce,  

- účely zpracování,  

- rozsah zpracovávaných osobních údajů,  

- informace o příjemcích daných osobních údajů,  

- o předávání údajů do třetích zemí,  

- lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií údajů a popis přijatých technických 

a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti údajů. 

 

4. Návrh na ustanovení pověřence pro ochranu OÚ  

 

5. Návrh na zpracování DPIA - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tj. 

povinnost zpracovat v případech, kdy bylo analytickou částí zjištěno, že zpracování 

údajů bude mít pravděpodobně za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických 

osob). 

 

6. Návrh technických řešení (návrh na vydání rozhodnutí o stupni a způsobu 

automatizace zpracování a ochrany OÚ, využití stávajících systému IT, jeho 

bezpečnosti) – dle situace může vzniknout potřeba zpracování návrhu na zpracování 

interního systému ochrany OÚ, který by měl být schopen provádět jak monitorovací 

reporting (zaznamenává běžnou činnost při zpracování OÚ), tak reporting událostní či 

bezpečnostní (v případě bezpečnostního incidentu, úniku OÚ, narušení systému apod.). 

Aby byl tento systém co nejefektivnější, bude vyžadován vysoký stupeň strukturalizace 

dat. Zajištění „dohlednosti“ a „dohledatelnosti“ OÚ, aby bylo možné smazání či předání 

OÚ konkrétní osobě, tagování všech údajů (navigační prvek k obsahu), dokumentů a 

dat, ve kterých se nacházejí OÚ, technologie pro jednorázové vyhledání (anebo 

smazání) všech OÚ o konkrétním subjektu údajů. 

 

C)  REALIZAČNÍ FÁZE 

Povinný subjekt s konečnou platností rozhodne, jaká z navrhovaných řešení se budou 

při zpracování OÚ a jejich ochraně realizovat. Efektivitu a praktičnost přijatých opatření 

bude třeba pravidelně ověřovat, a to jak technickou úroveň, tak školení zaměstnanců 

a jejich monitoring. 

Někdy si rozhodnutí o volbě některých konkrétních navržených řešení vyžádá úpravy 

zejména interních předpisů (např. ve vazbě na zvolené technické – softwarové řešení). 

Upraví se případně i vhodné organizační začlenění pozice „Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů“, popis jeho pozice, obsah smlouvy s ním. 

Zavedou se změny do všech interních postupů, interních předpisů a směrnic, pracovních 

náplní zaměstnanců apod. Dojde k proškolení zaměstnanců podílejících se 

na zpracování osobních údajů a jejich ochraně. 

Lze shrnout, že příprava zpracování podkladů pro analytickou část implementace GDPR bude 

časově náročná, neboť úředníci a zaměstnanci povinného subjektu – města Sedlčany přicházejí 

do styku s řadou OÚ a tito budou potřebovat nezbytně i konzultační podporu, aby byli schopni 

poskytnout informace pro analytickou fázi implementace GDPR.  

Diskuse: 

▪ nad vlastním nařízením; 

▪ dopad do prostředí Městského úřadu Sedlčany; 

▪ náklady spojené s implementací. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat samostatně: 

https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/pravo-na-vymaz/


 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje realizaci procesu postupné implementace nařízení Evropského 

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

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR) jednotně do prostředí Městského úřadu 

Sedlčany, včetně Městské policie Sedlčany i všech městem Sedlčany zřízených příspěvkových 

organizací, případně obchodních společností.“ 

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 78-1291/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje provedení srovnávací analýzy (prvotní analýzy) a plán 

implementace, případně jejího naplnění na ochranu osobních údajů dle GDPR externím 

zpracovatelem, který bude vybrán na základě poptávkového řízení na zpracování uvedené 

analýzy. Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Ing. Vojtěchovi Hlaváčkovi, 

tajemníkovi Městského úřadu Sedlčany, předložit návrh na zadání veřejné zakázky 

na zpracování komplexní analýzy a navrhnout pro rok 2018 finanční prostředky pro zajištění 

implementace GDPR v prostředí Městského úřadu Sedlčany a příspěvkových organizací 

zřízených městem, případně obchodních společností.“ 

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 78-1292/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje složení pracovního skupiny pro implementaci GDPR 

v obsazení: 

Ing. Jiří Burian, starosta města; 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 

Pan Václav Pištěk; 

Pan Jan Kundrlík; 

Mgr. Monika Sedláková; 

Pan Martin Petržílka; 

Bc. Milena Barešová.“ 

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 78-1293/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá pracovní skupině pro implementaci GDPR v termínu nejpozději 

do zahájení implementace předložit Radě města Sedlčany návrh na obsazení pozice pověřence 

pro ochranu osobních údajů (výkon DPO v rámci GDPR).“  

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 78-1294/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá vedoucím jednotlivých odborů Městského úřadu Sedlčany 

a ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, případně 

jednatelům obchodních společností, poskytnout pracovní skupině GDPR a dalším zúčastněným 

subjektům procesu implementace GDPR potřebnou součinnost a zázemí.“ 

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 78-1295/2014-2018. 

 



 

 

4.3 Zajištění změny pohotovostního režimu na Odboru sociálních věcí, Úseku sociálně-

právní ochrany dětí 

Rada města Sedlčany byla podrobně seznámena se stávajícím zajištěním pohotovostní služby 

a její funkčností a účinností.  

Pohotovostní režim je bezprostředně navázán na pohotovost Městské policie Sedlčany, která 

při nahlášení případu kontaktuje zpravidla vedoucí Odboru sociálních věcí, případně jí 

nahlášeného pracovníka. 

Projednáno bylo vyhodnocení stávajícího systému, který byl pro město Sedlčany výhodný. 

Nikdy nedošlo k ohrožení systému sociálně-právní ochrany dětí. Každý případ byl řádně 

a s žádanou péčí řešen. 

V součinnosti s Odborem ekonomickým bylo provedeno finanční vyhodnocení stávajícího 

systému, který nárokoval cca do částky 10.000,00 Kč/rok. Režim, který si vynucuje státní 

správa, přijde město Sedlčany na cca (pouze pro Odbor sociálních věcí) 190.000,00 Kč/rok, což 

představuje neúměrnou zátěž. V tomto případě lze finanční nároky pokrýt z žádané dotace.  

 

RM projednala hlavní zásady uvedené ve vnitřním předpise (Metodickém pokynu). 

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být 

v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména na děti 

(dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý den, a to 

i mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu, kdy je zajištěna nepřetržitá pracovní 

pohotovost pracovníky Odboru sociálních věcí, především Úseku sociálně-právní ochrany dětí 

na Městském úřadu Sedlčany (dále též „OSPOD“). 

 

Časová dostupnost 

Pracovní doba pracovníků OSPOD je stejná jako i její rozvrh pro celý Městský úřad Sedlčany. 

Na Úseku sociálně-právní ochrany dětí zastihne klient po dohodě klíčového sociálního 

pracovníka nebo i mimo takovou dohodu v provozní době Městského úřadu Sedlčany. 

V případě nepřítomnosti konkrétního sociálního pracovníka bude tento pracovník zastoupen 

svým kolegou z téhož Úseku (Odboru), který splňuje totožnou nebo obdobnou odbornost 

a vykonává stejnou agendu práce, případně vedoucí Odboru.  

 

Provozní doba Městského úřadu Sedlčany (je širší oproti době otevřené veřejnosti – úřední 

hodiny) 

Pondělí 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Úterý 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30 

Středa 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Čtvrtek 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30 

Pátek 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00 

  

Polední přestávka je v časovém rozsahu 12:00 hod až 12:30 hod. Pracovník držící pohotovost 

realizuje polední přestávku v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. 

Přestávka je čerpána tak, aby v čase na jídlo a oddech v trvání 30 minut byl na pracovišti 

OSPOD přítomen vždy minimálně 1 pracovník, který zajistí jeho provoz (pohotovost). 

 

V provozní době je zabezpečeno, aby byl přímo na pracovišti, a to za každých okolností 

přítomen minimálně vždy alespoň 1 sociální pracovník na Odboru sociálních věcí. 

Pokud by to v rámci nějaké mimořádné události nebylo možné, je v takovýchto případech vždy 

na tomto Odboru přítomen jeho vedoucí nebo jím určený zástupce, případně jsou pro tyto 

případy instruováni pracovníci recepce. Tato informace, stejně jako omezení provozu Odboru 

sociálních věcí (služební pochůzky, služební cesty, mimořádné situace v kombinaci 



 

 

s nepřítomností více pracovníků apod.) se sděluje (vyvěšuje) na dveřích pracovišť jednotlivých 

sociálních pracovníků a zveřejňuje na www stránkách města Sedlčany, a to za současné 

povinnosti splnění ohlašovací povinnosti na recepci Městského úřadu Sedlčany. 

 

K jednání s konkrétním sociálním pracovníkem OSPOD v době pohotovosti je vhodné využít 

telefonního spojení. V případě nepřítomnosti konkrétního sociálního pracovníka předá jiný 

pracovník Odboru sociálních věcí základní informace o návštěvě klienta pracovníkovi OSPOD, 

na jehož přítomnost se klient dotazoval v době jeho nepřítomnosti, případně vedoucímu Odboru 

sociálních věcí. V naléhavých případech kontaktuje přítomný pracovník vedoucího Odboru, 

který rozhodne o dalším postupu. 

 

Klienti mají možnost primárně využívat pro návštěvu OSPOD dny, ve kterých je stanovena 

provozní doba, případně doba úřední. Pokud to nebude z velmi naléhavých a důležitých důvodů 

možné, je možná individuální domluva mezi klientem a sociálním pracovníkem v době výkonu 

pohotovosti. 

 

Pohotovost 

Osobní výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn každý pracovní den. Mimo pracovní 

dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost (tedy 24 hodin, 

7 dní v týdnu). Pracovní pohotovost přímo navazuje na stanovenou pracovní dobu, nevzniká 

tedy žádná časová prodleva. Výkon pohotovosti upravuje Metodický pokyn, vyhláška MPSV 

ČR č. 473/2012 Sb., mezinárodní Úmluva o právech dítěte (Convention on the Right of the 

Child), k jejímuž dodržování se Česká republika zavázala a zároveň zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příp. další individuální pokyny vedoucího Odboru 

sociálních věcí nebo jiných, později vydaných vnitřních předpisů. Tuto pracovní pohotovost 

vykonává pouze pracovník OSPOD, který splňuje zvláštní odbornou způsobilost dle ustanovení 

§ 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pohotovostní číslo je veřejné; má ho k dispozici přímo Policie České republiky, Městská policie 

Sedlčany a Okresní soud Příbram. 

 

V době pohotovosti se řeší: 

- akutní úkony vyžádané Policií ČR či Městskou policií Sedlčany, 

- nezbytné úkony ve vztahu k nezletilému dítěti, které nesnesou odkladu, 

- ohrožení života dítěte. 

 

Pracovní pohotovost začíná vždy po ukončení pracovní doby daného, konkrétního dne a končí 

započetím další směny. Pracovní pohotovost je tedy rozvržena vždy od pondělí od 17:00 hod. 

a končí vždy za týden v pondělí v 7:30 hod. Pokud se bude jednat o den, který není pracovním, 

počítá se do pracovní pohotovosti celých 24 hodin tohoto dne. 

 

Povinnosti pracovníka OSPOD při plnění pracovní pohotovosti 

Pracovník je povinen poskytovat pomoc ohroženým dětem v součinnosti s příslušnými orgány  

a organizacemi v rozsahu stanoveném v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  

ve znění pozdějších předpisů a dalšími zákony a jinými právními normami a předpisy 

zabývajícími se ochranou dětí (viz předchozí odstavce). 

Během pracovní pohotovosti se musí pracovník OSPOD zdržet požívání alkoholických nápojů  

a jiných omamných látek. 



 

 

Pracovník OSPOD se dopravuje na místo, kam je během své pracovní pohotovosti přivolán, 

svým osobním automobilem nebo jiným dopravním prostředkem jím zajištěným a na své 

náklady. Pokud pracovník OSPOD, který je v pracovní pohotovosti, nemá zcela mimořádně 

k dispozici dopravní prostředek, má právo požádat Městský úřad Sedlčany pro výkon pracovní 

pohotovosti o využití referentského vozidla. Náklady za pohonné hmoty, které nejsou nutně 

spojeny s dopravou na místo v rámci pracovní pohotovosti, v takovém případě hradí pracovník 

sám ze svých prostředků, nebude-li se zaměstnavatelem dohodnuto jinak. 

 

Další povinností spojenou s výkonem pracovní pohotovosti je fakt, že se pracovník OSPOD 

nesmí zdržovat ve vzdálenosti, která je větší než vzdálenost odpovídající vzdálenosti z místa 

bydliště do zaměstnání. Toto může být porušeno, bude-li se zdržovat pracovník zhruba 30 minut 

cesty od běžného místa výkonu svého zaměstnání.  

 

Pracovník je povinen být dosažitelný na služebním mobilním telefonu a smí ho užívat pouze 

pro účely, pro které mu byl svěřen. V případě, že z vážných a náhlých důvodů nemůže 

pracovník zabezpečit převzatou službu pracovní pohotovosti, je povinen o této situaci 

telefonicky vyrozumět vedoucího Odboru sociálních věcí a zabezpečit případné předání služby 

na dobu nezbytně nutnou náhradníkovi. 

 

Pracovník zpracuje z události řešené při pracovní pohotovosti záznam, čímž bude zajištěno 

předání informací do běžného provozu a další návaznost s případem. Další řešení bude náležet 

klíčovému pracovníkovi Odboru, který bude případ řešit. 

 

Ostatní práva a povinnosti z pohledu „zaměstnanec – zaměstnavatel“ jsou ohledně pracovní 

pohotovosti a práce přesčas zakotveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce). 

Pracovní pohotovost nesmí být vykonávána zaměstnancem během čerpání jeho dovolené 

a pracovní neschopnosti. Pro tyto účely je vedoucí Odboru sociálních věcí povinen zajistit 

odpovídajícího náhradníka. Pokud náhradníka vedoucí nezajistí, je povinen zastoupit 

pracovníka v jeho pracovní pohotovosti on sám, nebrání-li mu v tom skutečnosti, pro které by 

byl výkon pracovní pohotovosti neslučitelný se zákonem. 

 

Rozpis pohotovosti 

Rozpis pracovní pohotovosti je zaznamenán na vývěsce určené k obdobným oznámením na 

příslušném Odboru, dále se nalézá u vedoucího Odboru a je též rozeslán do e-mailových 

schránek všech pracovníků Odboru, a to vždy minimálně měsíc dopředu, než bude třeba rozvrh 

vykonávat. Tento Rozpis pracovní pohotovosti vypracovává vedoucí Odboru. Rozpis pracovní 

pohotovosti zároveň musí být uveřejněn tak, aby byl k dispozici všem pracovníkům Odboru 

sociálních věcí. Rozpis se zpravidla vypracovává vždy na 3 měsíce dopředu a zveřejňuje dle 

výše uvedeného. V Rozpisu pracovní pohotovosti je zohledněna plánovaná dovolená. 

 

Rozpis je vytvářen na základě dohody jednotlivých pracovníků OSPOD za aplikace rovného 

přístupu a všichni pracovníci jsou s tím seznámeni. Dle rozpisu si pracovníci předávají služební 

telefon určený k výkonu tohoto pracovního úkolu. Pro vznik pracovní pohotovosti je třeba 

uzavřít smluvní ujednání, které bude fungovat jako „doplněk“ Pracovní smlouvy.  

 

Další povinnosti spojené s pracovní pohotovostí 

Pracovník, který má pracovní pohotovost, je povinen se během této pracovní pohotovosti zdržet 

požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, jak uvedeno výše. V této souvislosti 



 

 

je tedy takovýto pracovník povinen dodržovat ustanovení zákoníku práce, která se této 

problematiky dotýkají stejně, jako kdyby se aktuálně zdržoval na pracovišti. 

 

Odměna za pracovní pohotovost  

Dle ustanovení § 140 zákoníku práce náleží zaměstnanci odměna při pracovní pohotovosti 

ve výši 10 % průměrného výdělku. Pokud nastoupí takovýto pracovník do práce, je placen jako 

za práci přesčas.  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem Metodického pokynu; 

▪ nad reálnou potřebností a požadavky. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a právním 

řádem ČR, zřízení institutu pohotovostního režimu pro výkon zajištění nepřetržité péče o děti 

v ohrožení, které je zakotveno mj. v mezinárodní Úmluvě o právech dítěte (Convention on the 

Right of the Child), a to v prostředí Městského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí 

a schválených limitech v dokumentaci uvedených, počínaje dnem 1. března 2018.“ 

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 78-1296/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Metodický pokyn pro pracovní pohotovost sociálních 

pracovníků č. 1/2018, podle něhož bude postupováno Městským úřadem Sedlčany, Odborem 

sociálních věcí, při výkonu pohotovostního režimu na zajištění nepřetržité péče o děti 

v ohrožení.“ 

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 78-1297/2014-2018. 

 

4.4 Zajištění změny pohotovostního režimu na Odboru životního prostředí, Úseku 

vodního hospodářství 

Rada města Sedlčany byla zevrubně seznámena se stávajícím zajištěním pohotovostní služby 

a její funkčností a účinností. 

Projednáno bylo vyhodnocení stávajícího systému. 

Požadavky legislativy a součinných orgánů státní správy na věc pohlížejí komplikovaněji 

a zároveň s větší, respektive neporovnatelnou finanční náročností. 

V součinnosti s Odborem ekonomickým bylo provedeno finanční vyhodnocení stávajícího 

systému, který nárokoval okolo 8.000,00 Kč/rok. Režim, který si vynucuje státní správa, přijde 

město Sedlčany na cca (pouze pro Odbor životního prostředí) na 110.000,00 Kč/rok, což 

představuje neúměrnou zátěž, kterou nepokrývá příspěvek na státní správu v plné výši. 

 

Tento návrh vznikl na základě požadavku dokonaleji zabezpečit povinnosti vyplývající 

z ustanovení § 41 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Vodoprávní úřad má ze zákona povinnost převzít informaci Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje nebo Policie ČR o havárii a následně po prvotním zásahu HZS pokračovat 

v řízení prací při zneškodňování, a to i mimo pracovní dobu. Od roku 2003 byla tato činnost 

vykonávána prostřednictvím služebního telefonu vedoucího Odboru životního prostředí nebo 



 

 

jím určeného zástupce. Plné zajištění v tomto ohledu bylo zpochybňováno, ačkoliv se 

pracovníci Odboru životního prostředí vždy ke každé havárii dostavili včas.  

Návrh opatření zajistí nezpochybnitelně a plně pohotovost v době dovolené, nemoci, 

soukromých akcí nebo na území bez signálu. V případě kdy pracovník pohotovosti přijme 

informaci HZS o havárii, bude schopný řešit osobně havárii a nemusí shánět jiného 

zastupujícího pracovníka vodoprávního úřadu (zajištěna dosažitelnost nebo plnění s personální 

náhradou), vše v souladu a režimu zákonného opatření.  

Na území ORP Sedlčany se nacházejí tři rozsáhlé vodní plochy Vltavské kaskády, kde dochází 

znovu k oživení rekreační činnosti včetně rozšíření všech druhů plavidel, tudíž reálně hrozí 

větší nebezpečí vzniku havárií. Proto po konzultacích s Krajským úřadem Středočeského kraje 

je navrhováno zřízení pracovní pohotovosti na Úseku vodního hospodářství. Pracovníci tohoto 

Úseku budou zařazeni do pohotovostního režimu, a to s předpokládanou účinností dnem 

1. března 2018.      

 

RM dále projednala a korigovala návrh Metodického pokynu k zabezpečení pracovní 

pohotovosti pro případ havárie dle zákona o vodách. 

Tento pokyn stanovuje postupy pracovníků Odboru životního prostředí při plnění úkolů dle 

ustanovení § 41 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny zajistit pracovní pohotovost (havarijní 

službu) vodoprávního úřadu pro případ havárie na vodách. 

Úkoly při pracovní pohotovosti vykonávají pracovníci Odboru životního prostředí Městského 

úřadu Sedlčany, Úseku vodního hospodářství. 

Pracovník je dle znění zákoníku práce, dále podle jeho pracovního zařazení, definovaného 

pracovní náplní a případně na základě dalších vnitřních předpisů Městského úřadu Sedlčany 

povinen: 

 V případě nahlášené havárie se účastnit na místě a řídit práce při zneškodňování havárií 

v souladu s § 41 odst. 3 vodního zákona. Příjezd na místo musí být v co nejkratší lhůtě. 

K cestě ze Sedlčany (rozumí se od dislokovaného pracoviště, garáže) je možno využít 

služební automobil (Škoda - Fabia), náhradní klíče se budou předávat mezi navazujícími 

pracovníky spolu s havarijním telefonem. K převozu z místa bydliště ke garáži 

automobilu je pracovník povinen se dopravit s využitím vlastního dopravního 

prostředku. Z akce provede pracovník zápis a spolu s předáním všech dostupných 

informací jej předá pracovníkům vodoprávního úřadu neprodleně, v nejkratším 

možném termínu, tedy nejpozději první následný pracovní den. Další postup ve věci je 

záležitostí vodoprávního úřadu.  

 Spolupracovat při řešení havárie s Českou inspekcí životního prostředí, Povodím 

Vltavy, s. p., Hasičským záchranným sborem ČR, dotčenými obcemi, Policií České 

republiky a dalšími organizacemi. 

 Havarijní služba bude sloužit i jako hlásná povodňová služba dle ustanovení § 73 odst. 

2 vodního zákona pro případ povodní v ORP Sedlčany. Pracovník je povinen seznámit 

se s Povodňovým plánem ORP Sedlčany, který je umístěn na webových stránkách 

města, a postupovat podle něho. Rovněž musí být znalý Povodňových plánů 

zpracovaných jednotlivými obcemi.  

Plán dosažitelnosti o pracovní pohotovosti na jiném místě než pracovišti ve smyslu ustanovení 

zákoníku práce, v platném znění, bude uložen na Odboru životního prostředí, Úseku vodního 

hospodářství, desky Havarijní služba. K dispozici bude na recepci Městského úřadu Sedlčany, 

kam jej bude vedoucí Odboru životního prostředí předávat.  



 

 

Plán obsahuje režim časového střídání pracovníků zařazených do pracovní pohotovosti 

s uvedením jejího počátku a ukončení včetně určení místa, kde se má pracovník nacházet.  

Za toto místo je považováno místo trvalého nebo aktuálního pobytu zaměstnance.  

Pracovník je k tomuto účelu vybaven služebním telefonem s přiděleným pohotovostním číslem. 

Informace o pohotovostním čísle jsou k dispozici Hasičskému záchrannému sboru, České 

inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy, s. p. a dalším institucím.  

Pracovník povinen dodržovat podmínky používání služebního mobilního telefonu. Ze všech 

míst bude provedeno před nástupem na pohotovost kontrolní telefonní spojení, o kterém 

vedoucí Odboru životního prostředí za účasti vedoucího Odboru krizového řízení provede 

záznam do příslušné dokumentace.  

Pracovní pohotovost pověřených pracovníků je zabezpečována vždy po skončení stanovené 

pracovní doby do začátku pracovní doby následujícího pracovního dne. Pracovní pohotovost je 

rovněž zabezpečována ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.  

  

Pracovní pohotovost jednoho pracovníka je ohraničena pracovním týdnem (dále jen „cyklus“) 

a po jeho uplynutí je pracovník střídán dalším pracovníkem v rámci dalšího cyklu. 

Počátek běhu jednoho cyklu pracovní pohotovosti je vždy po skončení stanovené pracovní 

doby. Ukončení cyklu pracovní pohotovosti téhož zaměstnance je následující den při nástupu 

do zaměstnání. 

Vedoucí Odboru životního prostředí je odpovědný za dodržování přestávek na zotavenou a za 

dobu odpočinku v kontextu zákoníku práce.  

 

Stanovená pracovní doba a rozsah pracovní pohotovosti (příklad) 

 

 pracovní doba pracovní pohotovost 

Pondělí 07:30 – 17:00     1. cyklus           17:00 – 24:00 

Úterý 07:30 – 15:30 00:00 – 07:30      15:30 – 24:00 

Středa 07:30 – 17:00 00:00 – 07:30      17:00 – 24:00 

Čtvrtek 07:30 – 15:30 00:00 – 07:30      15:30 – 24:00 

Pátek 07:00 – 15:00 00:00 – 07:00      15:00 – 24:00 

Sobota  00:00 – 24:00 

Neděle  00:00 – 24:00 

Pondělí 07:30 – 17:00 00:00 – 07:30            

 

 

Rozvrh pohotovosti je vypracován vždy nejméně jeden kalendářní měsíc dopředu a příslušní 

pracovníci jsou o svém zařazení do systému pohotovostí v předstihu vyrozuměni. 

Při zařazování pracovníků je brán zřetel na plánovanou řádnou dovolenou, pracovní 

neschopnost nebo jiné závažné překážky, pro které by pracovník nebyl schopen řádně 

vykonávat pracovní povinnosti. 

 

Po dohodě mezi předávajícím a přebírajícím pracovníkem a po schválení vedoucím Odboru 

životního prostředí lze předat službu na předem dohodnutém místě, zpravidla v místě pobytu 

službu přebírajícího pracovníka.  

 

Při vzniku předem neočekávaných skutečností, které by bránily ve výkonu pracovní 

pohotovosti předem určeného zaměstnance, je tento povinen neprodleně vyrozumět vedoucí 

Odboru životního prostředí, který převezme pracovní pohotovost na nezbytně nutnou dobu 



 

 

(do dalšího pracovního dne) nebo zabezpečí předání pohotovosti na nezbytně nutnou dobu 

jinému pracovníkovi.  

Výkon práce v době pracovní pohotovosti je výkonem práce mimo rozsah stanovené týdenní 

pracovní doby, tato práce je také odměňována jako práce přesčas.  

Doba držení pohotovosti bez výkonu práce bude hrazena částkou rovnou 10 % průměrného 

měsíčního výdělku, a to v souladu se zákoníkem práce.  

Za výkon práce přesčas v době pracovní pohotovosti je pro účely výkazu považována taková 

práce, kdy je pohotovost konající pracovník donucen opustit místo dosahu, ve kterém koná 

pracovní pohotovost (místo svého pobytu nebo místo předem určené, na kterém se bude v době 

držení pohotovosti zdržovat).  

 

O vykonané práci v době pracovní pohotovosti vyrozumí službu konající pracovník nejbližší 

následující pracovní den vedoucího Odboru životního prostředí, v případě řešení závažné 

problematiky vyrozumí telefonicky vedoucího Odboru životního prostředí již v průběhu úkonu 

nebo bezprostředně po ukončení úkonu. 

  

Za účelem vyrozumění pracovníka, který je zařazen do pracovní pohotovosti, je mu přidělen 

služební mobilní telefon s přiděleným pohotovostním číslem. 

Služební mobilní telefon je předáván vždy při předávání služby pracovní pohotovosti. 

Služební mobilní telefon neslouží k používání pro soukromé účely. 

 

Službu konající pracovník odpovídá po převzetí služby za řádnou péči o svěřený mobilní 

telefon, jeho správné fungování a včasné dobití baterie. Jakoukoli závadu na přístroji je povinen 

neprodleně hlásit vedoucímu OŽP. Je odpovědný za případnou ztrátu přístroje nebo jeho 

příslušenství, včetně použití mimo stanovený účel. Při každém předání se funkce služebního 

telefonu prověřuje. 

 

Pracovník je povinen: 

 zdržovat se na dohodnutém místě výkonu pracovní pohotovosti a být dosažitelný 

na služebním mobilním telefonu, 

 službu konající pracovník je povinen se zdržet požívání alkoholických nápojů, 

 v případě, že z vážných důvodů pracovník nemůže zabezpečit převzatou službu 

pracovní pohotovosti, je povinen o této situaci vyrozumět telefonicky vedoucího 

Odboru životního prostředí a zabezpečit případné předání služby na nezbytně nutnou 

dobu náhradníkovi, 

 používat služební mobilní telefon v souladu s jeho účelem a uvedenými pravidly, 

 dodržovat další pracovněprávní předpisy týkající se pracovní pohotovosti a práce 

přesčas dle ustanovení zákoníku práce. 

Metodický pokyn také řeší kompetence pracovníka při plnění pracovní pohotovosti. 

Pracovník určený k pracovní pohotovosti je oprávněn řídit na místě práce za vodoprávní úřad 

obce s rozšířenou působností Sedlčany na území ORP Sedlčany. 

Plán služeb schvaluje, případně i sestavuje vedoucí Odboru životního prostředí vždy před 

započetím měsíce a po uplynutí měsíce kontroluje a schvaluje vyčíslenou skutečnost 

vykonaných pohotovostí a přesčasové práce. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ kontinuita procesu v době přestávky na zotavenou (oběda); 

▪ další aspekty činnosti; 

▪ úprava doby polední přestávky.     

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními 

předpisy zřízení institutu pohotovostního režimu pro výkon zajištění havárií a následné činnosti 

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

který především spočívá v kontinuálním pokračování v řízení prací při zneškodňování důsledků 

ekologických havárií, který bude ve schválených limitech dokumentace aplikován v prostředí 

Městského úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí, počínaje dnem 1. března 2018.“  

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 78-1298/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Metodický pokyn pro pracovní pohotovost pracovníků 

Městského úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí, Úseku vodního hospodářství, 

č. 2/2018, při výkonu pohotovostního režimu vydávaného za účelem zajištění havárií 

a následné činnosti aplikované v režimu právních předpisů po prvotním zásahu Hasičského 

záchranného sboru ČR, postupem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně dalších předpisů.“ 

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 78-1299/2014-2018. 
 

4.4.1 Společná ustanovení k projednanému bodu 4.3 a 4.4 

Rada města Sedlčany dále projednala návrhy smluvních ujednání, a to pro oba případy 

pohotovosti. 

Stanovení základních finančních limitů: 

▪ pro oba případy 10 % průměrné mzdy v souladu se zákoníkem práce; 

▪ doprava na místo výkonu práce (administrativní budova č. p. 32, č. p. 34, garáže referentských 

vozidel) jde na vrub referenta, který drží pohotovost; doprava na místo havárie ze Sedlčan 

služebním referentským vozidlem; 

▪ v případě personální nouze budou držet pohotovost i další vybraní pracovníci obou Odborů, 

a to pod záštitou vedoucích. 

Diskuse: 

▪ nad návrhem smluvních ujednání; 

▪ nad stanovenými limity a parametry pro uzavření Smlouvy; 

▪ další úloha vedoucích Odborů ve věci dodržování pravidel výkonu pohotovosti, a to 

v kontextu zákoníku práce. 

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

jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí vzorové Dohody o pracovní pohotovosti a práci přesčas, 

které budou aplikovány v prostředí Městského úřadu Sedlčany na podporu a zajištění výkonu 

přenesené působnosti na Odboru životního prostředí a Odboru sociálních věcí, a to 

ve stanovených limitech organizačních, finančních a provozních.“ 



 

 

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 78-1300/2014-2018. 

 

4.5 Aktualizace dříve uzavřených smluvních ujednání; Smlouvy o zřízených účtech 

u České spořitelny, a. s. 

Za účelem aktualizace smluvních ujednání byla Rada města Sedlčany seznámena 

s následujícími informacemi. 

Přehled Smluv zřízených účtů u České spořitelny, a. s. 

Smlouva o běžném účtu pro okresní úřady, obce a jimi zřízené organizace ze dne 29. července 

1996 

- Základní běžný účet č. 1004850-218/0800 

- Podúčty: 19-1004850-218/0800 účet příjmový 

               27-1004850-218/0800 účet výdajový 

               1038-1004850-218/0800 účet sdružených prostředků 

               1222-1004850-218/0800 Fond rezerv a rozvoje 

               182-1004850-218/0800 Sociální fond 

               981224-1004850-218/0800 Fond na obnovu a modernizaci BF 

 

Dne 2. července 2002 přečíslování: účet založen pod číslem 1004850-218/0800 byl z podnětu 

České spořitelny, a. s. přečíslován na: 521722359/0800. Toto číslo je platné i pro zřízené 

podúčty se zachováním předčíslí. 

 

Aktualizace původní Smlouvy dne 11. října 2004: Smlouva o běžném účtu v české měně 

pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace (Pozn.: Účty zřizované v roce 2000 byly účty 

limitní pro čerpání dotací ze státního rozpočtu, dohodou o ukončení účinnosti Smlouvy o účtu 

ze dne 16. prosince 2008 byly tyto účty zrušeny (akce: U rampa; Skatepark na stadionu LAS 

Taverny; Zimní stadion Sedlčany). 

 

Přehled: 

Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne 

1. června 2005  

č. ú. 35-521722359/0800 Fond na obnovu skládky 

V roce 2008 byl zrušen účet s předčíslím 1038-521722359/0800 účet sdružených prostředků. 

 

Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne 

2. července 2008 

č. ú. 20183-521722359/0800 – OP EU – Revitalizace nám. T. G. Masaryka 

č. ú. 30189-521722359/0800 – OP EU – Územně analytické podklady, Czech Point, nákup 

lesnické techniky. 

 

Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne 

25. srpna 2008  

č. ú. 40184-521722359/0800 – OP EU Překládací stanice TKO 

Tyto účty z důvodu udržitelnosti projektů jsou stále aktivní. 

 

Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne 

6. října 2015 

č. ú. 20108-521722359/0800 Fond reprezentace města Sedlčany.  

 



 

 

Dále byla RM seznámena s textem Oznámení změn Všeobecných obchodních podmínek 

a Informací k platebním službám pro firemní a korporátní klientelu 

Uvedený obchodní partner oznámil, že s účinností dnem 13. ledna 2018 mění Všeobecné 

podmínky České spořitelny, a. s. – Firemní a korporátní klientela a Informaci České spořitelny, 

a. s., k platebním službám – Firemní a korporátní klientela. 

 

Zaslán byl tzv. Přehled nejpodstatnějších změn ve všeobecných obchodních podmínkách 

a v Informaci k platebním službám. 

Upravují se pravidla, která vyplývají z nového zákona o platebním styku: 

a) Podmínky pro nové platební služby (služba nepřímého dání platebního příkazu, 

služba informování o platebním účtu a využívání karetního platebního prostředku, 

který nebyl vydán k účtu); 

b) Pravidla pro udělování souhlasů s provedením platebních příkazů; 

c) Pravidla pro nápravu neautorizované platby; 

d) Pravidla týkající se odpovědnosti za neautorizovanou platbu (např. v případech, 

kdy klient odpovídal za ztrátu do výše 150 EUR, bude klient odpovídat jen do výše 

50 EUR); 

e) Vypouští se zvláštní pravidla poskytování platebních služeb pro drobné 

podnikatele, které zákon nadále nebude upravovat. 

 

Nyní je uveden příklad změny textu Smlouvy o běžném účtu. 

 

Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171; 

Centrála Praha – Veřejný sektor a realitní obchody, Praha 4, Budějovická 1518/13b, PSČ 

140 00 (dále jen „Banka“), je smluvním partnerem města Sedlčany.  

 

Banka vede Klientovi ode dne 31. července 1996 účet číslo 0521722359/0800 v měně CZK 

(dále jen „Účet“). 

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN) CZ07 0800 0000 0005 2172 

2359. 

Banka bude úročit peněžní prostředky na Účtu roční úrokovou sazbou stanovenou 

a vyhlašovanou Bankou v Ceníku České spořitelny, a. s. (dále jen „Ceník“) 

Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účet číslo 0521722359/0800 ve prospěch účtu 

číslo 000019-0521722359/0800 vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 

Klient má právo vybrat si možnost připisování úroků z Účtu ve prospěch jiného běžného účtu 

vedeného Bankou. Takovou změnu Klient Bance sdělí písemně poštou nebi elektronicky. 

Účinnost takové změny nastane následující pracovní den po obdržení žádosti Bankou 

za předpokladu, že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne kalendářního 

měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno oznámení změny. 

Klient platí Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Ceníku platného v době 

poskytnutí služby. 



 

 

Klient a Banka se dohodli, že ceny za bankovní služby spojené s vedením Účtu číslo 

0521722359/0800 budou účtovány k tíži účtu číslo 000027-0521722359/0800. 

Klient má právo vybrat si k úhradě cen za služby poskytované Bankou jiný běžný účet vedený 

mu Bankou. Takovou změnu Klient Bance sdělí písemně poštou nebo elektronicky. Účinnost 

takové změny nastane následující pracovní den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, 

že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce. Pokud 

oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno oznámení změny. 

Klient a Banka se dále dohodli: 

a) Na těchto podmínkách vyhotovování a způsobu předávání výpisů z Účtu: 

Výpisová řada A 

forma výpisů: tištěný výpis 

frekvence vyhotovování výpisů: denní 

způsob předávání výpisů: 

poštou na výpisovou adresu: MĚSTO SEDLČANY, nám. T. G. Masaryka č. 

p. 32, 264 01 Sedlčany, Česká republika 

jazyková verze: český jazyk; 

b) Na těchto podmínkách poskytnutí tištěné informace o odmítnutí provedení 

platebního příkazu a způsobu doručení této informace: 

pravidlo pro vyhotovování informace: vyhotovovat  

způsob předávání informace: 

poštou na adresu: MĚSTO SEDLČANY, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 

264 01 Sedlčany, Česká republika;; 

c) Na tomto způsobu doručování dalších tištěných sdělení týkajících se Účtu 

odlišných od výpisu z Účtu (např. výzev či upozornění ke splnění 

povinností dle této Smlouvy, včetně výzev k úhradě splatných pohledávek 

Banky za Klientem dle této Smlouvy): 

způsob předávání sdělení: poštou na korespondenční adresu Majitele Účtu: 

MĚSTO SEDLČANY, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, 

Česká republika 

d) Klient je oprávněn podle aktuální nabídky Banky jednostranně změnit 

obsah výše sjednaných pravidel prostřednictvím formuláře určeného 

k tomu Bankou. 

Ve výjimečných případech způsobených vážnými provozními důvody je 

rovněž Banka oprávněna pravidla výše sjednaná s Klientem jednostranně 

změnit. O takové změně Banka Klienta předem informuje, případně s ním 

aktivně následně projedná způsob řešení změny. 

Klient je oprávněn podle aktuální nabídky Banky jednostranně změnit 

způsob a frekvenci doručování výpisů Bankou. Takovou změnu Klient sdělí 

Bance písemně nebo elektronicky. Účinnost takové změny nastane 

následující pracovní den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, 

že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne 

kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, 

nabývá změna účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

v němž bylo Bance doručeno oznámení změny. 

Na základě této Smlouvy je možné poskytnout platební prostředek (např. vydat platební kartu, 

sjednat službu přímého bankovnictví) pokud si o něj Klient požádá. 



 

 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 

platnými Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a. s. (dále jen VOP), které 

jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že VOP a další 

dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, převzal, že se s jejich obsahem seznámil a že 

s nimi souhlasí. 

Klient prohlašuje, a svým podpisem potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy seznámen se 

systémem pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu informačního přehledu, že mu porozuměl 

a že ho převzal. 

Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv 

a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je 

oprávněna Smlouvu v registru smluv zveřejnit. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním 

v registru smluv Bankou. 

Tato Smlouva nahrazuje předchozí Smlouvu o běžném účtu č. 0521722359/0800, včetně všech 

dodatků, přičemž zůstávají zachovány:  

Číslo účtu, plné moci (vzorové podpisy), trvalé příkazy, trvalé souhlasy s inkasem, platební 

prostředky vydané k účtu (např. platební karta) dle Smlouvy o běžném účtu ze dne 31. července 

1996. 

Konec opisu důležitých ustanovení příkladu smluvního ujednání. 

  

Ještě jednou je zde rekapitulován Přehled smluv zřízených účtů u České spořitelny, a. s. 

▪ Smlouva o běžném účtu pro okresní úřady, obce a jimi zřízené organizace ze dne 29. 7. 1996; 

▪ Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne  

1. 6. 2005; 

▪ Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne  

2. 7. 2008; 

▪ Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne  

25. 8. 2008; 

▪ Smlouva o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace ze dne  

6. 10. 2015. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy smluvních ujednání; 

▪ reflexe změny legislativy; 

▪ projednáno s Odborem ekonomickým. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v součinnosti se smluvním partnerem, Českou spořitelnou, a. s., a to 

po provedené inventarizaci a revizi všech doposud uzavřených smluvních ujednání o běžných 

účtech, zřízených uvedeným subjektem pro město Sedlčany (celkem pět smluvních ujednání 

ze dne 29. 7. 1996, ze dne 1. 6. 2005, ze dne 2. 7. 2008, ze dne 25. 8. 2008 a ze dne 6. 10. 2015) 

schvaluje uzavřít nově upravené a projednané Smlouvy spolu s aktualizovanými všeobecnými 



 

 

smluvními podmínkami, které v plném rozsahu nahradí dřívější smluvní ujednání a ukládá panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města Sedlčany, navrhovaná smluvní ujednání uzavřít.“      

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 78-1301/2014-2018. 

 

4.6 Projednání postupu na zajištění financování Městského parku Sedlčany 

Na základě dřívějších informací a realizovaných jednání v rámci programu RM pan starosta 

členy RM seznámil s výsledky následného projednávání s potenciálním dárcem na podporu 

výstavby Městského parku Sedlčany.  

Za strany dárce je možné darovat městu Sedlčany jak projektové řešení na určitém stupni 

dokumentace, tak i finanční podporu na vlastní realizaci Městského parku Sedlčany. 

Identifikace potenciálního dárce: 

PASSERINVEST GROUP, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4. 

Diskuse: 

▪ kombinace postupů; 

▪ dohled města Sedlčany nad projektovým návrhem a řešením; 

▪ předpokládané náklady a jejich úhrada; souvztažnost s rozpočtem města Sedlčany; 

▪ dokumenty k řešené problematice disponuje pan starosta.  

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany, a to v pozici výkonného orgánu obdarovaného (města Sedlčany), 

souhlasí se záměrem převzít dar, kterým bude projektová dokumentace na rekonstrukci, 

respektive revitalizaci Městského parku Sedlčany, poskytovaného dárcem Maranatha, z. s. 

a zároveň deklaruje zajistit výkon dohledu a režimu kontroly při vlastním zpracování uvedené 

projektové dokumentace v souladu se zájmy města Sedlčany a zamýšleným provedením.“ 

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 78-1302/2014-2018. 

 

4.7 Zajištění služeb a péče o vybrané rozvojové projekty města Sedlčany; akce – „Vodovod 

Červený Hrádek – Na Skalách“   

Město Sedlčany dlouhodobě připravuje zajištění základních životních potřeb svých občanů, tj. 

zásobování lokality Na Skalách pitnou vodou. 

V posledních letech se tento problém vlivem dlouhodobějšího nedostatku srážek prohlubuje. 

Lokalita je zásobována pitnou vodou v nouzovém režimu, který není efektivní. 

Pan starosta RM seznámil s projektovým řešením a potenciálem Žádosti o financování, jako 

i možnostmi města Sedlčany dotaci zajistit (kvalita a bodové ohodnocení Žádosti). 

S administrátorem jiných projektů byla konzultována možnost podání Žádosti o dotaci v rámci 

výzvy č. 73 OPŽP ČR, prioritní osy 1, na stavební akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek 

– Na Skalách“. 

V této souvislosti město Sedlčany obdrželo nabídku ze strany společnosti B&P Research, s. r. 

o., se sídlem společnosti Brno - Medlánky, Turistická 274/41c, 621 00 Brno (s adresou 

pro doručování písemností Milovice, Lesní č. p. 535, 289 24 Milovice); IČ 60724269, ze dne 

4. ledna 2018 na administraci podání Žádosti o dotaci na stavební akci pod názvem „Vodovod 

Červený Hrádek – Na Skalách“ za cenu ve výši 35.000,00 Kč bez DPH. Po vyhodnocení této 

nabídky pan starosta doporučuje RM nabídku akceptovat.  

Pan starosta dále promluvil o budoucím provozování připravované investice inženýrské sítě 

„Vodovod Červený Hrádek – Na Skalách“. Vzhledem k potřebě deklarovat k podání Žádosti 

i provozovatele díla (vodovodu), pan starosta doporučuje jako vhodné řešení provoz zajistit 

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


 

 

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

Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany. V této souvislosti se jedná o optimální řešení. Rada 

města Sedlčany zvažovala uložit panu Ondřeji Sůvovi, jednateli obchodní společnosti, připravit 

veškeré podklady pro uzavření Smlouvy o provozu tohoto zařízení Městské infrastruktury 

Sedlčany v souladu s platnou legislativou. 

Diskuse: 

▪ nad jednotlivými návrhy vyslovenými panem starostou; 

▪ nad úpravou formulací jednotlivých návrhů výroků usnesení. 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující soubor návrhů jednotlivých výroků 

usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podání zpracované Žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 73 OPŽP 

ČR, prioritní osy 1, na stavební akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek – Na Skalách“.“ 

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 78-1303/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany souhlasí s nabídkou společnosti B&P Research, s. r. o., se sídlem 

společnosti Brno - Medlánky, Turistická 274/41c, 621 00 Brno (s adresou pro doručování 

písemností Milovice, Lesní č. p. 535, 289 24 Milovice); IČ 60724269, ze dne 4. ledna 2018 

na administraci Žádosti o dotaci na stavební akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek – 

Na Skalách“ za cenu ve výši 35.000,00 Kč bez DPH.“ 

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 78-1304/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje provozování připravované investice inženýrské sítě „Vodovod 

Červený Hrádek – Na Skalách“ městskou obchodní společností Městská teplárenská Sedlčany, 

s. r. o., se sídlem Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany a ukládá panu Ondřeji Sůvovi, 

jednateli obchodní společnosti, připravit veškeré podklady pro uzavření Smlouvy o provozu 

tohoto zařízení Městské infrastruktury Sedlčany v souladu s platnou legislativou.“ 

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 78-1305/2014-2018. 

 

4.8 Soubor opatření na zajištění realizace a provozování kogenerační jednotky 

na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany 

K jednání RM pan starosta připravil soubor materiálů (dokumentů), které byly dříve 

vypracovány za účasti jednatele společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. (pan Ondřej 

Sůva), dále za účasti expertů ze spolupracující níže uvedené společnosti (budoucí investor) a 

zástupců města Sedlčany.  

Dokumenty svědčí o chronologii plnění úkolů zadaných Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

ze strany zakladatele obchodní společnosti.  

Referující uvedl a okomentoval následné. 

Kogenerační jednotka navrhovaná realizovat na kotelně označené CZT 2 je obecně sděleno 

vysoce účinné zařízení, které současně vyrábí elektrickou a tepelnou energii. Úplně jednoduše 

lze zařízení popsat jako motor, který mechanickou prací vyrábí el. energii, přičemž se zahřívá 

a musí být ochlazován. Právě voda, která se od motoru ohřívá a motor udržuje na konstantní 

teplotě nejúčinnější práce, slouží jako zdroj tepla. Pro využití tepla výfukových plynů a zvýšení 

teploty je ještě do výfuku zařazen tzv. spalinový výměník.  

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


 

 

Specifickou problematikou investičního záměru je zajištění možnosti připojení k místní 

distribuční síti ČEZ (elektrickou energii kogenerační jednotky vyvést do distribuční sítě ČEZ). 

Na základě vyhodnocení všech možností bylo předloženo optimální řešení, a to ze strany ČEZ 

Energo, s. r. o. (indikativní nabídka na instalaci kogenerační jednotky včetně zajištění 

připojení).  

V návaznosti na tuto nabídku byly předloženy návrhy souboru smluvních ujednání, které 

s tímto záměrem souvisí.  

Osazena bude kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 600 kW, s tím, že vyrobená tepelná 

energie bude za výhodnou cenu prodávána společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

Závěrem tohoto jednání bylo zajištění nezávislého odborného stanoviska jak k předložené 

indikativní nabídce, tak k návrhům jednotlivých smluvních ujednání.  

Návrhy smluvních ujednání byly dále předány k posouzení právní zástupkyni města Sedlčany. 

Po obdržení těchto dokumentů bylo ze strany Městské teplárenské, s. r. o. vypracováno 

posouzení materiálů pro výstavbu kogenerační jednotky. 

Po několika jednáních mezi Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o a ČEZ Energo, s. r. o. je 

překládána tato podoba smluvních ujednání. 

1. Smlouva o nájmu (projednány základní atributy) 

Tato Smlouva bude uzavřena mezi městem Sedlčany a ČEZ Energo, s. r. o. 

Součástí návrhu Smlouvy jsou základní informace o nemovitostech ve formě výpisů z evidence 

KN, a to včetně katastrální mapy s vyznačením budovy s výměrou plochy předmětu nájmu. 

 

2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie 

Tato Smlouva bude uzavřena v návaznosti na Smlouvu o nájmu, a to mezi Městskou 

teplárenskou Sedlčany, s. r. o. a ČEZ Energo, s. r. o.  

Smlouva specifikuje závazky budoucího dodavatele především v množství dodávané tepelné 

energie (cca 7200 GJ) a dále pak v předpokládaném termínu zahájení dodávek. Na základě této 

Smlouvy bude vypracována veškerá projektová dokumentace nezbytná k zajištění stavebního 

povolení, a to včetně nezbytné dokumentace pro kolaudační souhlas. 

Budoucí odběratel se smluvně zavazuje k součinnosti. Budoucí dodavatel tedy touto Smlouvou 

přebírá budoucí závazek dodávat budoucímu odběrateli teplou energii a budoucí odběratel 

přebírá budoucí závazek tepelnou energii odebírat, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě 

o dodávce tepelné energie. 

Budoucí dodavatel vyzve budoucího odběratele k uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie 

ve lhůtě 30 dnů před zahájením dodávek tepelné energie. Smluvní strany touto Smlouvou 

ujednávají, že spolu uzavřou Příkazní smlouvu, jejímž předmětem bude obsluha a zajištění 

provozu zdroje. Obě uvedené Smlouvy jsou přílohou Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o dodávce tepelné energie, ale obě budou uzavřeny až před uvedením zařízení do provozu. 

 

3. Smlouva o dodávce tepelné energie 

Tato Smlouva bude uzavřena v návaznosti na Smlouvu o nájmu a to mezi Městskou 

teplárenskou, s. r. o. a ČEZ Energo, s. r. o. 

V této Smlouvě je uvedena stejná specifikace zdroje jako ve Smlouvě předchozí. Dále je 

uvedena specifikace plnění, množství (měření) a kvalita dodávek tepelné energie.  

Nedílnou součástí Smlouvy je cenové ujednání, kde cena nakoupené tepelné energie bude 

v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ČR a dále se bude řídit 

dle aktuální ceny zemního plynu. K výpočtu této ceny bude sloužit ve Smlouvě uvedený vzorec. 

Přílohou Smlouvy bude odběrový diagram, který specifikuje časový průběh odběru tepelné 

energie, (uvedeno množství 7200 GJ). 

Přílohou Smlouvy jsou rovněž tzv. všeobecné obchodní podmínky. 

 



 

 

4. Smlouva o obstarávání obsluhy kogenerační jednotky 

Tato Smlouva bude uzavřena mezi Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. a ČEZ Energo, s. 

r. o. 

Předmětem této Smlouvy bude po zaškolení obsluha kogenerační jednotky. 

V příloze této Smlouvy jsou definovány povinnosti obsluhy kogenerační jednotky. 

 

Výstavba tohoto zařízení bude plně v režii společně ČEZ Energo, s. r. o., která celou investici 

zafinancuje. 

  

Rekapitulace (předložené dokumenty k projednání): 

▪ Smlouva o nájmu nebytových (výrobních prostor) uzavíraná mezi městem Sedlčany a ČEZ 

Energo, s. r. o.; 

▪ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie uzavíraná mezi ČEZ Energo, 

s. r. o. a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o; 

▪ Smlouva o dodávce tepelné energie uzavíraná mezi ČEZ Energo, s. r. o. a Městskou 

teplárenskou Sedlčany, s. r. o; 

▪ Smlouva o obstarávání obsluhy uzavíraná mezi ČEZ Energo, s. r. o. a Městskou teplárenskou 

Sedlčany, s. r. o. 

 

K problematice byla otevřena diskuse. 

Průběh diskuse: 

▪ výpovědní podmínky Smlouvy; 

▪ trvání Smlouvy;  

▪ fixní nájem; 

▪ zajištění práv předmětu užívání jedním subjektem.  

Diskuse se účastnili všichni přítomní radní. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující soubor jednotlivých výroků návrhu 

usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany způsobem v místě a čase obvyklým, 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zveřejnit záměr pronájmu graficky vymezených prostor dle mapových podkladů v objektu 

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

a provozování kogenerační jednotky s cílem zlevnění konečné ceny tepla pro odběratele 

v lokalitě Sedlčany.“    

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 78-1306/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Smlouvy o nájmu, předpokládané uzavřít mezi městem 

Sedlčany v pozici pronajímatele a společností ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Karolínská 661/4, 

186 00 Praha 8 – Karlín; IČ 29060109, v pozici nájemce, které předmětem je přenechání 

do užívání nebytových prostor dle grafické přílohy Smlouvy o výměře 120 m2 v budově 

Sedlčany č. p. 88, a to za účelem realizace a provozování kogenerační jednotky na Centrálním 

zdroji tepla 2 Sedlčany, a to za podmínek v návrhu Smlouvy uvedených a ukládá panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, Smlouvu uzavřít za předpokladu splnění příslušných 

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

o podmínkách platnosti a účinnosti těchto smluvních ujednání.“   

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 78-1307/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., a to podle stanoveného 

časového harmonogramu, legislativních podmínek a věcného plnění, uzavřít se smluvním 

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

29060109, soubor navrhovaných a projednaných smluvních ujednání, uzavíraných za účelem 

realizace a provozování kogenerační jednotky na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany (Smlouvu 

o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie; následně Smlouvu o dodávce tepelné 

energie a Smlouvu o obstarávání obsluhy), vše za podmínek v návrzích smluvních ujednání 

uvedených.“ 

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 78-1308/2014-2018. 

 

4.9 Projednání návrhu Memoranda o využití kapacity skupinového vodovodu „Přivaděč 

pitné vody Benešov – Sedlčany“ 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem uvedeného dokumentu, který byl projednán 

a schválen, a to bez předchozího jednání na stejné úrovni pouze jednou stranou – 

Zastupitelstvem města Bystřice. 

Dokument by měl být uzavřen mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. 

G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany; IČ 00243272; DIČ CZ00243272 

a městem Bystřice, se sídlem Dr. E. Beneše; 257 51 Bystřice; IČ 00231525; DIČ CZ00231525. 

Shora definované smluvní strany by projednávaným dokumentem deklarovaly v Memorandu 

níže uvedené. 

Smluvní strany mají společný záměr na využití vodovodu pro veřejnou potřebu, vodovodního 

přivaděče Benešov – Sedlčany (Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, v textu níže uváděna 

zkratka „PBS“). 

Vlastníkem je město Sedlčany. Provozovatelem je společnost Městská teplárenská Sedlčany, s. 

r. o. 

Město Bystřice je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu IČME: …, dále jen „Vodovod 

Bystřice“. Provozovatelem vodovodu Bystřice je společnost …  

Zdrojem pitné vody pro vodovod Bystřice jsou místní vrty … IČME … Dále jen „stávající 

zdroje“. Kapacita stávajících zdrojů je nižší nežli výhledové potřeby pitné vody města Bystřice 

a město Bystřice má zájem na připojení vodovodu Bystřice na PBS a využití PBS jako 

stabilního zdroje kvalitní pitné vody pro vodovod Bystřice. 

PBS má dostatečnou kapacitu na připojení vodovodu Bystřice a pokrytí potřeb pitné vody města 

Bystřice, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Memoranda. Napojení vodovodu 

Bystřice na PBS se předpokládá ve třech odběrných místech. 

Pro napojení vodovodu Bystřice na PBS je třeba provést technická opatření specifikovaná  

v Příloze č. 2 tohoto Memoranda (dále jen „technická opatření“). Technická opatření proběhnou 

v gesci města Bystřice. Další příprava a následná realizace technických opatření bude podléhat 

souhlasu města Sedlčany. 

Po odsouhlasení technických opatření městem Sedlčany se smluvní strany zavazují 

spolupracovat na přípravě a nejpozději k uvedení technických opatření do provozu k uzavření 

dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů ve smyslu § 8 odst. 3 a 15 zákona  

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), která rozvede ustanovení tohoto Memoranda a stanoví 

konkrétní podmínky připojení vodovodu Bystřice na PBS. 

 

Nedílnou součástí tohoto Memoranda jsou: 



 

 

Příloha č. 1 – specifikace potřeby vody města Bystřice 

Příloha č. 2 – situace předávacích míst 

 

Příloha č. 1: specifikace potřeby vody města Bystřice 

Název spotřebiště 
Stávající roční potřeba Výhledová roční potřeba 

m3/rok m3/rok 

Jirkovice 6 159 6 844 

Jarkovice  5 794 7 756 

Líšno 14 828 17 338 

Nesvačily 10 985 15 969 

Drachkov 11 315 11 406 

Božkovice 2 330 3 650 

Bystřice 60 712 136 647 

 

Diskuse: 

▪ město Bystřice se na financování investiční akce nikterak nepodílelo; 

▪ projekt s připojením města Bystřice kapacitně počítal, čemuž skutečné dimenze odpovídají; 

▪ otázka skutečných odběrů, případně pouze zablokování kapacity na dobu neurčitou; 

▪ doba udržitelnosti projektu; 

▪ rozvojové možnosti města Sedlčany; faktické připojení; 

▪ věcné chyby předloženého textu; 

▪ další právní vady dokumentu, vymahatelnost a závaznost; finanční náhrady, apod.; 

▪ navrhovány jsou oprávky a úprava textu v zájmu města Sedlčany a hospodárnosti. 

 

Závěr: 

Záležitost bude konzultována s právním zástupcem města Sedlčany. 

Předmět bude zařazen do připravovaného programu veřejného zasedání ZM.  

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit upravený návrh 

Memoranda o využití kapacity Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, kterým je mimo jiné 

deklarována dostatečná kapacita tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu zásobování pitnou 

vodou města Bystřice u Benešova včetně v Memorandu uvedených dalších šesti místních částí 

(osad) tohoto města.“    

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 78-1309/2014-2018. 

 

4.10 Formální úprava Platebních výměrů ředitelů příspěvkových organizací 

Pan místostarosta referoval o potřebě formální změny, kterou je žádoucí realizovat v souvislosti 

s posledním nařízením vlády v této věci. Tímto se změnilo pouze formální označení 

legislativního předpisu, nikoliv však tarif. Výše „tabulkového ohodnocení“ zůstává oproti 

posledně realizované změně stejná, mění se pouze č. předpisu, nicméně dokumenty je žádoucí 

vyhotovit nové, respektive aktualizovat označení předpisu. 

Formální změnu dokumentů připravil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany.  

Diskuse: 



 

 

▪ nad nadbytečným legislativním opatřením; 

▪ RM v pokračující diskusi nad opatřením neměla žádné další připomínky. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje vydání nových platových výměrů ředitelům všech 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to s ohledem na změnu legislativních 

předpisů (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě), a to s účinností za měsíc leden 2018. Nově vydané platové výměry 

představují pouze formální změnu textu, nikoli změnu výše platu.“  

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 78-1310/2014-2018. 

 

4.11 Návrh odměn členům výborů a komisí zřízených městem Sedlčany (kompetentními 

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

vztahu s městem Sedlčany 

Návrh odměn předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

Tento bude předložen k případnému schválení na nejbližším veřejném zasedání ZM. Koncept 

odměn je součástí spisové dokumentace vedené přednášejícím.  

Diskuse: 

▪ nad systémem a výší potenciálních odměn; 

▪ nad možnostmi, které jsou ustanoveny legislativním opatřením. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to s ohledem 

na změnu legislativních předpisů, navrhované odměny členů výborů a komisí zřízených 

městem Sedlčany (kompetentními orgány), kteří nejsou členy Zastupitelstva města Sedlčany 

a nejsou v pracovněprávním vztahu s městem Sedlčany.“ 

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 78-1311/2014-2018. 

 

4.12 Žádost o finanční podporu na realizaci záměru přístavby nových učeben 2. základní 

školy – Školy Propojení Sedlčany 

Radu města Sedlčany s novými informacemi ohledně uplatnění a vyřizování Žádosti seznámil 

pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

Zveřejněny byly výsledky výběru finančně podpořených projektů. Mezi projekty schválené ŘO 

IROP k poskytnutí dotace ve 46. výzvě „Infrastruktura základních škol“, bohužel náš projekt 

uveden není. 

Získali jsme nižší bodové ohodnocení, a to s ohledem na již dřívější zajištění věcí, které 

s vlastní potřebou výstavby učeben nikterak nesouvisejí (např. vysokorychlostní internet 

do škol).  

 

Vedení školy zaslalo zřizovateli (město Sedlčany) tabulku schválených a náhradních projektů. 

Náš projekt byl zařazen mezi náhradní projekty. Bohužel v tuto chvíli nejsou ze strany IROP 

(zástupce poskytovatele) prostředky na jeho financování. Důvodem je nedostatečná alokace 

finančních prostředků pro tuto výzvu a značný počet projektů. Bohužel lze předpokládat, 

že projekt pro nedostatek prostředků nebude realizován.  

Informace na Městský úřad Sedlčany zaslala paní Ing. Markéta Samcová. 



 

 

Z naší blízké lokality byl naopak podpořen projekt podaný obcí Kosova Hora pod názvem 

„Vybudování odborných učeben v ZŠ Kosova Hora“, odkud k nám do našich škol dojíždí 

mnoho žáků. Podpořen byl prostředky EU částkou ve výši 21.352.575,45 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalším postupem pro zajištění učeben; 

▪ paradoxně byly podpořeny z našeho regionu významnými částkami menší venkovské školy 

s malým počtem žáků, které získaly vysoké bodové ohodnocení z důvodu spojení projektu se 

zajištěním vysokorychlostního internetu;  

▪ nesmyslnost nastavených hodnotících kritérií. 

Rada města Sedlčany bude ve věci dále jednat. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace o nepřidělení dotačních prostředků žádaných 

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

školy Propojení Sedlčany.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1312/2014-2018. 

 

4.13 Lom Deštno; problematika provozu, udržitelnost a ochrana životního prostředí 

i pohody bydlení  

Rada města Sedlčany byla seznámena s písemností, která byla doručena na Městský úřad 

Sedlčany dne 30. prosince 2017 a zaevidována pod č. j.: ST/22740/2017. Písemnost je datována 

dnem vyhotovení 1. prosince 2017.  

Autorem je nazvána jako „Protestní dopis proti rozšiřování aktivit v lomu Deštno“. Dále je 

v Zápisu uveden volný obsah písemnosti. 

Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 28. listopadu 2017 jednomyslně usneslo 

podpořit iniciativu spolumajitelky hájenky č. p. 42 v k. ú. Solopysky, která sousedí s lomem 

Deštno. Tato iniciativa byla údajně podpořena celou řadou našich spoluobčanů (rozumí se obce 

Příčovy). 

Dále je v písemnosti uvedeno, že našim občanům vadí nekonečný hluk, který se šíří 

do pozdních hodin, a to i o víkendech. 

Domníváme se, že kamenný prach má negativní vliv na životní prostředí, zejména na přilehlý 

les na vrchu Deštno. Dále je v písemnosti uvedeno, že když se projíždí po silnici č. I/18 kolem 

lomu, jsou vidět stromy, které mají žlutou barvu žuly. Za mokra je na této silnici u vjezdu 

do lomu velká a nebezpečná vrstva bláta a kamenného prachu. Řada řidičů se snaží toto bláto 

objet protisměrem, což v tomto úseku není zcela bezpečné. 

Největší obavy v naší obci panují z nedostatku vody ve studních, který se poslední roky čím dál 

častěji projevuje. Jistě je to částečně způsobeno i současným obdobím sucha, ale může to být  

i prohloubením lomu v posledních letech. 

Důrazně proto nesouhlasíme s plánovanou výstavbou betonárky ani s jiným rozšiřováním 

podnikatelských aktivit spojených s vyšším odběrem vody, které mají přímý dopad na životní 

prostředí v našem těsném sousedství. Dále nesouhlasíme s rozšiřováním dobývacího prostoru  

a prohlubováním lomu Deštno. 

Naléhavě proto žádáme vedení Vašeho města (rozumí se Sedlčany), aby pověřilo příslušné 

odbory prověřením dodržování příslušných zákonů a norem (například asanace) v lomu Deštno, 

který je ve Vašem správním obvodu. 



 

 

Dále žádáme, aby se při případném povolování dalších aktivit v lomu Deštno přihlédlo 

k našemu důraznému nesouhlasu, zejména, aby Váš Odbor životního prostředí pečlivě zvážil 

případné povolení odběru vody pro plánovanou betonárku. 

 

Jistě by pomohlo situaci zlepšit například i zhotovení příjezdové komunikace do areálu lomu 

z jiného než prašného materiálu. 

 

Nemáme nic proti podnikání, zejména v našem regionu, ale podnikání nesmí být provozováno 

na úkor životního prostředí zejména spodních vod. 

 

Děkujeme za projednání v Radě města Sedlčany a seznámení Zastupitelstva města Sedlčany 

s naším postojem. 

Závěrem sdělení obec Příčovy žádá o zaslání stanoviska města Sedlčany.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, problematiku uvedl. Poukázal na několik skutečností, 

zejména informace z jednání Zastupitelstva obce Příčovy, které jsou doloženy opisem 

dokumentu shora uvedeným. 

Pan místostarosta navázal na výše poznamenané informace a přednesl text Zápisu z jednání 

Osadního výboru Solopysky ze dne 5. ledna 2018 a dne 9. ledna 2018, který se rovněž uvedené 

problematiky týká. 

Jednání byli dle Prezenční listiny přítomni: 

Pan Ing. Ladislav Hron, pan Michal Kalista, pan Milan Kváča, paní Ilona Lachoutová, pan Petr 

Pecholt a pan Miloslav Pešta. 

Mimo výše uvedené členy výboru, byli jednání přítomni také hosté ze společnosti BETON 

ČERT, s. r. o.  

Jednatelé společnosti BETON ČERT, s. r. o. seznámili členy Osadního výboru Solopysky se 

záměrem vybudovat vedle silnice číslo 18 před areálem LOM DEŠTNO, s. r. o. betonárku 

o výkonu 10 000 – 17 000 m3/rok. Předpokládaná denní spotřeba vody je 10 m3.  Na výrobu 

1 m3 betonu se spotřebuje 150 – 200 litrů vody.  Jednatel uvedl, že podle posudku je vydatnost 

studny LOMU DEŠTNO 20 m3/den. Dále uvedl, že pokud bude vody málo, tak ji firma doveze 

ze Sedlčan. 

Následně byla schůze přerušena do úterý dne 9. ledna 2018, aby členové Osadního výboru 

Solopysky měli dostatek času k projednání této záležitosti ve svých obvodech obce. 

V úterý v 18 hodin 9. ledna 2018 Osadní výbor Solopysky přijal tyto závěry: 

a) Žádáme Městský úřad Sedlčany, aby omezil provozní dobu LOMU DEŠTNO, s. r. 

o. i provozní dobu BETON ČERT, s. r. o. na vymezenou dobu v čase od 6:00 hod. 

do 19:00 hod, což představuje aplikaci totožného omezení jako má nyní nastaveno 

Lom Solopysky. 

b) Největší obavy mají obyvatelé osady Solopysky z poklesu hladiny spodních vod, 

které se nemusejí projevit okamžitě, ale až za jeden rok, dva a podobně. 

c) Občané upozorňují na veliké znečištění silnice I. třídy č. 18 na výjezdu z areálu 

LOM DEŠTNO a prostoru BETON ČERT, zvláště pak na odletující kameny. 

Zápis z jednání Osadního výboru Solopysky pořídil pan Ing. Ladislav Hron, předseda, dne 

9. ledna 2018. 

Diskuse: 

▪ mýty kolem kauzy tendenčně vytvářené; 

▪ kritický postoj k jednání a počínání Odboru životního prostředí; 

▪ nad vývojem problematiky (obchodní úspěchy a další); 



 

 

▪ město Sedlčany odmítá se jakkoli zapojovat do konkurenčního boje firem o místo na trhu; 

zneužití občanských aktivit; iracionálnost postupů a jednání; 

▪ výkon státní správy a legislativní postup nelze uvedenou snahou limitovat; 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ kompetence báňského úřadu; 

▪ kompetence Krajského úřadu Středočeského kraje; 

▪ zajištění odborných posudků na údajné poškození obytných domů individuální bytové 

výstavby (praskliny v ostění apod.) v obci Příčovy, značně vzdálené; zda se jedná o smyšlené 

a zavádějící informace nebo skutečné poškození vlivem báňské činnosti musí zajistit odborný 

a nezávislý posudek, případné rozhodnutí soudu (nepůjde na vrub města Sedlčany; není 

předmětem jednání samosprávy města Sedlčany).  

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

Situace bude dále monitorována. 

V případě výstavby betonárny, je město Sedlčany účastníkem správního řízení. Jinak 

do nezávislého výkonu státní správy není vhodné zasahovat. 

V dalších záležitostech může zapůsobit regulace a opatření Báňského úřadu ČR. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

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

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

Pan místostarosta ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení první soubor, 22 ks Žádostí 

(případů potřebnosti) na rok 2018, kterým by mohl být potenciálně poskytnut „příspěvek“ (dar) 

v plné výši.  

 

Pan místostarosta připomněl, že definovaná kategorie potřebných se pro rok 2018 ve srovnání 

s rokem 2015, rokem 2016 a rokem 2017 nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se především 

(spíše výhradně) o osaměle žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti jiného 

příjmu než důchodu, pro které může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi 

užívaných dalších zpoplatněných služeb, souvisejících zejména s jejich zdravotním stavem 

a s užívanými službami spojenými s další péčí (určitý stupeň nemohoucnosti), nejnižší úhrada 

(sazba) „poplatku za komunální odpad“ uvedená v Čl. 4 OZV (tj. 1.600,00 Kč/rok), problémem. 

Sleva není poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok. 

Rada města Sedlčany, posoudila každou Žádost individuálně a na základě příslušného 

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

zvážila vydání usnesení (specifický druh rozhodnutí), kterým přiznává žadateli finanční dar až 

do max. výše 800,00 Kč.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, jak 

uvedeno výše, předložil celkem 22 ks Žádostí, kterým doporučil vyhovět.  

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 

18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky 

„sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 



 

 

nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně 

osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze 

na základě podané žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 

údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 

sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva 

nebude poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok.“   

 

Na dnešním jednání byly projednávány následující Žádosti o poskytnutí finančního daru 

v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 22 ks 

konkrétních dokumentů – Žádostí předkládáno dnes 10. ledna 2018 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/745/2018; Evid. č.: JID: 1249/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/20/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne10. ledna 2018 (přijata dne 9. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/624/2018; Evid. č.: JID: 1039/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/18/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne10. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/875/2018; Evid. č.: JID: 1453/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/26/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 10. ledna 2018 (přijata dne 10. ledna 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/873/2018; Evid. č.: JID: 1450/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/25/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 10. ledna 2018 (přijata dne 10. ledna 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/871/2018; Evid. č.: JID: 1447/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/24/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 10. ledna 2018 (přijata dne 10. ledna 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/822/2018; Evid. č.: JID: 1368/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/21/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 10. ledna 2018 (přijata dne 10. ledna 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/622/2018; Evid. č.: JID: 1036/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/17/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 9. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/618/2018; Evid. č.: JID: 1028/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/14/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 9. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 



 

 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/620/2018; Evid. č.: JID: 1033/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/16/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 9. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/606/2018; Evid. č.: JID: 1002/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/12/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 9. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/608/2018; Evid. č.: JID: 1026/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/13/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 8. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/619/2018; Evid. č.: JID: 1031/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/15/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 8. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/605/2018; Evid. č.: JID: 1000/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/11/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 8. ledna 2018 (přijata dne 8. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení 

§ 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/390/2018; Evid. č.: JID: 670/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/7/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

8. ledna 2018 (přijata dne 4. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/427/2018; Evid. č.: JID: 741/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/9/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

8. ledna 2018 (přijata dne 5. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/392/2018; Evid. č.: JID: 673/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/8/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

5. ledna 2018 (přijata dne 4. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/428/2018; Evid. č.: JID: 743/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/10/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 5. 

ledna 2018 (přijata dne 5. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/230/2018; Evid. č.: JID: 364/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/2/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

5. ledna 2018 (přijata dne 3. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 



 

 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/244/2018; Evid. č.: JID: 370/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/5/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

5. ledna 2018 (přijata dne 3. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/235/2018; Evid. č.: JID: 365/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/3/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

4. ledna 2018 (přijata dne 3. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/243/2018; Evid. č.: JID: 368/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/4/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 

4. ledna 2018 (přijata dne 3. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 

800,00 Kč; 

- č. j.: SOC/26/2018; Evid. č.: JID: 39/2018/MUSED; Příloha další (jiná): neobsažena; 

spisová značka SOC/PKO/1/2018; Žádost doporučena ke kladnému vyřízení dne 3. 

ledna 2018 (přijata dne 2. ledna 2018); Smlouva darovací dle ustanovení § 2055 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar ve výši 800,00 Kč. 

 

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny. Rada města Sedlčany všechny 

předložené Žádosti uznala důvodnými, podmínky pro schválení daru byly žadateli splněny; 

navrhován a schválen dar sazbou ve výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost. Mezi darujícími 

a obdarovanými bude ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná 

Darovací smlouva, na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění. 

Celkem 22 x 800,00 [Kč] = 17.600,00 [Kč]. 

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM: 

▪ ze dne 10. ledna 2018 je 22 případů x 800,00 Kč = 17.600,00 Kč. 

  

Celkem doposud na darech schváleno (dnes) 17.600,00 [Kč]. 

Diskuse: 

▪ obdobné rozhodování; stabilita administrativního procesu a výkonu. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 22 případů (podrobně uvedeno 

v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; (č. j.: 

SOC/745/2018; SOC/624/2018; SOC/875/2018; SOC/873/2018; SOC/871/2018; 

SOC/822/2018; SOC/622/2018; SOC/618/2018; SOC/620/2018; SOC/606/2018; 

SOC/608/2018; SOC/619/2018; SOC/605/2018; SOC/390/2018; SOC/427/2018; 

SOC/392/2018; SOC/428/2018; SOC/230/2018; SOC/244/2018; SOC/235/2018; 

SOC/243/2018; SOC/26/2018), Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru 

v max. výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemci jsou osoby splňující kritéria 

potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální 

odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený 

dar (případ) samostatně (celkem pro 22 případů činí jejich výše 17.600,00 Kč).“ 

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

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 78-1313/2014-2018. 

 

4.15 Zajištění dislokace pro Pečovatelskou službu Sedlčany  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, RM podrobně seznámil se záměrem vyhotovit pracoviště 

Pečovatelské služby Sedlčany v nově zajištěných prostorách v objektu bývalé Polikliniky 

Sedlčany.  

Bylo provedeno místní šetření a vyhodnocení stavu. Dále byly konzultovány požadavky 

na zřízení pracoviště, a to v porovnání se stávajícími možnostmi a vybaveností, a to i s ohledem 

na budoucí očekávání spektra vykonávaných služeb a potenciál tohoto subjektu v perspektivě 

dlouhodobější. 

Jedná se o mimořádnou situaci, respektive reakci na řešení výpovědi ze stávajících prostor. 

Panem starostou byl proveden odborný odhad nákladů na stavební úpravy a jednotlivých profesí 

v částce cca 1,000 mil. Kč; žádoucí zapracovat do výdajové strany návrhu rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018, a to jako jednu z prioritních akcí roku. 

Rada města Sedlčany dospěla k jednoznačnému názoru, že i v prostředí rozpočtového 

provizória je žádoucí a nanejvýš potřebné, a to neprodleně, zajistit poptávky, respektive 

nabídky jednotlivých profesí a nabídky na stavební práce, a to na zajištění rekonstrukce prostor 

ve prospěch zajištění základní zázemí, které je pro organizační složku města potřebné. 

Záležitosti se plně ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, kterého RM pověřila vedením 

veškerých jednání.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.16 Nabídka zajištění aukce na dodávky a odběr elektrické energie pro město Sedlčany 

Pan starosta RM seznámil s další (v pořadí již několikerou) nabídkou externí obchodní 

společnosti pro město Sedlčany, která je koncipována za účelem vyhotovení soutěže, respektive 

výběru dodavatele prostřednictvím elektronické aukce.  

Město Sedlčany má v souladu s dlouhodobým koncepčním přístupem i podle dříve zajištěné 

vlastní analýzy v prostředí regionu Sedlčany ceny sjednány výhodně. Smlouva byla uzavřena 

na základě výběru a porovnáním nabídek. Je v současné době platná a není důvodné smluvního 

partnera měnit (chovat se neseriózně; sankce) a zasahovat mimo periodu uzavřené Smlouvy 

na dobu určitou do založeného a řádně plněného smluvního závazku. 

Na nabídku není žádoucí reflektovat. Nepřinesla by konečnému odběrateli (městu Sedlčany, 

případně jeho subjektům) prakticky žádné výhody. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.17 Zajištění kontinuity tvorby Kroniky města Sedlčany  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města RM seznámil se zprávou, kterou přijal ze strany 

rodiny dosavadní kronikářky. Tato uvedenou funkci vykonávala do dne 31. prosince 2017. 

Z osobních a dalších důvodů již dále nemůže funkci vykonávat. 

Pan místostarosta sdělil, že jí patří veliké poděkování, neboť byla svoji funkci oddána, 

vykonávala ji s odbornou péčí a patřičnou pozorností, a to s patřičným vkladem vlastní 

osobitosti skutečných kronikářů, nad rámec očekávání města Sedlčany. 

Město Sedlčany, respektive RM, vyjádřila zájem na zachování kontinuity činnosti. Z tohoto 

důvodu je žádoucí neprodleně oslovit potenciální (vytypované) kandidáty na obsazení této 

funkce, aby časová prodleva výkonu kronikáře byla minimalizována.  

Pan místostarosta RM předložil návrh personálního řešení, kterého se z pozice veřejného 

funkcionáře předsedy Kulturní a redakční rady ujal. 



 

 

Pan místostarosta je RM pověřen vedením jednání za účelem zajištění obsazení uvolněné 

funkce kronikáře. 

RM o jeho výsledku bude informována, jako i o dalším postupu v předání funkcí a instalaci 

konkrétní persony. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.18 Návrh novely OZV č. 1/2017 o stanovení kratší doby nočního klidu 

Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o stanovení kratší doby nočního klidu 

předložil pan místostarosta.  

S ohledem na realizaci kulturního projektu hudební skupiny MATYAS (venkovní koncert za 

účasti více kapel typu jednodenního festivalu), je v současné době projednáván vhodný termín 

realizace, případně místo (pravděpodobně v městské zástavbě Sedlčany na prostranství lidově 

zvaném „Mrskošovna“). V současné době je požadováno obohatit výčet akcí se stanovením 

kratší doby nočního klidu o termín „Hudebního festivalu Sedlčany“, který není doposud 

stanoven. Probíhají jednání o jeho definování. 

Diskuse: 

▪ nad optimalizací termínu; 

▪ počet kulturních akcí a zajištění účasti; poptávka po obdobných akcích. 

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

Po projednání bude projekt předložen na jednání RM, která zadá případné vypracování návrhu 

textu předpisu, který by po konzultacích s MV ČR byl následně předložen k projednání 

za účelem schválení na veřejném zasedání ZM.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.19 Periskop; žádaná podpora periodika 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, přednesl přítomným členům RM návrh jednoho 

z pravidelných přispěvovatelů, členů korespondentů tohoto periodika. 

Město Sedlčany bylo požádáno o finanční příspěvek ve výši 3.000,00 Kč (blíže neuvedeno 

na jaké období) na vydávání a podporu Periskopu. 

Diskuse: 

▪ nad vlastním návrhem; 

▪ možnosti města v oblasti podpory soukromých mediálních produktů. 

Závěr: Podpora vydávání uvedeného periodika není z mnoha aspektů a společenské objednávky 

možná. Město doposud nemá schválený rozpočet na rok 2018; své potřeby hradí v režimu 

rozpočtového provizória. 

Žadateli bude sdělena negativní odpověď. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

Členové RM byli předsedajícím vyzváni ke sdělení dalších samostatných příspěvků, podnětů 

a případných připomínek.  

 

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

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího sedmdesátého osmého zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 78/2014-2018), 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 24. ledna 2018 (středa; 2. periodické 

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

č. 79/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční ve velké zasedací místnosti administrativní 

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

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

plánem: 

 Výsledky hospodaření města za rok 2017; 

 Příprava rozpočtu města na rok 2018. 

  

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 24. ledna 2018) zasedání Rady 

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

 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 18:45 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 10. ledna 2018; (2 listy) 

3. Soubor dokumentů k výkonu státní správy (Zprávy odborů); (celkem 35 listů) 

4. Základní dokument k systemizaci; (celkem 9 listů) 

 

 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

CZT 2 – Centrální zdroj tepla 2 Sedlčany 

ČOV – Čistírna odpadních vod Sedlčany 

IČ – identifikační číslo subjektu 

MBF – městský bytový fond 

RM – Rada města Sedlčany 

SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

 Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 16. ledna 2018 

 

 


