
  Z á p i s  RM č. 85/2014-2018 

(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 18. dubna 2018 (středa) 

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

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

 

 
 

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

MUDr. Karel Marek, Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík.  

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

členové RM, počet jednajících radních se v průběhu nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Ivan Stolařík, Ing. Martin Havel.  

Přizvaní hosté:  

▪ Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 

▪ Zástupce obchodní společnosti Lacus Technology, s. r. o. 

 

Místo konání jednání RM:   

▪ hlavní zasedací místnost administrativní budovy Městské radnice Sedlčany na adrese 

Sedlčany, T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:01 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 20:12 hod.  

 

Program jednání:  

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

a zároveň osmé v roce 2018 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, v čase 

16:01 hod., a to na místě shora i níže uvedeném. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal v zasedací síni radnice města 

Sedlčany. 

  

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

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

na dnešním jednání RM se nikdo neomluvil. 

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

po celou dobu usnášeníschopná. 

 

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

RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené procedury a Jednacího řádu Rady 

města Sedlčany, jak uvedeno výše.  

 



 

 

Konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby a informace, níže 

uvedený a připravený program.  

Předsedajícím byl přednesen Program, který je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM 

věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, a to spolu s panem 

Ing. Jiřím Burianem, starostou města. Navržený program nebyl radními nikterak upravován 

(vizte uvedenou Přílohu); byl akceptován a nebyl o další tematické celky doplněn.  

 

Pan starosta sdělil, že v souladu se schváleným hlavním bodem programu jsou dnešním 

tematickým celkem – „Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. čtvrtletí roku 2018“. 

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

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

několik důležitých témat (zajištění investičních akcí). 

 

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 činnosti a výkon 

samosprávy.  

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 4. dubna 2018 

Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 

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

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

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

aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj sledovaných událostí 

a činností ostatních.  

 

Rada města Sedlčany na minulém zasedání dne 4. dubna 2018 usnesením, které bylo označeno 

RM 84-1388/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 21. března 2018 (RM č. 83/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1389/2014-2018, vzala 

na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za rok 

2017, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu 

subjektu na následující období roku 2018 a dále informace ve věci výkonu širšího spektra služeb 

žádaných městem Sedlčany. 

K podané Zprávě nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1390/2014-2018, jako orgán 

jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady subjektu Sedlčanské technické 

služby, s. r. o., vzala na vědomí hospodářské výsledky této společnosti za období roku 2017 

a rozhodla o rozdělení zisku ve výši 4.222,930 Kč tak, že pro tvorbu zákonného Rezervního 

fondu bude postoupena částka 211,15 Kč (5 %) a nerozdělený zisk bude účtován částkou 

4.011,78 Kč (95 %). 

Úkoly související splněny. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1391/2014-2018, schválila 

„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

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

mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 

405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 29. ledna 2018 společností ENERGON 

Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím 

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

věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 

a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno 

za jednorázovou náhradu ve výši 33.000,00 Kč (včetně DPH). 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1392/2014-2018, uložila 

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

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu 

č. IP-12-6013757/VB/1 (9740) Sedlčany, Třebnice – kNN pro 261/30“ řádně zveřejnil 

na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost 

inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. 

Třebnice, obec Sedlčany (osada Štileček – elektro přípojka pro parc. č. 261/30). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1393/2014-2018, schválila 

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

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

určitou, tj. do dne 30. června 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1394/2014-2018, schválila 

Žádost o společný nájem bytu dle ustanovení § 2270, § 2271 občanského zákoníku, a to bytu 

o velikostní kategorii 3+1 (č. bytu 18/VI. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, 

Na Severním sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany, který společně užívají s nájemci bytu.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1395/2014-2018, a to 

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

(vizte usnesení č. RM 72-1204/2014-2018 ze dne 1. listopadu 2017) a s ohledem na Žádost 

o koupi dosud užívaného bytu 3+1 (č. bytu 18/VI. patro o výměře 72,30 m2) schválila, 

aby s žadateli byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvním nájemníkům bude 

prodán uvedený byt za jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2 (schváleno ZM dne 12. července 

2010), tj. za celkovou částku 354.270,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1396/2014-2018, schválila 

Zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci pod názvem 

„Parkoviště u domu č. p. 791“ a pověřila Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zajistit 

a realizovat výběrové řízení na dodavatele, a to v režimu příslušného vnitřního předpisu města 

Sedlčany. 

Úkol v plnění. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1397/2014-2018, schválila 

Zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci pod názvem 

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

a pověřila Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, realizovat výběrové řízení na dodavatele 

stavby. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1398/2014-2018, schválila 

složení komise pověřené k provádění úkonů podle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  Pověření komise se týká 

veškerých úkonů zadavatele pro výběr dodavatele stavby pod názvem „Parkoviště u domu č. 

p. 791“ a stavby pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a ulice 

Pod Potoky v Sedlčanech“.  

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

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

Hodys. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1399/2014-2018, vzala 

na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany 

za uplynulé hospodářské období ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2017 se závěrečným 

výrokem auditora – bez výhrad, chyb a nedostatků a dále doporučila její postoupení 

k projednání Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1400/2014-2018, souhlasila 

s návrhem 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, příspěvkové organizace, na vyřazení 

samostatného hmotného movitého majetku, tj. konkrétně Elektronického zabezpečovacího 

systému FBI, inv. číslo INV 8 (rok pořízení 1995 s pořizovací cenou 25.743,00 Kč) 

a Elektronického zabezpečovacího systému Paradox, inv. číslo INV 14 (rok pořízení 1996 

s pořizovací cenou 23.014,00 Kč), oba systémy se zůstatkovou hodnotou 0,00 Kč, které byly 

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

264 01 Sedlčany. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 84-1401/2014-2018, schválila 

ve prospěch řádného zajištění Městských slavností ROSA 2018 vzorové návrhy smluvních 

ujednání (Sponzorské smlouvy) s využitím na případ projednané nabídky spolupráce 

s generálním (hlavním) sponzorem těchto slavností a nabídky dalších sponzorských aktivit 

k jednotlivým akcím programu slavností, a to včetně příslušných Příloh věcného plnění 

smluvních ujednání. 

Úkoly související v plnění. 

 

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

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

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

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

 



 

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Krátce byly diskutovány informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující 

informace o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta, a to na výzvu předsedajícího dnešnímu zasedání RM, 

vyřkl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

města Sedlčany ze dne 4. dubna 2018 (RM č. 84/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1402/2014-2018. 

 

  

2. Hlavní program:  

 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. čtvrtletí roku 2018 

K předložení výsledů hospodaření ke dni 31. března 2018 a k přednesení komentáře o stavu 

účtování byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, kterou 

předsedající jednání RM přivítal a po úvodním slovu do projednávané problematiky ji vyzval 

k přednesení Zprávy, kterou jmenovaná sestavila. 

Základní tabulka údajů je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu jednání RM (členové RM obdrželi 

z rukou referující). 

Vzhledem k této skutečnosti není většina údajů v Zápise na tomto místě uváděna (duplicitně). 

Referující přednesla Zprávu s patřičným komentářem, který byl zaměřen na  předpokládaný 

vývoj vybraných položek, a to s akcentem na některé nadlimitní / podlimitní údaje, se kterými 

je třeba se podrobněji obeznámit a vědět o jejich důvodnosti, a to nejen pro případné přijetí 

žádoucích opatření.  

 

Dosažené příjmy: 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

28.486,10 tis. Kč, které představují 24,93 % schváleného rozpočtu na rok 2018; (pro porovnání 

s prvním čtvrtletím roku 2017 bylo dosaženo absolutní částky ve výši 27.819,24 tis. Kč, která 

představovala 27,96 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání s prvním čtvrtletím 

roku 2016 pak bylo dosaženo částky 23.232,04 tis. Kč, která představovala 23,71 % 

schváleného rozpočtu na rok 2016). 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

2.845,04 tis. Kč, které představují 14,75 % schváleného rozpočtu na rok 2018 (pro porovnání 

s prvním čtvrtletím roku 2017 bylo dosaženo částky ve výši 2.811,84 tis. Kč, která 

představovala 14,93 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání s prvním čtvrtletím 

roku 2016 bylo dosaženo částky 4.346,73 tis. Kč, která představovala 23,44 % schváleného 

rozpočtu na rok 2016). 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

absolutní částky 911,00 tis. Kč, která představuje 19,61% schváleného rozpočtu na rok 2018; 

(pro porovnání s prvním čtvrtletím roku 2017 bylo dosaženo částky ve výši 1.332,89 tis. Kč, 

která představovala 15,12 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání s prvním 

čtvrtletím roku 2016 bylo dosaženo částky 684,95 tis. Kč, která představovala 26,34 % 

schváleného rozpočtu na rok 2016). 



 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 

32.812,36 tis. Kč, které představují 64,30 % schváleného rozpočtu na rok 2018; (pro porovnání 

s prvním čtvrtletím roku 2017 bylo dosaženo částky 26.040,47 tis. Kč, která představovala 

62,02 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání s prvním čtvrtletím roku 2016 bylo 

dosaženo částky 18.426,86 tis. Kč, která představovala 48,34 % schváleného rozpočtu na rok 

2016). 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2018) jsou ke dni 

účetní závěrky 31. března 2018 ve výši 65.054,50 tis. Kč, což představuje 34,38 % plnění 

schváleného rozpočtu na rok 2018 (doposud nebylo navrhováno a realizováno žádné 

rozpočtové opatření); (pro porovnání bylo uvedeno, že v totožném rozpočtovém období roku 

2017 bylo dosaženo příjmů ve výši ve výši 58.004,44 tis. Kč, což představovalo 34,30 % plnění 

schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání v totožném rozpočtovém období roku 2016 

bylo dosaženo příjmů ve výši 46.690,58 tis. Kč, což představovalo 29,69 % plnění schváleného 

rozpočtu na rok 2016). 

 

Pan starosta referující za přednesení dílčí zprávy o plnění příjmové strany rozpočtu poděkoval 

a otevřel k problematice diskusi. 

Diskuse k problematice příjmů (hlavní diskutované okruhy): 

▪ problematika daňové výtěžnosti a aplikace přerozdělení; (záležitosti daňových výnosů, dalších 

dosažených příjmů; vliv úbytku obyvatel); 

▪ vývoj příjmové strany rozpočtu byl členy RM vyhodnocen jako pozitivní; 

▪ na příjmové straně rozpočtu není třeba v tomto čase navrhovat rozpočtové opatření; (případné 

výnosy z dříve neočekávaného prodeje MBF v již privatizovaných domech, budou zahrnuty 

do připravovaného RO č. 1/2018); 

▪ pan starosta upozornil na sjednaná kvartální plnění (splatnost nájemného) a vliv na plnění 

příjmů; ovlivnění výše příjmů (vyúčtování a splatnost u nájemného); 

▪ další plánované příjmy zajišťovány (příprava prodeje MBF; činnost Mgr. M. Drábkové). 

 

Po ukončení dílčí diskuse k řešené problematice, pan starosta opětovně předal slovo jmenované 

referující. 

 

Dosažené výdaje:   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje 

ve výši 0,00 tis. Kč, které představují 00,00 % schváleného rozpočtu na rok 2018; 

(pro porovnání uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo dosaženo částky ve výši 

732,72 tis. Kč, která představovala 26,64 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání 

dále uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2016 bylo dosaženo částky 646,10 tis. Kč, která 

představovala 19,20 % schváleného rozpočtu na rok 2016).  

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – 

dosažené výdaje ve výši 282,55 tis. Kč, které představují 2,32 % schváleného rozpočtu na rok 

2018; (pro porovnání uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo dosaženo částky ve výši 

absolutní hodnoty 401,66 tis. Kč, která představovala 2,72 % schváleného rozpočtu na rok 

2017; pro porovnání dále uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2016 bylo dosaženo částky 

467,32 tis. Kč, která představovala 4,36 % schváleného rozpočtu na rok 2016).  

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 

15.136,56 tis. Kč, které představují 15,83 % schváleného rozpočtu na rok 2018; (pro porovnání 

uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo dosaženo částky ve výši 13.239,48 tis. Kč, která 

představovala 14,90 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání dále uvádíme, 

že v prvním čtvrtletí roku 2016 bylo dosaženo částky 14.272,33 tis. Kč, která představovala 

17,74 % schváleného rozpočtu na rok 2016).  



 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje 

ve výši 653,40 tis. Kč, které představují 14,20 % schváleného rozpočtu na rok 2018; 

(pro porovnání uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo dosaženo částky ve výši 

555,13 tis. Kč, která představovala 14,11 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání 

dále uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2016 bylo dosaženo částky 534,61 tis. Kč, která 

představovala 15,63 % schváleného rozpočtu na rok 2016).   

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

1.374,37 tis. Kč, které představují 16,87 % schváleného rozpočtu na rok 2018; (pro porovnání 

uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo dosaženo částky 1.209,76 tis. Kč, která 

představovala 19,13 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání dále uvádíme, 

že v prvním čtvrtletí roku 2016 bylo dosaženo částky 61.285,22 tis. Kč, která představovala 

20,78 % schváleného rozpočtu na rok 2016). 

Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 

15.080,76 tis. Kč, které představují 22,77 % schváleného rozpočtu na rok 2018; (pro porovnání 

uvádíme, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo dosaženo částky 15.310,89 tis. Kč, která 

představovala 29,15 % schváleného rozpočtu na rok 2017; pro porovnání dále uvádíme, 

že v prvním čtvrtletí roku 2016 bylo dosaženo částky 11.705,03 tis. Kč, která představovala 

21,64 % schváleného rozpočtu na rok 2016).   

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2018) jsou ke dni 

účetní závěrky 31. března 2018 ve výši 32.527,64 tis. Kč, což představuje 17,19 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2018; (doposud nebylo navrhováno a realizováno žádné 

rozpočtové opatření); (pro porovnání bylo uvedeno, že v totožném rozpočtovém období roku 

2017 bylo dosaženo výdajů ve výši 31.449,64 tis. Kč, což představovalo 18,60 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2017; pro porovnání bylo uvedeno, že v totožném rozpočtovém 

období roku 2016 bylo dosaženo výdajů ve výši 28.310,61 tis. Kč, což představovalo 18,00 % 

tehdy schváleného předpokladu rozpočtu na rok 2016).   

 

Pan starosta referující za přednesení dílčí zprávy o plnění výdajové strany rozpočtu poděkoval 

a otevřel k problematice diskusi. 

Diskuse k problematice výdajů (hlavní diskutované okruhy): 

▪ projednání vybraných výdajových kapitol podrobně (pozdější zahájení stavebních prací 

a investičních akcí); výdaje na dlouhodoběji plánované stavební a další akce investiční povahy;  

▪ zahájení investičních akcí (příhodné počasí, zajištění zahájení prací; zajištění kontinuity 

věcného plnění; 

▪ náklady na volby prezidenta budou doplaceny; 

▪ rovnoměrnost výdajových položek; 

▪ nad vybranými výdajovými položkami; 

▪ další činnosti na přípravě návrhu rozpočtového opatření na straně výdajové (rozdělení 

kompetencí); (řešeno samostatně, vizte níže).   

 

Pan starosta referující poděkoval za průvodní slovo k jednotlivým položkám a za provedený 

komentář k vybraným subkapitolám, případně rozpočtovým položkám a všem členům RM 

poděkoval za diskusní příspěvky k této problematice. 

 

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

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 

a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období 

kalendářního roku (I. – III. / 2018) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 

31. března 2018 ve výši 65.054,50 tis. Kč, což představuje 34,38 % plnění schváleného 



 

 

rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března 2018 ve výši 32.527,64 tis. Kč, 

což představuje 17,19 % schváleného předpokladu rozpočtu.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1403/2014-2018. 

 

2.2 Vnitřní směrnice č. 2/2018; Rozpis rozpočtu města Sedlčany a jeho změny 

Městský úřad Sedlčany, Odbor ekonomický, pod vedením paní Jitky Kadlecové připravil návrh 

shora uvedeného předpisu, který je sestaven podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Projednán byl základní obsah předpisu (opis projednávaného textu): 

 

I. Rozpis rozpočtu 

 

II. Změny rozpisu rozpočtu 

Schváleno: 

Usnesením RM č. ……………………… ze dne 18. dubna 2018 (na originálu dokumentu bude 

doplněno) 

Účinnost: 19. 4. 2018 

Zpracovala: paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického 

 

I. Rozpis rozpočtu 

Rozpis rozpočtu města Sedlčany je upraven v ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 250/2000 Sb.“). 

Zákon č. 250/2000 Sb., ani jiný obecně závazný předpis, neupravuje schvalovací proces rozpisu 

rozpočtu a jeho změn. 

Rozpočet města Sedlčany je schvalován v třídění podle rozpočtové skladby dle druhového 

a odvětvového třídění příjmů a výdajů. 

Při rozpisu rozpočtu se schválený rozpočet rozepisuje podle podrobné rozpočtové skladby, 

ve smyslu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Rozpis rozpočtu a změny rozpisu rozpočtu města Sedlčany provádí vedoucí Odboru 

ekonomického. 

 

II. Změny rozpisu rozpočtu 

Změny rozpisu rozpočtu se schvalují a provádějí v návaznosti na plánované nebo skutečné 

čerpání. 

Změny rozpisu rozpočtu se provádějí povinně: 

- v návaznosti na schválené rozpočtové opatření, kterým se mění výše závazného 

ukazatele rozpočtu, v tomto případě se mění rozpis příslušného závazného ukazatele; 

- v případě změny rozpisu rozpočtu v členění na nástroje, prostorové jednotky a účelové 

znaky nebo v případě změny rozpisu rozpočtu u dalšího třídění rozpočtové skladby 

souvisejícího s odděleným sledováním transferů (dotací); 

- v případě technických změn, např. zavedení nové položky rozpočtové skladby 

v průběhu roku. 

V ostatních případech není provedení změny rozpisu rozpočtu povinné. 

(konec opisu projednávaného textu) 

 



 

 

Diskuse: 

▪ rozpis do jednotlivých paragrafů a do položek; druhové třídění, rozpis do skladby rozpočtu; 

▪ rozpočtová opatření, změny; změny v návaznosti na čerpání, změna musí být provedena 

po schválení rozp. změny ZM (RM); 

▪ školení; školitelé na seminářích doporučují aplikovat vývoj legislativy a proces 

byrokratizovat; byrokratizace procesu samospráv; rozvoj administrativního procesu; 

▪ dotace – rozdělení podle účel. znaků; 

▪ zavádění nových položek do již schváleného rozpočtu; (někde změny rozpisu nejsou povinné); 

▪ opravy a údržba zařízení a budov ve vlastnictví města Sedlčany; 

▪ pan starosta přes všechny výhrady proti byrokratizaci a zbytečnému zatěžování samosprávy 

doporučil návrh přijmout. 

Pan starosta referující poděkoval. 

 

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

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2018, Rozpis rozpočtu a jeho změny 

města Sedlčany, který je vydáván podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem 

19. dubna 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1404/2014-2018. 

 

2.3 Vnitřní směrnice č. 3/2018; Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové 

organizace zřízené městem Sedlčany 

Městský úřad Sedlčany, Odbor ekonomický, pod vedením paní Jitky Kadlecové připravil návrh 

shora uvedeného předpisu, který je sestaven podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon 

č. 250/2000 Sb.“). 

 

Projednán byl základní obsah předpisu (opis projednávaného textu): 

 

Smyslem předpisu je zajistit jednotný postup při naplňování povinností založených 

ustanovením § 28 a § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.      

 

Obsah: 

I. Střednědobý výhled rozpočtu 

▪ Sestavování střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

▪ Postup při schvalování střednědobého výhledu rozpočtu (níže) 

 

II. Rozpočet příspěvkové organizace 

▪ Sestavování rozpočtu příspěvkové organizace, plán použití peněžních fondů, plán odpisů 

▪ Úpravy rozpočtu příspěvkové organizace v průběhu roku 

▪ Plnění rozpočtu a schválení účetní závěrky 

III. Přílohy 

▪ č. 1 požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu 

▪ č. 2 požadovaná struktura rozpočtu 

▪ č. 3 požadovaná struktura plánu použití peněžních fondů  

▪ č. 4 požadovaná struktura vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu 

 



 

 

Schváleno: 

Usnesením RM č. …………………………… ze dne 18. dubna 2018 (na originálu dokumentu 

bude doplněno) 

Účinnost od: 19. dubna 2018 

Zpracovala: paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického 

 

Dotčené příspěvkové organizace:  

1. základní škola Sedlčany, 2. Základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Školní jídelna 

1. Základní školy Sedlčany, Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Základní umělecká 

škola Sedlčany, Mateřská škola Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Městské 

muzeum Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, Sportovní areály Sedlčany.  

 

I. Střednědobý výhled rozpočtu 

1) Sestavování střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje v rozsahu úplných plánovaných nákladů a výnosů 

(včetně výnosů a nákladů doplňkové činnosti, pokud ji organizace provádí). Minimální 

požadovaná struktura je uvedena v příloze č. 1 této Směrnice. 

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na dva následující kalendářní roky po roce, na který 

je sestavován rozpočet. 

Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu probíhá jednou ročně spolu s procesem 

schvalování rozpočtu na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31. 12. běžného roku. 

Aktualizovaný střednědobý výhled se považuje za změnu původního výhledu a jeho schválením 

přestává platit předchozí střednědobý výhled rozpočtu.   

 

2) Postup při schvalování střednědobého výhledu rozpočtu 

Příspěvková organizace sestaví pracovní návrh střednědobého výhledu rozpočtu či jeho 

aktualizaci nejpozději do 15. října běžného roku. Tento pracovní návrh předá na Odbor 

ekonomický Městského úřadu Sedlčany, který návrh následně předá vedení města 

k připomínkování. 

Případné připomínky k pracovnímu návrhu střednědobého výhledu rozpočtu budou ředitelům 

příspěvkových organizací předány nejpozději do 5 dnů a budou s nimi projednány tak, 

aby do dalších 5 dnů mohlo dojít k předání oficiálního návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 

zpracovaného příspěvkovou organizací zřizovateli. Tento návrh se předává opět na Odbor 

ekonomický Městského úřadu Sedlčany. 

Po přijetí návrhu střednědobého výhledu rozpočtu provede zřizovatel zveřejnění na webových 

stránkách města a zároveň jej zveřejní i příspěvková organizace na svých stránkách. Návrh bude 

zveřejněn minimálně 15 dní před projednáváním se zřizovatelem. Termín projednávání 

a časový rozvrh pro zástupce příspěvkových organizací (ředitel, ekonom) určí zřizovatel.  

 

II. Rozpočet příspěvkové organizace 

1) Sestavování rozpočtu příspěvkové organizace 

Rozpočet příspěvkové organizace se sestavuje v rozsahu úplných plánovaných nákladů 

a výnosů (včetně výnosů a nákladů doplňkové činnosti, pokud ji organizace provádí). 

Požadovaná struktura je uvedena v příloze č. 2 této Směrnice (§ 28 odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb.). Příspěvková organizace rozepíše své náklady do jednotlivých syntetických 

účtů a podrobnější rozpis v přiloženém komentáři.  

 

Příspěvková organizace s rozpočtem předloží ke schválení plán použití peněžních fondů a plán 

odpisů. Požadovaná struktura plánu použití peněžních fondů je uvedena v příloze č. 3 této 

Směrnice.   



 

 

Plán odpisů obsahuje následující údaje: 

- inventární číslo; 

- název majetku; 

- odpisová skupina; 

- vstupní cena; 

- zůstatková cena; 

- roční odpis. 

Odpisový plán předá příspěvková organizace ve stanoveném termínu zřizovateli ke schválení. 

V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně způsobů postupů odepisování s dopadem 

na schválený rozpočet příspěvkové organizace. Ke změně způsobu odepisování může dojít 

pouze od nového účetního období, a to jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Účetní odpisy 

se provádějí měsíčně nejpozději pololetně.   

Rozpočet se sestavuje na kalendářní rok. 

Příspěvková organizace sestaví pracovní návrh rozpočtu nejpozději do 15. října běžného roku. 

Pracovní návrh bude obsahovat také předpokládanou výši provozního příspěvku zřizovatele. 

Tento pracovní návrh předá na Odbor ekonomický Městského úřadu Sedlčany a ten návrh 

následně předá vedení města k připomínkování. 

Případné připomínky k pracovnímu návrhu rozpočtu budou řediteli příspěvkové organizace 

předány nejpozději do 5 dnů a budou s ním projednány tak, aby do dalších 5 dnů mohlo dojít 

k předání oficiálního návrhu střednědobého výhledu rozpočtu zpracovaného příspěvkovou 

organizací zřizovateli. Tento návrh se předává opět na Odbor ekonomický Městského úřadu 

Sedlčany. 

Po přijetí návrhu rozpočtu provede zřizovatel zveřejnění na webových stránkách města 

a zároveň jej zveřejní i příspěvková organizace na svých stránkách. Návrh bude zveřejněn 

minimálně 15 dní před projednáváním se zřizovatelem. Termín projednávání a časový rozvrh 

pro zástupce příspěvkových organizací (ředitel, ekonom) určí zřizovatel.  

Odbor ekonomický ve spolupráci s vedením města připraví pro jednání rady města materiál, 

ve kterém doporučuje nebo nedoporučuje návrh schválit. Zřizovatel dále informuje ředitele 

příspěvkové organizace o termínu projednávání návrhu rozpočtu a na toto jednání jej v případě 

potřeby přizve. 

V případě neschválení rozpočtu radou města sdělí zřizovatel příspěvkové organizaci písemně 

neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy materiálu včetně 

harmonogramu dalšího postupu pro schválení dokumentu návrhu rozpočtu. Na webových 

stránkách ke zveřejněnému návrhu rozpočtu připojí informaci, že nedošlo k jeho schválení 

a tento návrh ponechá zveřejněn až do zveřejnění nového oficiálního návrhu rozpočtu. 

V případě schválení rozpočtu radou města o tom zřizovatel neprodleně informuje příspěvkovou 

organizaci. Příspěvková organizace zajistí zveřejnění schváleného rozpočtu na svých webových 

stránkách nejpozději ve lhůtě do 30 dní od okamžiku schválení. Schválený rozpočet bude 

zveřejněn na stránkách příspěvkové organizace do doby schválení rozpočtu na další rok. 

    

2) Úpravy rozpočtu příspěvkové organizace v průběhu roku 

Kompetenci k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace (aktualizace v rámci přesunu 

mezi jednotlivými položkami nákladů a výnosů) v průběhu roku má její ředitel do stanovené 

výše 100.000,00 Kč s výjimkou případů kdy: 

a) dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou 

organizací;                                              

b) dochází ke sloučení s jinou příspěvkovou organizací nebo rozdělení příspěvkové 

organizace; 



 

 

c) by změnou rozpočtu došlo ke změně plánovaného výsledku hospodaření a bylo by 

nezbytné dodatečně zapojit fondy organizace a jejich zúčtování do výnosů (např. zapojení 

Rezervního fondu k pokrytí neplánované ztráty, zapojení Fondu investic k financování 

nákupu DHM, oprav a údržby, zapojení Fondu odměn k úhradě překročení stanoveného 

objemu prostředků na platy apod.);   

d) v porovnání s rozpočtem dojde k překročení plánovaných mzdových nákladů u PO 

Městská knihovna Sedlčany, Kulturní dům J. Suka Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany, 

Sportovní areály Sedlčany; 

e) u PO školského typu, kde jsou prostředky na platy vč. odvodů kryty z jiných dotačních 

zdrojů (MŠMT ČR prostřednictvím odboru školství KÚ Středočeského kraje, dotace 

z fondů EU apod.) jsou úpravy mzdových nákladů v kompetenci ředitele organizace 

ve smyslu závazných ukazatelů rozpočtu financování přímých výdajů na platy, OON, 

zákonné odvody, FKSP, přímé ONIV regionálního školství Středočeského kraje. Finanční 

prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány v souladu se školským 

zákonem.  

V případě změn rozpočtu podle bodu a) – d) je ke schválení těchto změn kompetentní rada 

města a to na návrh organizace. Návrh úpravy bude předložen nejpozději do 10 dní před 

jednáním rady města. Návrh úpravy rozpočtu před jeho projednáním se nezveřejňuje. 

O schválení (případném neschválení) navrhované úpravy včetně odůvodnění v případě 

neschválení informuje zřizovatel příspěvkovou organizaci.  

Aktualizovaný rozpočet, který je upraven v kompetenci ředitele příspěvkové organizace 

do stanovené výše, předá ředitel příspěvkové organizace do 15. července a 15. listopadu 

běžného roku zřizovateli k seznámení včetně stručného odůvodnění provedených změn. 

Provedení častějších změn rozpočtu organizace se nevylučuje. 

Příspěvková organizace po schválení úpravy rozpočtu nebo předložení aktualizace rozpočtu, 

která je v její kompetenci, provede zveřejnění na svých webových stránkách a to tak, 

že ponechá původní schválený rozpočet a souběžně zveřejní rozpočet po změnách. 

 

3) Plnění rozpočtu a schválení účetní závěrky  

Příspěvková organizace předá ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb., a to ustanovení § 5, jako 

jeden z podkladů pro schválení své účetní závěrky přehled o plnění rozpočtu, a to minimálně 

ve struktuře dle přílohy č. 4 této Směrnice. 

(konec opisu projednávaného textu) 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem rozsáhlého textu; 

▪ činnosti na podkladě uvedeného; 

▪ kontrola termínů. 

 

Pan starosta referující poděkoval. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Vnitřní směrnici č. 3/2018, Pravidla rozpočtového procesu 

pro příspěvkové organizace zřízené městem Sedlčany, která jsou vydávána podle příslušných 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností dnem 19. dubna 2018.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1405/2014-2018. 



 

 

 

2.4 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 

ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb., za rok 2017 

RM projednala materiál sestavený paní Jitkou Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického. 

Ve věci je postupováno podle výše uvedené vyhlášky č. 220/2013 Sb., Ministerstva financí ČR 

ze dne 22. července 2013, která byla vydána ve sbírce zákonů ČR a pojednává o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 

 

1. Základní škola Sedlčany  

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad;  

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 v částce 5.323,59 Kč;  

- návrh rozdělení: do Rezervního fondu celou částkou 5.323,59 Kč.  

 

2. Základní škola - škola Propojení Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 nebyl dosažen. 

 

Základní umělecká škola Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 ve výši 12.359,74 Kč;  

- návrh rozdělení: Fond rezervní částkou 7.359,74 Kč; 

                              Fond odměn částkou 5.000,00 Kč. 

 

Mateřská škola Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 ve výši 490.204,00 Kč; 

- návrh rozdělení: Fond rezervní částkou 440.204,65 Kč; 

                              Fond odměn částkou 50.000,00 Kč.    

 

Školní jídelna 1. ZŠ Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 ve výši 103.280,95 Kč; 

- návrh rozdělení: Fond rezervní 103.280,95 Kč.                  

 

Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 nebyl dosažen. 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 ve výši 10.213,74 Kč; 

- návrh rozdělení: Fond rezervní 10.213,74 Kč. 

  



 

 

Městské muzeum Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 v částce 35.163,74 Kč; 

- návrh rozdělení: Fond rezervní částkou 35.163,74 Kč a v této výši převod do Fondu investic. 

 

Sportovní areály Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 49.057,80 Kč; 

- návrh rozdělení: Fond rezervní 49.057,80 Kč. 

  

Městská knihovna Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o výsledku, ověření účetní závěrky a hospodaření – bez výhrad; 

- inventarizace majetku k 31. prosince 2017 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2017 je ve výši 55.264,71 Kč; 

- návrh rozdělení: Fond rezervní částkou ve výši 55.264,71 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ vyjádření souhlasu s návrhy příspěvkových organizací; 

▪ nad úspěchy příspěvkových organizací; kvalita plnění; 

▪ další aspekty ve vztahu k legislativnímu procesu. 

 

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

nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje dílčí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 

a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je město Sedlčany. Jedná se o subjekty: 1. základní škola Sedlčany, Primáře 

Kareše 68, okres Příbram; 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres 

Příbram; Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřská škola Sedlčany, 

Šafaříkova 1070; Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní 

jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské 

muzeum Sedlčany; Sportovní areály Sedlčany a Městská knihovna Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1406/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje dílčí účetní závěrky ke dni 31. prosince 2017, a to 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany: 1. základní školy Sedlčany, Primáře 

Kareše 68, okres Příbram; 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres 

Příbram; Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, 

Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní 

jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; 

Městského muzea Sedlčany; Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1407/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků 

dosažených ke dni 31. prosince 2017 u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem 



 

 

Sedlčany, a to: 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; Základní 

umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní 

jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1408/2014-2018. 

 

2.5 Souhrn informací a požadavků k rozpočtu města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s dalšími rozpočtovými 

nároky na výdajovou stranu rozpočtu: 

▪ vyhotovení Pamětní desky – 80.000,00 Kč – v rozpočtu města Sedlčany; rozměry 60 x 50 cm; 

deska obsahuje reliéfní portrét T. G. Masaryka (100 let státnosti); 

Další práce nutno řešit v rámci souboru RO č. 1/2018, které bude navrhováno; (model desky, 

úpravy; návrh na umístění na průčelí objektu Sedlčany č. p. 133, připomínka návštěvy státníka 

–  jmenované osobnosti ve městě Sedlčany k příležitosti prvních manévrů Čsl. armády po I. sv. 

válce (přenocoval v objektu na náměstí T. G. Masaryka); pan místostarosta popsal výrobek 

a nároky na tvorbu. 

Cenová nabídka na odlitek a další; písmo na text na desce; laser; lepení; nároky 

v předpokládané částce cca 40.000,00 Kč – 50.000,00 Kč (nabídka paní Zory Sokolové); dne 

3. září 2018 by se Pamětní deska slavnostně odhalovala. 

▪ problematika zajištění rekonstrukce sociálního zařízení, a to podle návrhu provozovatele 

v objektu KDJS při tzv. „Beseda Baru“; předpokládaná částka ve výši 280.000,00 Kč; dostupná 

nabídka na realizaci; objednávky řemeslníků (profesí) dva měsíce předem. 

RM v diskusi k této problematice vyjádřila souhlasné stanovisko na zajištění jednotlivých 

profesí potřebných k úspěšné rekonstrukci sociálního zařízení, které je v havarijním stavu; 

předpokládá se finanční pokrytí z navýšených příjmů z privatizace bytu (koupě) – z minulé 

RM. 

Realizace a financování doporučeny v letošním roce (2018). 

Závěr: 

Zajistí pozitivní sdělení směrem ke správci KDJS a provozovateli (nájemci) pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města. Návrh na RO č. 1/2018 zajistí paní Jitka Kadlecová, vedoucí 

Odboru ekonomického. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Návrh na vypořádání majetkoprávních vztahů; lokalita místní části Solopysky  

Rada města Sedlčany byla seznámena s písemností, doručenou na Městský úřad Sedlčany dne 

16. dubna 2018, která byla zaevidována pod č. j.: OM/7730/2018. 

Věcně se jedná o Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parcelního 

čísla 141/19 a parcelního čísla 141/20. 

Hlavním důvodem je užívání pozemku parc. č. 141/19 více jak 60 let. 



 

 

Na tomto pozemku se nachází – plot, vrata, zahrádka, jímka, horní a spodní dvůr. V roce 1958 

tento dům na parc. č. 130/2 byl zakoupen prarodiči žadatele. Na parcele označené č. 141/19 je 

oplocení vybudováno více jak 60 let. Podle sdělení vlastníka se od tohoto roku (rozumí se rok 

1958) se plot a vrata nepřesunovala a neměnila. Vždy se pouze renovovalo. 

Žadatel dále požádal (a současně navrhl) o odkoupení pozemku parcelního čísla 141/20. 

Hlavním důvodem je dlouholetá údržba zeleně podél plotu a vyhrazené místo na parkování 

osobních dvou vozů. Tímto způsobem by údajně byl lépe umožněn sousedům plynulý výjezd 

přes pozemek parc. č. 141/19.   

 

Činnost RM: 

RM projednala Žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 141/19 a parc. č. 141/20 v k. ú. 

Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany. RM s ohledem 

na skutečnost, že požadované části pozemků jsou oploceny a od roku 1958 užívány 

(předcházející vlastníci nemovitosti), předběžně zvažovala doporučit schválit prodej 

požadovaných částí pozemků s tím, že je nutno provést geometrické zaměření stávajícího 

oplocení a následný prodej pak bude realizován na základě geometrického plánu za dříve ZM 

stanovenou jednotkovou cenu ve výši 100,00 Kč/m2. 

 

Diskuse: 

▪ zajistit zaměření (Odbor majetku); 

▪ další kontext řešení. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Návrh na darování pozemku za účelem využití jako společné zařízení; zajištění 

inženýrských sítí ke stavebním parcelám; lokalita U Háječku  

Referenční Zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

RM projednala nabídku fyzické osoby, která nabízí městu Sedlčany bezúplatné darování 

pozemku parc. č. 2972/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, 

o výměře 251 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – Na Stínadlech), a to v souvislosti 

s výstavbou inženýrských sítí v dané lokalitě, tj. stavba „Sedlčany – zastavitelná plocha 5 – III. 

etapa Na Stínadlech“. Tento dar podmiňuje darující vybudováním přípojek (voda, kanalizace, 

plyn) pro parc. č. 2972/2 ve vlastnictví darujícího a parc. č. 2972/5 ve vlastnictví další osoby. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany, 

aby schválilo přijetí daru. 

 

Diskuse: 

▪ nad dlouhodobě se rodícím řešením; 

▪ dřívější nároky na město Sedlčany a jejich nepřiměřenost; 

▪ přípojka – voda, kanalizace, plyn – zajistí město Sedlčany na své náklady, a to ke dvěma 

parcelám, přičemž zajištění sítí k jedné z nich (horní) uhradí vlastník nemovitosti (stavební 

parcely); 

▪ další aspekty problematiky (zhotovitel inženýrských sítí – jsou samostatnou akci, nyní není 

stavba vysoutěžena, není znám zhotovitel). 

 

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

předsedající nechal hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, aby schválilo přijetí daru 

od vlastníka darované nemovitosti, tj. darování pozemku parc. č. 2972/4, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 251 m2 v k. ú. a obci Sedlčany s tím, 

že město Sedlčany v rámci realizace stavby „Sedlčany – zastavitelná plocha 5 – III. etapa 

Na Stínadlech“ vybuduje na náklady města v rámci samostatné akce přípojky inženýrských sítí 

(voda, kanalizace, plyn) pro pozemek parc. č. 2975/2 a zároveň i přípojky uvedených 

inženýrských sítí pro pozemek parc. č. 2972/2, přičemž náklady vynaložené na zhotovení 

přípojek inženýrských sítí pro pozemek parc. č.  2972/2 budou uhrazeny vlastníkem tohoto 

pozemku.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1409/2014-2018. 

 

3.1.3 Návrh na konečné vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitostem s fyzickou 

osobou; lokalita Sedlčany v údolní nivě při potoku Mastník a Sedleckém potoku v Luční 

ulici 

O případu v historickém kontextu podal základní informace pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany. 

Na Základě referenční Zprávy RM projednala majetkové vypořádání, které se týká pozemků 

v ulici Luční v Sedlčanech, a to mezi městem Sedlčany a fyzickou osobou. Jedná se o pozemky 

vedené na LV 2270 pro k. ú. a obec Sedlčany s duplicitním zápisem vlastnictví pro město 

Sedlčany a fyzickou osobu a dále o pozemky vedené na jiném LV pro k. ú. a obec Sedlčany 

ve výhradním vlastnictví fyzické osoby.  

 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil výše uvedený záměr 

majetkoprávního vypořádání vlastnictví nemovitostí. 

 

Diskuse: 

▪ po dlouhých letech předložen návrh na akceptovatelné vypořádání, který je ze strany rodiny 

uvítán; 

▪ informace od paní Mgr. Moniky Drábkové, právní zástupkyně města Sedlčany, ze spisové 

dokumentace k případu; tato dále poskytne pro veřejné zasedání ZM posouzení o právní síle 

duplicity;  

▪ dohodnout se, je lepší a vzácnější; 

▪ zajištění vyhotovení projektu tzv. okružní cesty dráha pro bruslaře, apod. využití; řada 

pozemků v přilehlé místní komunikaci;  

▪ čtvrt století jednání ukončeny ve prospěch obou stran. 

 

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

předsedající nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany po vzájemné dohodě vlastníků pozemků doporučuje Zastupitelstvu 

města Sedlčany v rámci sjednocení vlastnictví a v zájmu výkonu vlastnických práv, následující 

majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů: 

a) Město Sedlčany souhlasným prohlášením uznává fyzickém osobě vlastnictví pozemků 

parc. č. 398 o výměře 952 m2 a parc. č. 399 o výměře 635 m2, oba druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha v k. ú. a obci Sedlčany (výměra celkem 

1587 m2), a naopak fyzická osoba stejným aktem uznává městu Sedlčany vlastnictví 

pozemků parc. č. 442, druhem pozemku zahrada o výměře 261 m2 a parc. č. 443, druhem 



 

 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 1 122 m2 (výměra 

celkem 1 383 m2) a to bez finančního vyrovnání; 

b) Fyzická osoba dále daruje městu Sedlčany pozemky zapsané na jiném LV pro k. ú. 

a obec Sedlčany, a to parc. č. 440/1 o výměře 95 m2, parc. č. 440/2 o výměře 13 m2, oba 

druhem pozemku zahrada, parc. č. 441 o výměře 760 m2, parc. č. 444 o výměře 91 m2, 

oba druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 446/4 o výměře 52 m2, parc. 

č. 446/5 o výměře 39 m2, parc. č. 446/6 o výměře 7 m2, parc. č. 446/7 o výměře 8 m2, 

vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace a parc. 

č. 3059/3 o výměře 57 m2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha (výměra celkem činí 1122 m2) a naopak město Sedlčany převede do vlastnictví 

fyzické osoby pozemky zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany, a to parc. 

č. 2487/13 o výměře 1 000 m2, druhem pozemku orná půda a parc. č. 2488/8 o výměře 

19 m2, druhem pozemku orná půda (jedná se o stavební parcelu v ulici Strojírenské 

v Sedlčanech, vizte geometrický plán č. 2359-11/2014 ze dne 19. března 2014; celkem 

výměra činí 1019 m2). Na základě výše dohodnuté směny pozemků získá město 

Sedlčany do svého vlastnictví pozemky v hodnotě 640.597,00 Kč o výměře 1 122 m2 

(vizte znalecký posudek č. 5057/27/2017 ze dne 22. srpna 2017) a naopak fyzická osoba 

získá do svého vlastnictví pozemky v hodnotě 509.500,00 Kč o výměře 1 019 m2 (vizte 

cenu pozemků schválenou Zastupitelstvem města Sedlčany pro výstavbu rodinných 

domů), a to bez finančního vyrovnání. 

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

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil výše uvedený záměr 

majetkoprávního vypořádání vlastnictví nemovitostí.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1410/2014-2018. 

 

3.1.4 Návrh na konečné vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitostem se 

společností N. L. LIGNUM, a. s.; lokalita Sedlčany Na Skalách a Na Červeném Hrádku 

Rada města Sedlčany byla opakovaně seznámena s problematikou majetkoprávních vztahů 

v řešené lokalitě, a to na základě dostupných podkladů a sdělení představ i rozvojových záměrů 

vlastníků nemovitostí.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě předložených dokumentů opakovaně zvažovala doporučit 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků realizovanou mezi městem Sedlčany 

a společností N. L. LIGNUM, a. s., takto:  

a) Společnost N. L. Lignum, a. s., převede do vlastnictví města Sedlčany (resp. smění) 

pozemky, tj. díl „j“ o výměře 11 m2, druhem pozemku lesní pozemek, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2263 (vizte geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 

1. dubna 2018, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Příbram, dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), pozemek parc. 

č. 2202/3 o výměře 746 m2, parc. č. 2202/6 o výměře 124 m2, parc. č. 2247/2 

o výměře 236 m2, parc. č. 2202/4 o výměře 43 m2, díl „a“ o výměře 67 m2, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2202/2 (vizte geometrický plán č. 2544-83/2017 

ze dne 18. prosince 2017, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Příbram dne 28. prosince 2017 pod č. PGP-2101/2017-211) 

vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o celkové výměře 1 227 m2, které jsou zapsány ve veřejném seznamu nemovitostí, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram 

na listu vlastnictví 1736 pro k. ú. a obec Sedlčany;  



 

 

 

b) Město Sedlčany převede do vlastnictví společnosti N. L. Lignum, a. s. (resp. smění) 

pozemky parc. č. 2264/4 o výměře 43 m2, druhem pozemku zahrada, parc. č. 2341/3 

o výměře 76 m2, druhem pozemku ostatní plocha, zeleň, díl „c“ o výměře 13 m2 

oddělený z původního pozemku parc. č. 2339/7, díl „d“ o výměře 107 m2 oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2340/7, díl „e“ o výměře 34 m2 oddělený rovněž 

z původního pozemku parc. č. 2340/7, díl „g“ o výměře 109 m2 oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2340/9, díl „a“ o výměře 77 m2 oddělený z původního 

pozemku parc. č. 2339/6, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace (vizte geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 1. dubna 2018, 

schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Příbram, dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), o celkové výměře 459 m2, 

které jsou zapsány ve veřejném seznamu nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví 10001 

pro k. ú. a obec Sedlčany.  

Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků činící 768 m2 bude vyrovnán za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí společnosti N. L. Lignum, a. s. částku ve výši 

76.800,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil výše uvedený záměr směny 

pozemků mezi městem Sedlčany a společností N. L. Lignum, a. s. 

Diskuse: 

▪ záměry města Sedlčany (vodovod; kanalizace); 

▪ dlouhodobé projednávání; RM průběžně informována; 

▪ další skutečnosti ohledně naplnění všech představ vlastníků. 

 

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

předsedající nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 

realizovanou mezi městem Sedlčany a společností N. L. LIGNUM, a. s., takto:  

a) Společnost N. L. Lignum, a. s., převede do vlastnictví města Sedlčany (resp. smění) 

pozemky, tj. díl „j“ o výměře 11 m2, druhem pozemku lesní pozemek, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2263 (vizte geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 

1. dubna 2018, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Příbram, dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), pozemek parc. 

č. 2202/3 o výměře 746 m2, parc. č. 2202/6 o výměře 124 m2, parc. č. 2247/2 

o výměře 236 m2, parc. č. 2202/4 o výměře 43 m2, díl „a“ o výměře 67 m2, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2202/2 (vizte geometrický plán č. 2544-83/2017 

ze dne 18. prosince 2017, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Příbram dne 28. prosince 2017 pod č. PGP-2101/2017-211) 

vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o celkové výměře 1227 m2, které jsou zapsány ve veřejném seznamu nemovitostí, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram 

na listu vlastnictví 1736 pro k. ú. a obec Sedlčany;  

 

b) Město Sedlčany převede do vlastnictví společnosti N. L. Lignum, a. s. (resp. smění) 

pozemky parc. č. 2264/4 o výměře 43 m2, druhem pozemku zahrada, parc. č. 2341/3 

o výměře 76 m2, druhem pozemku ostatní plocha, zeleň, díl „c“ o výměře 13 m2 

oddělený z původního pozemku parc. č. 2339/7, díl „d“ o výměře 107 m2 oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2340/7, díl „e“ o výměře 34 m2 oddělený rovněž 



 

 

z původního pozemku parc. č. 2340/7, díl „g“ o výměře 109 m2 oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2340/9, díl „a“ o výměře 77 m2 oddělený z původního 

pozemku parc. č. 2339/6, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace (vizte geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 1. dubna 2018, 

schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Příbram, dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), o celkové výměře 459 m2, 

které jsou zapsány ve veřejném seznamu nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví 10001 pro k. 

ú. a obec Sedlčany.  

Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků činící 768 m2 bude vyrovnán za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí společnosti N. L. Lignum, a. s. částku 

76.800,00 Kč. 

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

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil výše uvedený záměr směny 

pozemků mezi městem Sedlčany a společností N. L. Lignum, a. s. 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1411/2014-2018. 

 

3.1.5 Právní zajištění přívodu elektrické energie ke stavební parcele; Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020509/1 Solopysky, k NN parc. č. 9/4 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy pana Ing. Miroslava Hölzela, 

místostarosty města Sedlčany, seznámena s písemnostmi (Žádostí pověřené osoby, zastupující 

zájmy distributora el. energie). 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-6020509/1 Solopysky, k NN parc. č. 9/4“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 

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

moci ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová č. 

p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města Sedlčany, parc. č. 141/6 

v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelové vedení NN.  

Věcné břemeno je navrhováno zřídit za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,00 Kč 

s připočtením příslušné sazby DPH. 

RM zároveň vzala na vědomí skutečnost, že Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, řádně 

zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné 

břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky 

u Třebnic, obec Sedlčany, a to v době ode dne 23. března 2018 do dne 9. dubna 2018. 

 

Rada města Sedlčany dále projednala návrh sestaveného standardizovaného smluvního 

ujednání. 

Smluvním partnerem města Sedlčany; IČ 002432272; DIČ CZ002432272, se sídlem Sedlčany, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, které je navenek zastoupeno panem 

Ing. Jiřím Burianem, starostou města, č. ú. 19-521722359/0800, e-mail: urad@mesto-

sedlcany.cz, ID datové schránky: frsbn7e (ve Smlouvě jako strana ,,Povinná“) je společnost 

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02; IČ 24729035; DIČ 

CZ24729035, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 

nad Labem, oddíl B, vložka 2145, s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě 

licence č. 121015583, bankovní spojení: č. ú. 35-4544580267/0100, KB Praha. 
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Tato společnost je pro řešený případ a provedení Smlouvy zastoupena na základě písemně 

udělené plné moci č. PM/II-039/2018 ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, 

s. r. o., se sídlem Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš; IČ 25727362; DIČ CZ 25727362, která 

je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64753, 

v plné moci ve smyslu § 436 a násl. a § 438 občanského zákoníku, dále zastoupena společností 

ENERGON reality, s. r. o., se sídlem Budějovická 601/128, Praha 4 – Krč; IČ 24126985, která 

je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181031 

(ve Smlouvě dále jako strana „Oprávněná“). 

Je navrhováno, aby uvedené smluvní strany společně uzavřeli SMLOUVU O ZŘÍZENÍ 

VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IV-12-6020509/1 Solopysky, k NN parc. 9/4, 

a to podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ustanovení 

§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona. 

 

Článek I. Smlouvy obsahuje tzv. Úvodní ustanovení. 

Je zde uvedeno, že Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také ,,PDS“) 

na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním 

úřadem ČR. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost 

zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud 

dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25 

odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost). 

 

Článek II. Smlouvy obsahuje tzv. Prohlášení o právním a faktickém stavu. 

1. Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 141/6, katastrální území 

Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram (dále jen společně ,,Dotčená 

nemovitost)“. 

2. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, jistící 

pilíř – ,,Zařízení distribuční soustavy“, které se nachází mj. na dotčené nemovitosti. Zařízení 

distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku. 

 

Diskuse: 

▪ nad projektovým řešením; 

▪ rozsah zatížení nemovitosti vedením; 

▪ další atributy (dřívější režim). 

 

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

předsedající nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6020509/1 Solopysky, k NN parc. č. 9/4“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 

22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 

263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je 

zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 141/6 v k. ú. 

Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelové vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,00 Kč s připočtením příslušné sazby DPH platné ke dni 

uzavření Smlouvy. 

Rada města Sedlčany zároveň bere na vědomí, že Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, řádně 

zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit výše uvedené 



 

 

věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 141/6 v k. 

ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to v době ode dne 23. března do dne 9. dubna 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1412/2014-2018. 

 

3.1.6 Právní zajištění přívodu elektrické energie ke stavební parcele; Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011431/1 Sedlčany, Seifertova, k NN parc. 

č. 780/1 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční Zprávy pana místostarosty informována 

o výše uvedeném (dokumentace z Odboru majetku). 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-6011431/1 Sedlčany, Seifertova, kNN parc. č. 780/1“, mezi ČEZ 

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

zastoupené na základě plné moci ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., 

se sídlem Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví a majetku 

města Sedlčany parc. č. 777/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se 

zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,00 Kč spolu s příslušnou sazbou DPH. 

RM zároveň vzala na vědomí informaci o tom, že Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, již 

řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené 

věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 777/1 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to v době ode dne 23. března 2018 do dne 9. dubna 2018. 

 

Rada města Sedlčany dále projednala návrh smluvního ujednání. 

Partnerem města Sedlčany; IČ 002432272; DIČ CZ002432272, sídlem Sedlčany, náměstí T. G. 

Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, zastoupené panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, 

č. ú. 19-521722359/0800, e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz, ID datové schránky: frsbn7e, 

ve Smlouvě vystupující jako strana ,,Povinná“ je společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem 

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02; IČ 24729035; DIČ CZ24729035, která je zapsána 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, 

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583, bankovní 

spojení: č. ú. 35-4544580267/0100, KB Praha. 

Tato společnost je dále zastoupena na základě písemně udělené moci č. PM/II-039/2018 ze dne 

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

Dobříš; IČ 25727362, DIČ CZ 25727362, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64753, v plné moci ve smyslu § 436 a násl. a § 438 

občanského zákoníku, dále zastoupena společností ENERGON reality, s. r. o., se sídlem 

Budějovická 601/128, Praha 4 – Krč; IČ 24126985, která je zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181031, ve Smlouvě je uváděna jako 

strana ,,Oprávněná“. 

 

Je navrhováno, aby uvedení smluvní partneři uzavřeli SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO 

BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IP-12-6011431/1 Sedlčany, Seifertova, k NN parc. č. 780/1,  

a to podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ustanovení 

§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona. 
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V Článku I. je obsaženo tzv. Úvodní ustanovení, ve kterém je uvedeno, že strana Oprávněná je 

provozovatelem distribuční soustavy (dále také ,,PDS“) na území vymezeném licencí 

na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem ČR. Distribuční 

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

provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení 

distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25 odst. 4 energetického 

zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost). 

 

Článek II. se zabývá tzv. Prohlášením o právním a faktickém stavu věcí. 

1. Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 777/1, katastrální území 

a obec Sedlčany, který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram (,,Dotčená nemovitost“). 

2. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN 

(,,Zařízení distribuční soustavy“), které se nachází mj. na Dotčené nemovitosti. Zařízení 

distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku. 

Diskuse: 

▪ nad projektovým řešením; 

▪ rozsah zatížení vedením; 

▪ další atributy (dřívější režim jako případ výše). 

 

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

předsedající nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-6011431/1 Sedlčany, Seifertova, kNN parc. č. 780/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 

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

moci ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 

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

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města Sedlčany parc. 

č. 777/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

náhradu ve výši 1.000,00 Kč s připočtením příslušné sazby DPH, platné ke dni uzavření 

Smlouvy. 

Rada města Sedlčany zároveň bere na vědomí, že Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, řádně 

zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné 

břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 777/1 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to v době ode dne 23. března do dne 9. dubna 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1413/2014-2018. 

 

3.1.7 Informace o formě a dalších podmínkách administrace převodu vlastnictví pozemku 

zastavěného privatizovaným bytovým domem Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 530 – 

č. p. 531 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM podrobněji informoval o jednání 

paní Mgr. Moniky Drábkové, v právním zastoupení města Sedlčany, s Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZVM“), ve věci převodu pozemku parc. č. 597/1, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, který je 

ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s tímto majetkem státu pro ÚZSVM 

a nachází se pod již privatizovaným bytovým domem Sedlčany č. p. 530 – č. p. 531 v ulici Víta 

Nejedlého, který byl dříve ve vlastnictví města Sedlčany. Předběžně bylo dohodnuto, že ČR – 



 

 

ÚZSVM uzavře „Smlouvu o úplatném převodu pozemku“ s jednotlivými spoluvlastníky, 

tj. členy SVJ, jehož členem je i město Sedlčany s tím, že město Sedlčany uhradí celkovou kupní 

cenu ve výši 109.000,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ nad dalšími souvztažnostmi; 

▪ uplatnění institutu přímého prodeje vlastníkům stavby, která na pozemku leží; sjednocení 

vlastnictví pozemku a stavby; 

▪ další „technické věci“ převodu vlastnictví. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.8 Žádost (oznámení o výpovědi) ve věci ukončení dříve založeného uživatelského 

vztahu nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany situovaných na adrese domu 

Sedlčany, Nádražní č. p. 85, 264 01 Sedlčany  

Rada města Sedlčany byla seznámena s písemností doručenou na podatelnu Městského úřadu 

Sedlčany dne 4. dubna 2018, která byla zaevidována pod č. j.: OM/6814/2018. 

Ve své podstatě se jedná o ukončení dříve založené Nájemní smlouvy, která byla uzavřena mezi 

městem Sedlčany (vlastník) a fyzickou osobou (nájemcem). 

Uživatel oznámil, že dává výpověď z nájmu nebytových prostor z prodejny byt textilu budova 

v Nádražní ulici č. p. 85, jak již uvedeno výše. Výpovědní doba je podle Nájemní smlouvy tři 

měsíce bez udání důvodu. Jako důvod oznamovatel uvádí skončení živnosti a podnikání, které 

ukončuje ke dni 30. září 2018.  

Činnost RM: 

RM vzala na vědomí informaci o tom, že podnikatel předal na Městský úřad Sedlčany výpověď 

z nájmu nebytových prostor (tj. prodejna bytového textilu v ul. Nádražní č. p. 85). V souladu 

s podanou výpovědí bude smluvní vztah (vizte Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 

15. ledna 2004) ke dni 30. září 2018, a to z důvodu ukončení živnosti a podnikání. 

Diskuse: 

▪ záměr města Sedlčany zveřejnit pronájem (pokud nějaký zájemce bude); 

▪ provést neprodleně s obvyklými parametry. 

  

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

předsedající schůzi RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku zveřejnit záměr 

města Sedlčany pronajmout nebytové prostory v objektu domu na adrese Sedlčany, Nádražní 

č. p. 85, 264 01 Sedlčany, a to s ohledem na budoucí ukončení stávajícího smluvního ujednání 

o užívání nebytových prostor.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1414/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost o schválení Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 3 + 1 (č. bytu 5/I. 

patro) na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s písemností doručenou na Městský úřad Sedlčany dne 

16. dubna 2018 pod č. j.: OM/7748/2018, kterou je Žádost o schválení Podnájemní smlouvy. 



 

 

Žadatel požádal o schválení Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 3 + 1 (č. bytu 5/I. 

patro), který se nachází na adrese bytového domu Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi 

nájemcem a podnájemcem, trvale bytem na adrese Kňovice, 264 01 Sedlčany, a to na dobu 

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

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 

(č. bytu 5/I. patro) na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, jak uvedeno výše, 

a to mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, trvale bytem Kňovice, 264 01 Sedlčany, a to 

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

Diskuse: 

▪ nad kompetencemi ve věci (občanský zákoník); 

▪ další skutečnosti případu; 

▪ aplikace totožného přístupu. 

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

předsedající nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 5/I. 

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

nájemcem bytu a podnájemcem bytu, trvale bytem Kňovice, 264 01 Sedlčany, a to na dobu 

určitou do dne 31. prosince 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1415/2014-2018. 

 

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

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

 

 

4. Různé 

 

4.1 Stanovení termínu pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, předložil návrh na přijetí rozhodnutí 

o termínu na svolání ZM. 

Navrhovány byly dva termíny, nejpozdější dne 21. května 2018, případně o týden dříve, tj. dne 

14. května 2018. 

Diskuse: 

▪ nad navrženými termíny (vhodnější se jeví termín dne 14. května 2018); 

▪ příprava návrhu programu (audit hospodaření; majetkoprávní záležitosti města Sedlčany; plán 

na podporu sportu ve městě Sedlčany – pan Pavel Bednář; 

▪ vypořádání dřívějších záležitostí. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém předsedající zasedání RM, pan Ing. Jiří Burian, 

starosta města, nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany na dne 14. května 2018 v čase od 17:00 hod., které se uskuteční ve Společenském sále 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1416/2014-2018. 

 



 

 

4.2 Přednesení prezentace k záměru rozhodnutí o případné výstavbě Plaveckého bazénu 

Sedlčany 

Přizvaný host, zástupce obchodní společnosti Lacus Technology, s. r. o., se sídlem Říčany, 

Zděbradská č. p. 8, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ 05617791. 

Referující členům RM předal studii řešení.  

Jmenovaný referující, který byl přizván na jednání RM, představil přítomným členům RM tzv. 

„švédský model“ plaveckého centra.  

Tento představuje tři ucelené provozy, tj. sportovní, relaxační a wellness provoz. Jednotlivé 

provozy jsou řešeny modulárně, lze je definovat podle potřeby a dimenze (jeden jde zmenšit 

na úkor druhého a naopak; lze zajistit i samostatný provoz a tím rozdělení investice do více 

roků). 

Návrh řešení skýtá určité výhody; jedná se o jednoduchý návrh řešení.  

Projekt lze podle potřeb a požadavků optimalizovat (nižší investiční ceny, nízké provozní 

náklady; ekonomická i provozní optimalizace; splnění standardů na tepelnou propustnost; 

izolace). 

Osazení moderní technologie zajistí snížení provozních nákladů (rekuperace tepla).  

Etapizaci lze rozdělit do dvou, pěti až deseti let s možností rozšíření provozů. 

Cena se pohybuje cca 9.500,00 Kč/m3 obestavěného prostoru.  

Modul používá nerezové vany (záruka 50 let životnosti). 

Zatraktivnění bazénového provozu zajistí rozfázování;  

Referující uvedl, že v současné době jednají se třemi městy, kde probíhají správní řízení 

o vydání územního rozhodnutí k umístění stavby. 

Dále se referující věnoval vhodnému výběru optimální lokality. 

Další informace: 

▫ Obchodní společnost spolupracuje s panem Ing. arch. …, který se bazénové problematice 

věnuje cca 20 let (reference Klatovy, Horažďovice, …; osoba nebyla blíže identifikována). 

▫ Plavecké bazény v délce dráhy nad 25 m jsou prakticky všechny provozně dotovány;  

 

Diskuse: 

▪ V diskusi bylo referujícím konstatováno, že provozování starší bazénové technologie 

a koncepce se pohybuje v rozmezí 2 – 6 mil. Kč; provozní náklady technologií a energií, voda 

apod. dále náklady na personál. 

▪ Redukci provedení by zajistila studie proveditelnosti; promítnutí ceny energií, školy, region. 

Lze vykalkulovat kolik výši provozní dotace; studie Přeštice – bazén po dvou letech provozu 

měl být v kladných číslech. 

▪ problematika koupání v Sedlčanech nyní; před dvěma lety vygradovaly požadavky. 

 

Další příspěvky: 

Po jednáních v RM zde byly posuzovány tři možnosti (rekonstrukce sezónního starého 

koupaliště; nové provedení; celoroční koupání; závěr je zajistit komplexní studii – posoudit 

všechny aspekty; návrh na danou lokalitu a dále ekonomiku. 

Pan starosta by využil nabídku na setkání (reference Horažďovic zná). 

Diskuse nad umístěním stavby do dané lokace; vlastní naplnění provozu; projekt má výhodu – 

město modulově definuje, co chce preferovat – možná je anketa obyvatel na zjištění hrubé 

představy – požadavky obyvatel a očekávání – uzpůsobení vnitřní struktury (zmenšit relaxaci, 

zvětšit bazén, umějí s moduly pracovat).  

Rovněž je možné setkání s Ing. arch.  

Město Sedlčany nyní bude mít čas na prostudování návrhu. 

Návrh je dále možné prezentovat podrobněji (dotazy a doplnění). 



 

 

Studie proveditelnosti – od demografie, přes návrh až po ekonomiku – podklady mají; částka 

nejnižší verze cca 25 – 50 tis. Kč, je na dohodě, kolik dostanou a zpracují informací. 

Dostupné o provozu budou údaje z Horažďovic (čísla z reálného provozu). 

V letošním roce (2018) bude ve městě Sedlčany realizován soukromý projekt rekonstrukce 

bývalého hotelu na wellness centrum (nebude obsahovat bazén). 

 

Závěr: 

▪ podniknutí referenční návštěvy (Přeštice); 

▪ setkání s projektantem a architektem; 

▪ zašlou příklad studie proveditelnosti (Přeštice). 

Vše obstará pan starosta. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy na dodávku služeb 

Rada města Sedlčany projednala návrh na spolupráci s advokátní kanceláří, kterou předložil 

pan starosta.  

V této souvislosti RM projednala návrh Příkazní smlouvy, která je navrhována uzavřít podle 

ustanovení § 2430 – § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvním partnerem města Sedlčany (příkazce), se sídlem T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany, zastoupeného panem Ing. Jiřím Burianem, starostou; IČ  00243272 je příkazník: 

 

Pan Mgr. Martin Svoboda – ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA, se sídlem Nádražní 

2495/20, 301 00 Plzeň; IČ 45389900; DIČ CZ6804130223; ČAK 15094, a to společně 

s panem Mgr. Vladimírem Kolářem, se sídlem Goethova č. p. 5, 301 00 Plzeň, adresa 

pro doručování písemností Boettingerova č. p. 26, 301 00 Plzeň; IČ 71467114; 

DIČ CZ8006292085; ČAK 11801. 

 

Předmětem plnění příkazníka je vypracování právního rozboru a stanoviska k námitkám 

podaným ze strany vyřazeného účastníka zadávacího řízení (dále jen právní rozbor), a to 

obchodní společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., se sídlem Pardubice - Zelené 

Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČ: 252 53 361 (dále jen účastník řízení) ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“ zadávané v užším řízení v podlimitním režimu v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. 

b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího 

řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním 

číslem zakázky Z2017-020761. 

Pokud je v textu uveden termín „zákon“ bez dalšího vymezení, jedná se o zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k termínu podpisu této 

smlouvy. 

Příkazník pro příkazce vypracuje v souladu se zákonem právní rozbor k námitkám 

vyřazeného účastníka řízení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

Příkazník vypracuje pro příkazce právní rozbor, který bude moci být příkazcem vtělen 

do rozhodnutí o námitkách účastníka řízení. 

Příkazce jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 

odst. 1 písm. d) zákona – veřejný zadavatel.  

Předmětem Smlouvy je též povinnost příkazníka neprodleně informovat příkazce o všech 

skutečnostech souvisejících s předmětem plnění podle této smlouvy. 



 

 

Příkazník v rámci předmětu plnění podle této Smlouvy neprovádí činnosti, které musí provést 

ze zákona příkazce jako zadavatel veřejné zakázky. 

Další litera Smlouvy projednána. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností externího posouzení a právním pohledem; 

▪ další varianty řešení právní pomoci; 

▪ obdobné judikáty. 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přednesl následující výrok návrhu 

usnesení, o kterém z pozice předsedajícího zasedání RM nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje Příkazní smlouvu, uzavíranou podle ustanovení § 2430 – 

§ 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s příkazníky Mgr. Martinem 

Svobodou – Advokátní kancelář Svoboda, se sídlem Plzeň, Nádržní 2495/20, 301 00 Plzeň; IČ 

45389900 a Mgr. Vladimírem Kolářem, se sídlem Plzeň, Goethova č. p. 5, 301 00 Plzeň; IČ 

71467114, jejímž předmětem je vypracování právního rozboru a stanoviska k problematice 

výběru nejvhodnějšího uchazeče na stavební akci pod názvem „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“. 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1417/2014-2018. 

 

4.4 Zajištění proveditelnosti rozpočtované zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„Parkoviště u domu č. p. 791“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil podklady pro potřebné 

rozhodnutí ve věci shora uvedené stavební akce. 

 

Odbor investic provedl výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Parkoviště u domu č. p. 791“.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 1.760.000,00 Kč bez DPH. Předmětem 

hodnocení byla cena celková za projekt. Zadávací dokumentace byla umístěna na profilu 

zadavatele po dobu 11 dní. Ve stanovené lhůtě byla do datové schránky zadavatele doručena 

pouze 1 nabídka od firmy BES, s. r. o. 

Členové hodnotící komise: Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Martin Havel, Ing. Tomáš Langer. 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, byla seznámena s dokumentací 

k případu, respektive vzala na vědomí předloženou Zprávu o hodnocení nabídek na akci 

pod názvem „Parkoviště u domu č. p. 791“ a zvažovala rozhodnout o výběru uchazeče s nejnižší 

nabídkovou cenou, kterou předložila společnost BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova 

č. p. 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553. Nabídková cena činí 1.664.438,70 Kč (bez DPH), 

DPH 21 % činí 349.532,13 Kč, cena s DPH je 2.013.970,83 Kč.  

V této souvislosti RM zvažovala pověřit statutárního zástupce města Sedlčany, pana Ing. Jiřího 

Buriana, starostu města, uzavřením předloženého smluvního ujednání s uchazečem BES, s. r. 

o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553 na realizaci stavebních 

prací na akci „Parkoviště u domu č. p. 791“. 

 

Diskuse: 

▪ další aspekty projektu s ohledem na lokalitu a její zástavbu i využitelnost; 

▪ nad rozsahem projektu a konečným produktem; 



 

 

▪ nad kvalitou předloženého smluvního ujednání o vyhotovení díla. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu souboru usnesení, o kterých nechal 

hlasovat samostatně: 

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

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

zprávu o hodnocení nabídek na akci „Parkoviště u domu č. p. 791“ a rozhoduje o výběru 

uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterou předložila společnost BES, s. r. o., se sídlem 

Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553. Nabídková cena bez DPH činí 

1.664.438,70 Kč, DPH 21 % činí 349.532,13 Kč, cena s DPH je 2.013.970,83 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1418/2014-2018. 

 

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

ujednání s uchazečem BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov, IČ 

43792553 na realizaci stavebních prací na akci pod názvem „Parkoviště u domu č. p. 791“.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1419/2014-2018. 

 

4.5 Stavební akce – Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky 

v Sedlčanech 

Odbor investic provedl výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 

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

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 2.200.000,00 Kč bez DPH. Předmětem 

hodnocení byla cena celková za projekt. Zadávací dokumentace byla umístěna na profilu 

zadavatele po dobu 11 dní. Ve stanovené lhůtě byly do datové schránky zadavatele doručeny 

2 cenové nabídky od firem BES, s. r. o. a Údržba silnic, s. r. o. 

Členové hodnotící komise: Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Martin Havel, Ing. Tomáš Langer. 

 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném znění, vzala na vědomí předloženou zprávu 

o hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a Pod 

Potoky v Sedlčanech“ a rozhodovala o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Údržba 

silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany, IČ 61681199. Nabídková cena: 

2.086.167,20 Kč (bez DPH), 438.095,20 Kč je DPH ve výši 21%, 2.524.262,82 Kč je potom 

nabídnutá cena s DPH. 

 

Rada města Sedlčany, dále zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením smluvních ujednání s uchazečem Údržba silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 

264 01 Sedlčany; IČ 61681199 na výše uvedené stavební práce. 

 

Diskuse: 

▪ nad časovou optimalizací realizace s ohledem na objízdné trasy při rekonstrukci povrchu 

silnice I/18; 

▪ potřeba zajištění do RO č. 1/2018; 

▪ další aspekty problematiky. 

 



 

 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu souboru usnesení, o kterých nechal 

hlasovat samostatně: 

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

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

zprávu o hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní 

a Pod Potoky v Sedlčanech“ a rozhoduje o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterou 

předložila společnost Údržba silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany; 

IČ 61681199. Nabídková cena bez DPH činí 2.086.167,20 Kč, DPH 21 % činí 438.095,20 Kč, 

cena s DPH je 2.524.262,82 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1420/2014-2018. 

 

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

ujednání s uchazečem Údržba silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany; IČ 

61681199 na realizaci stavebních prací na akci pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most 

křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“. 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1421/2014-2018. 

 

4.6 Investiční akce pod názvem „Chodník I/18“; zajištění realizace 

Odbor investic provedl poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Chodník I/18“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 650.000,00 Kč (vč. DPH). 

Poptána byla firma Údržba silnic, s. r. o., a to na základě její cenové nabídky z roku 2017, kdy 

v poptávkovém šetření byla vyhodnocena jako nejlevnější z podaných nabídek.  

Osloveni byli čtyři potenciální zhotovitelé – Petr Šach stavební s. r. o., BES, s. r. o., Údržba 

silnic, s. r. o. a OÚK Soukupová a Petrášek. Byly doručeny pouze dvě cenové nabídky, a to od 

firmy Údržba silnic, s. r. o., nabídková cena: 536.788,00 Kč bez DPH a BES, s. r. o., nabídková 

cena: 552.890,30 Kč bez DPH. 

Odbor investic na jednání RM taktéž předložil návrh Smlouvy o dílo s firmou Údržba silnic, 

s. r. o. na tuto akci. 

 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, nejprve vzala na vědomí 

předloženou zprávu o hodnocení nabídek na stavební akci pod názvem „Chodník I/18“ 

a následně zvažovala rozhodnout o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterou 

předložila společnost Údržba silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany, 

IČ 61681199. Nabídková cena bez DPH činí 536.788,10 Kč, DPH (21%) činí 112.725,50 Kč, 

tj. cena s DPH činí 649.513,60 Kč. 

 

Dále Rada města Sedlčany, zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením smluvního ujednání s uchazečem Údržba silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 

264 01 Sedlčany; IČ 61681199 na výše uvedené stavební práce. 

 

Diskuse: 

▪ dlouhodobě očekávaná akce; 

▪ možnost položení optického kabelu; 

▪ odložení akce po zajištění opravy úseku silnice I/18. 



 

 

 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu souboru usnesení, o kterých nechal 

hlasovat samostatně: 

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

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

zprávu o hodnocení nabídek na stavební akci pod názvem „Chodník I/18“ a rozhoduje o výběru 

uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterou předložila společnost Údržba silnic, s. r. o., 

Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany, IČ 61681199. Nabídková cena bez DPH činí 536.788,10 Kč, 

DPH (21%) činí 112.725,50 Kč, tj. cena s DPH činí 649.513,60 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1422/2014-2018. 

 

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

ujednání s uchazečem Údržba silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany; 

IČ 61681199 na realizaci stavebních prací na akci pod názvem „Chodník I/18“.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1423/2014-2018. 

 

4.7 Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu pod názvem „LAS – umělé povrchy 

dráhy, sektory“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil návrh Zadávací dokumentace 

k zakázce malého rozsahu „LAS – umělé povrchy dráhy, sektory“. 

V rozpočtu města Sedlčany je na stavbu uvažováno (schváleno) 11.600.000,00 Kč (vč. DPH). 

V kontrolním rozpočtu zpracovaným projektantem je uvažovaná cena 16.432.412,00 Kč (vč. 

DPH bez sport. vybavení). 

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovuje zadavatel jako 11.600.000,00 Kč bez DPH, 

což je 14.036.000,00 Kč vč. DPH, tedy 85 % rozpočtované ceny projektantem. V zadávací 

dokumentaci a Smlouvě si zadavatel vyhrazuje možnost omezit rozsah realizace, nerealizovat 

některé části díla. 

 

K prokázání technické kvalifikace budou objednatelem požadovány alespoň 4 zakázky 

obdobného charakteru a rozsahu (tj. stavební práce, jejichž předmětem byla realizace stavby 

nebo rekonstrukce, opravy areálu sportoviště určeného pro atletiku s využitím umělých 

polyuretanových povrchů certifikovaných IAAF pro ovál s délkou dráhy 400 m ve finančním 

rozsahu každé z těchto zakázek ve výši minimálně 5 milionů Kč bez DPH), realizované 

v posledních 5 letech.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit Zadávací dokumentaci k zakázce „LAS Taverny – 

umělé povrchy dráhy, sektory“ a uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat 

výběrové řízení na dodavatele. 

Diskuse: 

▪ potřeba navýšení rozpočtu zřejmá; 

▪ projekt je potřebné realizovat v plném rozsahu sportovišť; 

▪ možnosti úspor. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební 

práce pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ a ukládá Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru investic, realizovat výběrové řízení na zajištění nejvhodnějšího dodavatele.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1424/2014-2018. 

 

4.8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k investiční akci lokality Sedlčany, 

U Háječku 

V rámci stavebních prací k akci pod názvem „IS U Háječku“ je nutná přeložka 

telekomunikačních vedení (vyvolaná investice) ve vlastnictví České telekomunikační 

infrastruktury, a. s.  

Pro tuto společnost bude práce zajišťovat Aranea network, a. s. Přeložka vedení je vyvolaná 

investicí města Sedlčany, tudíž se na ní bude město podílet dle Smlouvy s vlastníkem (CETIN 

a. s.). 

Na Odbor investic byl doručen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, a to ze 

strany zmocněnce Aranea network, a. s., který byl po konzultaci na Odboru majetku upraven 

a je předkládán ke schválení. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. na přeložku telekomunikačního vedení 

na pozemcích parc. č. 2973/7 a parc. č. 3037/9, v katastrálním území a obci Sedlčany (rozvojová 

lokalita U Háječku), které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to v předloženém znění 

a zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením tohoto smluvního 

ujednání.  

Diskuse: 

▪ nad návrhem smluvního ujednání; 

▪ standardizovaná Smlouva; 

▪ součinnost. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. na přeložku telekomunikačního vedení 

na pozemcích parc. č. 2973/7 a parc. č. 3037/9, v katastrálním území a obci Sedlčany (rozvojová 

lokalita U Háječku), které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to v předloženém znění 

a pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením tohoto smluvního ujednání.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1425/2014-2018. 

 

4.9 Opravy a úpravy objektu Nemocnice Sedlčany – akce „Oprava havarijního stavu 

zábradlí – schodiště v 1. a 2. NP“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil zajištěnou cenovou nabídku od firmy Jiří 

Moulík na dodávku a montáž zábradlí z nerezových profilů. Poptávku a zadání rozsahu prací 

provedli zástupci provozovatele Nemocnice Sedlčany. 

Cenová nabídka činí 124.900,00 Kč (bez DPH), DPH 21% činí částku 26.229,00 Kč; cena 

včetně DPH je ve výši 151.129,00 Kč. 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, nejprve vzala na vědomí 



 

 

předloženou cenovou nabídku na dodávku a montáž zábradlí z nerezových profilů v Nemocnici 

Sedlčany a následně zvažovala schválit realizaci prací subjektem Jiří Moulík, se sídlem 

Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732. Nabídková cena bez DPH činí 

124.900,00 Kč; DPH ve výši 21 % činí 26.229,00 Kč, tj. cena s DPH činí 151.129,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ žádoucí provést; 

▪ soulad s uživatelským vztahem; 

▪ bez právních překážek. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

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

cenovou nabídku na dodávku a montáž zábradlí z nerezových profilů v Nemocnici Sedlčany 

a schvaluje realizaci prací subjektem Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 

264 01 Sedlčany; IČ 74459732. Nabídková cena bez DPH činí 124.900,00 Kč; DPH (21 %) 

činí 26.229,00 Kč, tj. cena s DPH činí 151.129,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1426/2014-2018. 

 

4.10 Opravy a úpravy objektu Nemocnice Sedlčany – akce pod názvem „Klimatizace 

na oddělení NIP“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, ne jednání RM předložil cenovou nabídku od firmy 

Ladislav Štefka-PROBIZ, s. r. o. na dodávku a montáž klimatizace na oddělení NIP Nemocnice 

Sedlčany. Poptávku a zadání rozsahu prací provedli zástupci provozovatele. 

  

Zajištěná cenová nabídka činí bez DPH částku ve výši 108.050,00 Kč; DPH ve výši 21 % činí 

částku 22.690,50 Kč; cena včetně DPH činí 130.740,50 Kč. 

 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, nejprve vzala na vědomí 

předloženou cenovou nabídku na dodávku a montáž klimatizace na oddělení NIP Nemocnice 

Sedlčany a následně zvažovala schválit realizaci prací subjektem Ladislav Štefka-PROBIZ, s. r. 

o., se sídlem Praha, Štětínská 366/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice. Nabídková cena bez DPH činí 

108.050,00 Kč; DPH (21 %) činí 22.690,50 Kč, tj. cena s DPH činí 130.740,50 Kč. 

Diskuse: 

▪ nad zajištěnou nabídkou; 

▪ záležitost vybavenosti; 

▪ další aspekty zakázky. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

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

cenovou nabídku na dodávku a montáž klimatizace na oddělení NIP Nemocnice Sedlčany 

a schvaluje realizaci prací subjektem Ladislav Štefka-PROBIZ, s. r. o., se sídlem Praha, 

Štětínská 366/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice. Nabídková cena bez DPH činí 108.050,00 Kč; 

DPH (21 %) činí 22.690,50 Kč, tj. cena s DPH činí 130.740,50 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1427/2014-2018. 

 

4.11 Opravy a úpravy objektu Nemocnice Sedlčany – akce pod názvem „Osvětlení 

a zásuvky u lůžek“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil cenovou nabídku od 

podnikajícího subjektu na materiál a montáž zásuvek a osvětlení u lůžek Městské nemocnice 

Sedlčany. Poptávku a zadání rozsahu prací provedli zástupci provozovatele Nemocnice 

Sedlčany.  

Cenová nabídka činí 88.695,00 Kč (bez DPH), 18.625,95 Kč (DPH 21%), 107.320,95 Kč (vč. 

DPH). 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, nejprve vzala na vědomí 

předloženou cenovou nabídku na dodávku a montáž klimatizace na oddělení NIP Nemocnice 

Sedlčany a následně zvažovala schválit realizaci prací podnikajícím subjektem. Nabídková 

cena bez DPH činí 88.695,00 Kč; DPH (21 %) činí 18.625,95 Kč, tj. cena s DPH činí 

107.320,95 Kč. 

Diskuse: 

▪ nad potřebností zakázky (pan starosta místo navštívil); 

▪ vhodnost provedení; 

▪ vylepšení služeb. 

Po ukončení diskuse pan starosta vyslovil výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

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

cenovou nabídku na materiál a montáž zásuvek a osvětlení u lůžek Nemocnice Sedlčany 

a schvaluje realizaci prací podnikajícím subjektem. Nabídková cena bez DPH činí 

88.695,00 Kč; DPH (21 %) činí 18.625,95 Kč, tj. cena s DPH činí 107.320,95 Kč.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1428/2014-2018. 

 

4.12 Zajištění svozu odpadů a úklid veřejných prostranství od znečištění způsobeného 

návštěvníky provozovny „Diskotéka Sedlčany“; před večerkou „Žabka“ a v lokalitě zvané 

„U Háječku“   

Po kontrole veřejných prostranství a neplnění povinností jednotlivých subjektů i s ohledem 

na úroveň návštěvníků a vymahatelnost práva, pan místostarosta RM informoval o neustále se 

opakujícím nepořádku kolem výše uvedených podniků a na veřejném prostranství U Háječku, 

které je v nočních hodinách rovněž navštěvováno mladistvými. 

Na uvedených prostranství se opakovaně objevuje rozbité sklo a další nebezpečné odpadky. 

Často v okolí bývají vysypané odpadkové koše, láhve od alkoholických nápojů, apod. 

Občané očekávají zásah města. 

Z tohoto důvodu je žádoucí a jako účinné se jeví uložit víkendové služby v těchto třech místech, 

a to společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. (pan Jiří Daněk, jednatel), které provedou 

kontrolu prostranství a provedou případný neprodlený úklid. 

Právní aspekty a další možnosti budou konzultovány s právním zástupcem města Sedlčany. 

Zvažovány byla sankční opatření, a to ve více směrech. 

Pan starosta sdělil, že jestliže bude potřebné učinit pořádek v bezprostředním okolí uvedených 

podniků, případně na komunikacích, je žádoucí projet mobilním smetákem ulice v okolí 

uvedených provozoven. 



 

 

S výše uvedeným souvisí stanovení parametrů pořádku kolem objektů a vymezení rozsahu 

území, které budou služby uklízet. 

Diskuse: 

▪ stížnosti na nepořádek i na hluk; 

▪ činnost Městské policie Sedlčany – v jedné personě neuhlídají; 

▪ s paní Mgr. M. Drábkovou, advokátkou, je žádoucí věc projednat 

▪ omezit provozní dobu; 

▪ nezájem obyvatel o přiložení ruce k dílu (nevšímavost; převrácené koše, mnoho lidí projde a 

nikdo ho nepostaví). 

 

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

jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o. neprodleně zorganizovat v tzv. režimu víkendových služeb bezodkladné zajištění 

pořádku (rozumí se úklidu odpadků a nečistot) na vyspecifikovaných veřejných prostranstvích 

v okolí nočních provozoven, tj. na veřejných prostranstvích v lokalitě u „Diskotéky Sedlčany“; 

„U Háječku“ a v blízkosti večerky „Žabka“.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1429/2014-2018. 

 

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

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

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

Pan místostarosta ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení sedmý soubor, respektive 

tentokráte pouze jednu Žádost (případ potřebnosti) na rok 2018, které 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 Žádost 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 pro tentokráte pouze jednu Žádost, které 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 byla projednávána následující Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 1 ks konkrétního 

dokumentu – Žádosti předkládáno dnes 18. dubna 2018 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/7840/2018; Evid. č.: JID: 13387/2018/MUSED; Příloha další (jiná): 

neobsažena; spisová značka SOC/PKO/81/2018; Žádost doporučena ke kladnému 

vyřízení dne 17. dubna 2018 (přijata dne 13. dubna 2018); Smlouva darovací dle 

ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytnut finanční dar 

ve výši 800,00 Kč. 

 

Výše uvedená Žádost (případ) byla řádně prošetřena. Rada města Sedlčany tuto předloženou 

Žádost uznala důvodnou, podmínky pro schválení daru byly žadatelem splněny; navrhován 

a schválen dar sazbou ve výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost. Mezi darujícím a obdarovaným 

bude ve smyslu níže uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná Darovací smlouva, 

na základě které bude vyplacena schválená částka finančního plnění. Celkem 1 x 800,00 Kč = 

800,00 Kč. 

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM: 

▪ ze dne 10. ledna 2018 je 22 případů x 800,00 Kč = 17.600,00 Kč; 

▪ ze dne 24. ledna 2018 je 25 případů x 800,00 Kč = 20.000,00 Kč; 

▪ ze dne 7. února 2018 je 17 případů x 800,00 Kč = 13.600,00 Kč; 

▪ ze dne 21. února 2018 je 10 případů x 800,00 Kč = 8.000,00 Kč; 

▪ ze dne 7. března 2018 je 5 případů x 800,00 Kč = 4.000,00 Kč; 

▪ ze dne 21. března 2018 je 1 případ x 800,00 Kč = 800,00 Kč; 

▪ ze dne 18. dubna 2018 je 1 případ x 800,00 Kč = 800,00 Kč. 

  

Celkem doposud na darech v 81 případech schválených Žádostí (k dnešnímu dni jednání RM) 

bude vyplaceno 64.800,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ obdobné rozhodování;  

▪ stabilita administrativního procesu a výkonu; 

▪ očekávání dalších Žádostí. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby v počtu 1 případ (podrobně uvedeno v příslušném 

spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; (č. j.: SOC/7840/2018), 

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

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

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

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



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1430/2014-2018. 

 

4.14 Zajištění administrativy procesu konkursního řízení vypsaného za účelem obsazení 

funkce ředitele / ředitelky Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace 

města Sedlčany 

Pan místostarosta RM podrobněji informoval o vyhlášeném konkursu a definovaných 

podmínkách. 

Konkursní řízení bylo vyhlášeno dnes (18. dubna 2018). 

Přihlášky mohou být podávány do dne 18. května 2018; dne 27. června 2018 se předpokládá 

jmenování ředitele / ředitelky. 

Do konkursní komise se člen školské rady nebude obsazovat (není ustanovena). 

Tajemnicí komise by měla být paní Dana Čížková, vedoucí Úseku školství a vedoucí Úseku 

památkové péče. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit předložené persony na jmenování členů konkursní 

komise na výběr uvolněné funkce ředitele / ředitelky Základní umělecké školy Sedlčany, 

příspěvkové organizace. 

▪ za zřizovatele subjektu je navrhován pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města a pan 

Mgr. Pavel Pína, člen Rady města Sedlčany;  

▪ dále pozici zastupujícího Krajský úřad Středočeského kraje bude plnit při konkursním řízení 

paní Mgr. Blanka Suchanová;  

▪ pozici zastupujícího Českou školní inspekci bude plnit pan Mgr. Petr Jiroš, školní inspektor; 

▪ pozici pedagogického pracovníka Základní umělecké školy Sedlčany bude zastupovat paní 

Vladimíra Severová; 

▪ pozici odbornice v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství bude při 

konkursním řízení plnit Mgr. Vendulka Sosnovcová;  

▪ tajemnicí komise bude, jak již uvedeno výše, paní Dana Čížková. 

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

města, vydáním jmenovacích listin.    

 

Diskuse: 

▪ konkursní řízení – požadavky a průběh;  

▪ přihlášky do dne 18. května 2018 (dostatečná časová lhůta); 

▪ předpoklad uvedení do funkce. 

 

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

předsedající jednání (pan starosta) RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje jmenovat členem konkursní komise na výběr uvolněné funkce 

ředitele / ředitelky Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace, a to 

za zřizovatele subjektu pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města (předseda) a pana 

Mgr. Pavla Pínu, člena Rady města Sedlčany; dále pozici zastupujícího Krajský úřad 

Středočeského kraje bude plnit paní Mgr. Blanka Suchanová; pozici zastupujícího Českou 

školní inspekci bude plnit pan Mgr. Petr Jiroš, školní inspektor; pozici pedagogického 

pracovníka Základní umělecké školy Sedlčany bude zastupovat paní Vladimíra Severová a 

pozici odbornice v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství bude při řízení 

plnit Mgr. Vendulka Sosnovcová; tajemnicí komise bude paní Dana Čížková. 

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

vydáním jmenovacích listin.“    



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1431/2014-2018. 

 

4.15 Návrh na pojmenování ulic v nové (budoucí) městské zástavbě Sedlčany; rozvojová 

lokalita U Háječku; návrh vypracoval pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník 

Na jednání RM byl ve výše uvedené věci přizván pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, kterého 

jménem RM přivítal pan starosta a předal mu slovo referenční. 

Pan ředitel způsobem sobě vlastním představil návrhy na pojmenování jednotlivých ulic v nové 

(budoucí) městské zástavbě Sedlčany. 

Návrhy jsou vneseny do mapového podkladu, kterým je nově vyhotovený GP parcelace 

lokality, vymezující společné zařízení.   

Důvodovou zprávu, kterou referující spolu s komentářem k jednotlivým návrhům vypracoval, 

obdržel elektronicky pan místostarosta. 

Vyjma zaužívaného názvu ulice „Příčovská“ bylo představeno v rozvojové lokalitě pět dalších 

názvů – pojmenování nových ulic. 

PaedDr. Jaroslav Nádvorník konstatoval, že mu zde ve městě Sedlčany chybí pojmenování 

veřejného prostranství po J. Krčínovi (dříve ulice Krčínova, dnes Kpt. Jaroše). 

 

Rozvojová lokalita představuje pět uzavřených ulic, proto je navrhováno je pojmenovat 

po osobnostech, kterým Sedlčany dluží vzpomínku a úctu i vnímání historické skutečnosti 

(vybrány oběti druhého a částečně třetího odboje; vzpomínka na hrdiny). 

 

▪ Rebcova (navrhováno bylo „Manželů Rebcových“) 

Jedná se o oběti odporu za II. sv. války. Rodina Rebcova byla rodina místních nožířů. Původně 

rod pocházel z Dublovic, a to jako zbrojířský. Později se usadili v ulici Šafaříkova a dnešní 

Havlíčkově (Sedlčany). V této souvislosti „nejslavnější“ představitelé rodiny byli bratři Vilém, 

Jaroslav a Augustýn. Jejich podnik byl transformován do podniku KDS. 

Augustýn se přiženil se do rodiny Počepických a odstěhoval se do Mělníka, kde založil vlastní 

nožířskou firmu, byl aktivním členem Sokola. Za okupace se zapojil do podzemní celonárodní 

organizace JINDRA. Tato působila jako protinacistická odbojová organizace během německé 

okupace v Protektorátu Čechy a Morava. Příslušníci se rekrutovali ze zakázaného Sokola. 

Vyvíjeli především zpravodajskou, ale i propagandistickou a sabotážní činnost (shromažďování 

zbraní; zásobovali parašutisty na krycích místech).  

Jejich síť byla odhalena; byl zatčen, přežil útrapy výslechu za fyzického mlácení; umístěn 

do Mauthausenu, zastřelen na popravišti mezi 252 vlastenci. Měl dvě děti, syna Miroslava (cca 

před 10 lety zemřel) a dceru Janu (paní Jana Benešová, žije v Sedlčanech). Známý je moták 

z vězení, který otec Janě zaslal; má jej uchovaný doma dodnes. Vzhledem k tomu, že jej 

v odboji s plným vědomím podporovala a spolu s ním trpěla i jeho manželka, referující, pan 

PaedDr. J. Nádvorník, navrhl jednu z ulic pojmenovat „Manželů Rebcových“. 

 

▪ Pešatova 

Jaroslav Pešata působil jako učitel tělocviku a zeměpisu (pocházel z Duchcova); do Sedlčan 

přišel za 2. sv. války. Působil v partizánské jednotce Táborité. 

Ve zdejší škole působil tři roky, pak odešel jako Sokol do Duchcova, organizátor Sokolských 

sletů. 

Po válce jej příslušníci STB umlátili k smrti hned po jeho zatčení před vlastním procesem. 

Ostatní zatčení v této kauze obdrželi tresty se sazbou 12 let. Až po pěti dnech sdělili jeho 

manželce, že zemřel. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava


 

 

▪ Balabánova 

Josef Balabán přišel do Sedlčan při nástupu do měšťanské školy v čase první republiky. Znám 

je jako významný zpravodajec v Německu (na dnešním území za 2. sv. války); naplánoval 

a zahájil realizaci nepovedeného atentátu na Himlera a realizoval napadení administrativních 

budov v tehdejší Říši; zatklo jej gestapo; neprozradil své druhy, díky čemuž mohli další 

odbojáři Morávek a Mašín ukrýt vysílačku. Popraven při prvním stanném právu. Údajně jeho 

rodina bydlela v domě naproti hospodě Na Růžku. 

Domovské právo měl v nedalekých Luhách. 

 

▪ Amerických letců 

Vzpomínka na 14 amerických letců, z nichž 7 zemřelo při pádu; ti, kteří vyskočili a přežili, byli 

zajati u Bučovic, následoval výslech na Konopišti; referující připomněl příhodu s vrchním 

důstojníkem SS – rozhodnutí o popravě; dva piloti byli v Sedlčanech pohřbeni, nařízena 

a vykonána exhumace. 

 

Pro pojmenování poslední ulice připravil navrhovatel dva návrhy. 

Jeden je po sedlčanském odbojáři, Karlu Vystydovi (zemřel v Mauthausenu); byl členem buňky 

Obrana národa; příslušník Sokola, propagátor tenisu, zasloužil se o výstavbu tenisových kurtů; 

Na úvahu předložil navrhovatel i druhý návrh – připomenutí oběti celkem 34 Židů ze Sedlčan, 

kteří zemřeli v koncentračních táborech, vrátila se pouze dvě děvčata. 

Pojmenovat ulici názvem „Oběti holokaustu“, ovšem asi není vhodné – spatřován etický 

problém. Hledejme proto způsob, jak si tyto oběti připomenout, sdělil referující. Vhodněji by 

zněla „Ulice šoa“, což je obsahově totožný termín (hebrejsky). 

Případně by se mohl vybrat zástupce židovské komunity – „největší z obětí“ – nabízí se rodina 

Elišákova (sedm jich zahynulo, čtyři chlapci a tři děvčata).  

Navrhovatel sdělil, že před navrhovaným pojmenováním „Vystydova“ upřednostňuje 

vzpomínku na židovské oběti. 

Potřebné je najít vhodné jméno, které by charakterizovalo tyto oběti, nebo zástupce některé 

z rodin (vzpomínka na Židy). 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, dále představil a dal k úvaze projekt určený městům (autorská 

práva vlastní zahraniční FO) „destičky se jmény v chodníku“, které jsou zpravidla osazovány 

do míst působnosti osobností – před domy spojenými s jejich činností nebo na vybraných 

veřejných prostranstvích (města jako Praha, Brno a další je instalují).  

Smyslem tohoto počinu je, že lidé o tyto vystouplé desky z okolního terénu jakoby 

„zakopávají“, a tak si připomínají (události, osobnosti,…). 

 

Diskuse: 

▪ nad důvodovou zprávou v širším rozsahu, přednesenou panem PaedDr. Jaroslavem 

Nádvorníkem; 

▪ přejmenování některých veřejných prostranství není v dnešní době populární, přináší trvale 

bydlícím těžkosti; (návrh na název městského parku např. „Park Jakuba Krčína“); 

▪ Příčovská; Rebcova; Pešatova; Balabánova; Amerických letců – je shoda; 

▪ nad upraveným souborem pojmenování ulic s názvy Příčovská; Rebcova; Pešatova; 

Balabánova a Amerických letců je shoda. 

 

Závěr: 

Navrhovatel, pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, přijal ze stravy RM úkol na vypracování tzv. 

Důvodové zprávy pro zastupitele ve věci řešené problematiky, která by měla být zastupitelům 



 

 

odeslána spolu s Pozvánkou na veřejné zasedání ZM (termín pro svolání zasedání je určen 

na dne 14. května 2018. 

Pan starosta jmenovanému za vypracování a přednesení návrhu na pojmenování nových ulic 

poděkoval.  

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník jednání RM opustil. 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany na návrh pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka, doporučuje Zastupitelstvu 

města Sedlčany schválit názvy ulic v budoucí městské zástavbě Sedlčany, rozvojové lokalitě 

„U Háječku“, jejich pojmenování je Příčovská; Rebcova (Manželů Rebcových); Pešatova; 

Balabánova a Amerických letců, a to s vymezením hranic podle mapových podkladů (příslušný 

geometrický plán na vyhotovení společných zařízení).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1432/2014-2018. 

 

4.16 Žádost o vydání souhlasu zřizovatele (města Sedlčany) s realizací projektu 

příspěvkové organizace; Základní umělecká škola Sedlčany; projekt „Šablony II“  

Rada města Sedlčany projednala Žádost o vydání souhlasu zřizovatele (města Sedlčany) 

s realizací projektu příspěvkové organizace, Základní umělecké školy Sedlčany. 

Škola má zájem se přihlásit do projektu pod názvem „Šablony II ZUŠ“. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vyslovit souhlasné stanovisko s realizací projektu podaného 

v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha, Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, jehož předkladatelem je příspěvková organizace města Sedlčany, Základní 

umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, IČ 61904287, s maximální částkou rozpočtu na tento 

projekt ve výši 1.120.600,00 Kč, a to bez požadavku na kofinancování po dobu realizace dvou 

let. 

Diskuse: 

▪ obdobný postup jako byl v minulosti aplikován v obdobném programu u základních škol;  

▪ jedná se o tzv. měkké projekty; 

▪ RM v diskusi doporučila. 

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

jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s realizací projektu podaného v rámci výzvy č. 02_18_063 

Šablony II – mimo hlavní město Praha, Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož 

předkladatelem je příspěvková organizace města Sedlčany, Základní umělecká škola Sedlčany, 

Šafaříkova 428, IČ 61904287, s maximální částkou rozpočtu na tento projekt ve výši 

1.120.600,00 Kč, a to bez požadavku na kofinancování po dobu realizace dvou let.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1433/2014-2018. 

 

4.17 Plán rozvoje sportu města Sedlčany 

Rada města Sedlčany opakovaně projednávala zajištění Plánu rozvoje sportu města Sedlčany 

(dokument žádaný legislativou).  



 

 

Rada města Sedlčany byla obohacena o výsledky zjišťovacího řízení z prostředí obcí 

a provozovatelů zařízení měst, kterou provedl pan Pavel Bednář. 

Varianty (hlavní dvě): 

▪ plán si vypracovávají města svépomocí sama; 

▪ agenturní zpracování na klíč;  

Diskuse: 

▪ agenturně na klíč některá města; některé svépomocí; naplňování akcí; vysoká cena dokumentu 

„do šuplíku“; 

▪ RM diskutovala variantu uložit řediteli připravit návrh dokumentu – tzv. Plánu rozvoje sportu 

města Sedlčany podle příslušných ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů, a to na roky 2018 a 2019; dokument schvaluje ZM; 

▪ do dne 16. května 2018 se předpokládá předložení základního konceptu Plánu k projednání 

do RM (předložení dokumentu do RM); 

▪ do dne 30. června 2018 bude vypracován konečný návrh ke schválení ZM. 

 

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

jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá panu Pavlu Bednářovi, řediteli příspěvkové organizace Sportovní 

areály Sedlčany, vypracovat dle ustanovení § 6 odst. 2 a následných zákona č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, Plán rozvoje sportu ve městě Sedlčany, a to 

v termínu do dne 16. května 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1434/2014-2018. 

 

4.18 Zajištění doby trvání právního důvodu k užívání nemovitostí 

Pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, požádal 

o vyjádření výkonného orgánu města Sedlčany, Radu města Sedlčany, respektive o vydání 

souhlasného stanoviska k užívání (pronájmu) nebytových prostor ve sportovním zařízení 

a dalších venkovních prostor při sportovišti (travnatém fotbalovém hřišti) na stadionu TJ Tatran 

Sedlčany. 

Nejedná se o vyhlášení nového VŘ, neboť s úmrtím původního provozovatele se jedná o užívání 

nástupnického podnikatelského subjektu (zajištění právní kontinuity vztahů); při převodu 

podniku na pozůstalé lze pro tento případ původní Smlouvu Dodatkem upravit na přebírající 

osobu. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala na základě právního posouzení stavu věci advokátkou, vydat 

souhlasné stanovisko s navrhovaným pronájmem nebytových prostor v podmínkách, blíže 

specifikovaných předloženým návrhem smluvního ujednání o nájmu v objektu na adrese 

Sedlčany, Pod Potoky č. p. 123, 264 01 Sedlčany, uzavíraným mezi správcem objektu, 

příspěvkovou organizací Sportovní areály Sedlčany a podnikající fyzickou osobou, a to 

za účelem provozování hostinské činnosti.  

Rada města Sedlčany dále zvažovala vyslovit souhlas s pronájmem blíže specifikovaného 

prostranství na pozemku parc. č. 1643/11 v k. ú. a obci Sedlčany, za podmínek uvedených 

v předloženém návrhu smluvního ujednání o nájmu tohoto prostranství, uzavíraným mezi 

správcem objektu, příspěvkovou organizací Sportovní areály Sedlčany a podnikající fyzickou 

osobou, a to za účelem provozování mobilního stánku s občerstvením. 

 

Diskuse: 



 

 

▪ RM je pro udělení souhlasu s předloženým návrhem smluvního ujednání před jeho uzavřením; 

(služba lidem v obecním zájmu); 

▪ posouzení právního zástupce pozitivní (kladné); 

▪ další aspekty právního vztahu (provozovatel – nájemce). 

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

jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s pronájmem nebytových prostor v podmínkách blíže 

specifikovaných předloženým návrhem smluvního ujednání o nájmu v objektu na adrese 

Sedlčany, Pod Potoky č. p. 123, 264 01 Sedlčany, uzavíraným mezi správcem objektu, 

příspěvkovou organizací Sportovní areály Sedlčany a podnikající osobou, a to za účelem 

provozování hostinské činnosti.  

Rada města Sedlčany dále souhlasí s pronájmem blíže specifikovaného prostranství 

na pozemku parc. č. 1643/11 v k. ú. a obci Sedlčany, za podmínek uvedených v předloženém 

návrhu smluvního ujednání o nájmu tohoto prostranství, uzavíraným mezi správcem objektu, 

příspěvkovou organizací Sportovní areály Sedlčany a podnikající osobou, a to za účelem 

provozování mobilního stánku s občerstvením.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 85-1435/2014-2018. 

 

4.19 Informace o omezení provozu na silnici I/18 Votice – Sedlčany – Příbram; úsek 

Sedlčany (cca od kruhového objezdu) – Votice (definován je úsek pro rekonstrukci 

od mostu přes Sedlecký potok k Vojkovu)  

Rada města Sedlčany byla ze strany vybraného zhotovitele (Metrostav, a. s.) na opravu výše 

uvedeného úseku silnice ve vlastnictví ČR a správě Ředitelství silnic a dálnic, státní 

příspěvkové organizace Ministerstva dopravy ČR, informována o organizaci prací ve vztahu 

k omezení dopravní propustnosti a zajištění objízdných tras.  

Silnice bude uzavřena pro jeden jízdní pruh; druhý se bude opravovat. Silnice v uvedeném 

úseku bude dále rozdělena na dílčí části, které se podle časového harmonogramu stavby budou 

postupně opravovat. (Poznámka: Údaje jsou uvedeny v dokumentu vydaném ve správním řízení 

Krajským úřadem Středočeského kraje, kterým disponuje Odbor investic na Městském úřadu 

Sedlčany). 

Rada města Sedlčany byla informována o požadavcích zhotovitele. 

Diskuse: 

▪ dopravní propustnost bude řízena v nepracovním pruhu světelnými signály; 

▪ organizace oprav a náročnost dopravy (hustota) si žádá zajištění objízdných tras; 

▪ rekonstrukce úseku bude rozdělena na předpokládaných 8 částí; 

▪ termín rekonstrukce je plánován na dne 2. května 2018 do dne 25. října 2018 (jeden z úseků, 

který ovlivní investice města, bude počínat od mostu přes Sedlecký potok s ukončením 

za areálem stanice technické kontroly). 

 

Podrobnosti jsou k dispozici na Odboru dopravy a silničního hospodářství a Odboru investic. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí usnesení. 

Odbor investic zkoordinuje stavební akce města Sedlčany, a to vzhledem k časovému plnění 

zakázek a jejich vzájemnému vlivu na dopravní propustnosti. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.20 Informace o aktuální situaci v dotačním prostředí ČR ve prospěch samosprávy 



 

 

Rada města Sedlčany byla na základě informací podaných panem Ing. Jiřím Burianem, 

starostou města, informována o možnostech čerpání dotačních titulů na posílení finančních 

možností města Sedlčany. 

Město dlouhodobě usiluje zajistit pro Hasičský sbor II Sedlčany hasičské zásahové vozidlo, 

respektive vozidlo s cisternou, které je potřebné pro činnost výjezdové jednotky JPO III, která 

plní funkci záložní jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice 

Sedlčany. 

K této věci pan starosta konstatoval, že žádný dotační titul nebyl vypsán.  

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Dopravní závada na silnici II. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje; příspěvek 

přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys upozornil na nebezpečnou dopravní závadu na silnici ve vlastnictví 

Středočeského kraje, a to na náměstí T. G. Masaryka, která se nachází v místě přechodu pro 

chodce při obchodním domu Rozvoj, na křižovatce silnic. 

Dlažba se zde propadá, chybějící kostky mohou způsobit útrapy, nečekanou situaci či úraz 

zejména projíždějícím cyklistům, neboť výmol je při okraji vozovky, kde se odbočuje směrem 

k ulici Nádražní. 

Nahlášená závada bude předána správci komunikace k odstranění (Údržba silnic, s. r. o.). 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Dopravní závada na parkovací ploše u vodního toku Mastník; příspěvek přednesl pan 

Ing. František Hodys 

Parkoviště pod mostem v ulici Nádražní (poslední parkovací místo u potoka Mastník); 

při nájezdu je výmol (propadliště). 

Nahlášená závada bude předána správci komunikace k odstranění (Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.).  

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Kalendář oddacích dní; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys vyslovil názor k prolomení dříve schváleného Kalendáře oddacích 

dní.  

Primárně doporučil upřednostnit princip dohody snoubenců s Městským úřadem Sedlčany 

ve vedeném správním řízení o době oddacího dne (jedná se o výkon přenesené působnosti, 

do kterého může svým rozhodnutím zasáhnout RM tak, jak učinila na návrh MěÚ Sedlčany, 

Odboru vnitřních věcí). Zajištění přítomnosti oddávajícího by pro tyto případy mohlo být 

stanoveno rozhodnutí RM, a to na personu a čas (problémy zejména o letních prázdninách, 

svátcích apod.). 

Dokumenty ve věci jsou v souladu s legislativními předpisy (provedena revize); potřebné je 

vnímat obsah v kontextu sdělení. 



 

 

Pan starosta přislíbil vyvolat jednání v této věci, které by bylo podnětem k případným změnám 

přístupu a nalezení vlídného režimu pro pochopení všech požadavků snoubenců, který nebude 

činit zásadní personální ani jiné problémy (šikanózní jednání; diskriminace; nároky na pracovní 

pozici). 

V pokračující diskusi zazněly některé další názory ve smyslu potřeby systémového přístupu 

na ochranu bezpečného a důstojného úředního výkonu kdykoli, jako i další aspekty 

problematiky (přítomnost pracovníka na pracovišti), které je potřebné vnímat, a to v kontextu 

celkového vývoje v ČR (případové studie; praxe v ostatních porovnatelných obcích) 

a v kontextu reálných pravomocí, které jsou v tomto ohledu silné ve prospěch výkonu 

přenesené působnosti, jak jej vnímá legislativa. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

Členové RM byli předsedajícím dále opakovaně vyzváni ke sdělení dalších samostatných 

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

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

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího osmdesátého pátého zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 85/2014-2018), 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 2. května 2018 (středa; 9. periodické 

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

č. 86/2014-2018). Zasedání RM bude zahájeno v čase od 16:00 hod., a to nikoli jako obvykle 

ve velké zasedací místnosti administrativní budovy Městské radnice Sedlčany, ovšem před 

objektem CZT 1, který je osazen kogenerační jednotkou. 

 

Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem: 

• Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

 

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 2. května 2018) zasedání Rady 

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

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 20:12 hod.  

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 18. dubna 2018; (2 listy) 

3. Výsledky hospodaření města Sedlčany za období I.-III./2018; (10 listů)  

4. Grafické označení nových ulic (pojmenování a vymezení hranic); (1 list) 

 



 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

IČ – identifikační číslo subjektu 

GP – geometrický plán 

MBF – městský bytový fond 

NN – nízké napětí 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

PDS – provozovatel distribuční soustavy 

RM – Rada města Sedlčany 

VB – věcné břemeno 

VŘ – výběrové řízení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 24. dubna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


