
  Z á p i s  RM č. 86/2014-2018 

(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 2. května 2018 (středa) 

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

teplárenské Sedlčany, s. r. o., na adrese Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 

264 01 Sedlčany 

 
 

Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 

Mgr. Pavel Pína.  

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

RM, počet jednajících radních se v průběhu nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: MUDr. Ivan Stolařík, Ing. Martin Havel.  

▪ na část jednání (počátek): -. 

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

Neomluven: -.  

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

Přizvaní hosté:  

▪ Pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. na adrese 

Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany; 

▪ prostor objektu CZT 1 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:00 hod. před objektem CZT 1 Sedlčany    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:28 hod.  

 

Program jednání:  

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

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

16:00 hod., a to na místě před CZT 1 Sedlčany, na kterém Rada města Sedlčany provedla exkurz 

stavu technologie kogenerační linky. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal a zároveň poděkoval 

za přípravu jednání a možnost seznamovacího a kontrolního exkurzu na CZT 1 (zatím stále 

statut staveniště ve fázi před dokončením napojení instalované technologie za současného 

provozu výroby TUV) panu Ondřeji Sůvovi, jednateli Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

  

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

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

na dnešním jednání RM se řádně omluvil pan MUDr. Ivan Stolařík a pan Ing. Martin Havel, 

a to z důvodu plnění jiných pracovních povinností. 

 

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 je dnešním 

tematickým celkem – „Zpráva o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

za rok 2017; výhled do činnosti roku 2018“. 

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

problematiky“ a z okruhu širší problematiky pod heslem celku „Různé“, kde je připraveno 

k projednání několik důležitých témat (níže uvedeno). 

 

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

a to s ohledem aktivity Rady města Sedlčany, stav potřeb řízení města Sedlčany, legislativní 

potřeby a právní praxi i přípravu a administraci procesů a v neposlední řadě s ohledem 

na činnosti a výkon samosprávy.  

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 18. 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 18. dubna 2018 usnesením, které bylo označeno 

RM 85-1402/2014-2018, vzala 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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1403/2014-2018, vzala 

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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1404/2014-2018, schválila 

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. 

Úkoly v plnění. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1405/2014-2018, schválila 

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.  

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1406/2014-2018, schválila 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. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1407/2014-2018, schválila 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. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1408/2014-2018, schválila 

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. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1409/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany, aby schválilo přijetí daru od vlastníka darované nemovitosti 

(FO), 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 ve vlastnictví (FO) a zároveň i přípojky uvedených inženýrských 

sítí pro pozemek parc. č. 2972/2, ve vlastnictví (FO), přičemž náklady vynaložené na zhotovení 

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

pozemku. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1410/2014-2018, a to 

po vzájemné dohodě vlastníků pozemků doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany v rámci 

sjednocení vlastnictví a v zájmu výkonu vlastnických práv, následující majetkoprávní 

vypořádání vlastnických vztahů: 

a) Město Sedlčany souhlasným prohlášením uznává (FO) 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 (FO) 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 1122 m2 (výměra celkem 1383 m2), a to 

bez finančního vyrovnání; 

b) FO dále daruje městu Sedlčany pozemky zapsané na LV 806 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 FO 

pozemky zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany, a to parc. č. 2487/13 o výměře 

1000 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 1122 m2 (vizte znalecký 

posudek č. 5057/27/2017 ze dne 22. srpna 2017) a naopak FO získá do svého vlastnictví 

pozemky v hodnotě 509.500,00 Kč o výměře 1019 m2 (vizte cenu pozemků schválenou 

Zastupitelstvem města Sedlčany pro výstavbu rodinných domů), a to bez finančního 

vyrovnání. 

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

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

majetkoprávního vypořádání vlastnictví nemovitostí s FO. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1411/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků realizovanou mezi městem Sedlčany 

a společností N. L. LIGNUM, a. s., zastoupenou jednatelem 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 uložila 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. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1412/2014-2018, schválila 

uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020509/1 Solopysky, 

kNN 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 vzala 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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1413/2014-2018, schválila 

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 vzala 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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1414/2014-2018, uložila 

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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1415/2014-2018, schválila 

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, a to 

na dobu určitou do dne 31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1416/2014-2018, stanovila 

termín pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na dne 14. května 2018 

(pondělí) v čase od 17:00 hod., které se uskuteční ve Společenském sále Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1417/2014-2018, schválila 

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“. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1418/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou zprávu o hodnocení nabídek na akci 

„Parkoviště u domu č. p. 791“ a rozhodla 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. 

Úkoly související splněny. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1419/2014-2018, pověřila 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“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1420/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou zprávu o hodnocení nabídek na akci 

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

a rozhodla 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. 

Úkoly související splněny. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1421/2014-2018, 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“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1422/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou zprávu o hodnocení nabídek 

na stavební akci pod názvem „Chodník I/18“ a rozhodla 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. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1423/2014-2018, pověřila 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“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1424/2014-2018, schválila návrh 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“ a uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat 

výběrové řízení na zajištění nejvhodnějšího dodavatele. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1425/2014-2018, schválila 

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 pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, uzavřením tohoto smluvního ujednání.  

Úkol splněn. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1426/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku na dodávku 

a montáž zábradlí z nerezových profilů v Nemocnici Sedlčany a schválila realizaci prací 

za cenu nabídkovou, která bez DPH činí 124.900,00 Kč; DPH (21 %) činí 26.229,00 Kč, tj. 

cena s DPH činí 151.129,00 Kč. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1427/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku na dodávku 

a montáž klimatizace na oddělení NIP Nemocnice Sedlčany a schválila realizaci prací. 

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. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1428/2014-2018, a to v souladu 

s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku na materiál a montáž 

zásuvek a osvětlení u lůžek Nemocnice Sedlčany a schvaluje realizaci prací. 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.  

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1429/2014-2018, uložila 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“. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1430/2014-2018, 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 schválila poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 

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

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

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

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1431/2014-2018, schválila 

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 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 pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

vydáním jmenovacích listin.    

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1432/2014-2018, a to na návrh 

pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka, doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit názvy 

ulic v budoucí městské zástavbě Sedlčany, rozvojové lokalitě „U Háječku“, jejich pojmenování 

je Příčovská; Rebcova; Pešatova; Balabánova a Amerických letců, a to s vymezením hranic 

podle mapových podkladů (příslušný geometrický plán na vyhotovení společných zařízení). 

Úkoly v plnění. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1433/2014-2018, vyslovila 

souhlas 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. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1434/2014-2018, uložila 

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. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 85-1435/2014-2018, souhlasila 

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 žadatelkou, a to za účelem provozování hostinské činnosti.  

Rada města Sedlčany dále vyslovila 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 žadatelkou, a to za účelem provozování 

mobilního stánku s občerstvením. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 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 starosta 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 18. dubna 2018 (RM č. 85/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1436/2014-2018. 

 

  

2. Hlavní program:  

 

2.1 Prohlídka objektu Centrálního zdroje tepla 1 Sedlčany; kogenerační jednotka 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím průvodního slova seznámena s průběhem a stavem 

instalace kogenerační jednotky v CZT 1 Sedlčany. 

Dokončovací práce na napojení již instalované jednotky intenzivně probíhají podle časového 

harmonogramu. 

Objektem provedl a průběh prací na kogenerační jednotce okomentoval pan Ondřej Sůva, 

jednatel společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., a to ke spokojenosti členů RM. 

Diskuse: 

▪ dokončovací práce, nezbytnost provést nátěr podhledu stropu (respektive spodní vrstvy 

nosného profilovaného plechu střešního pláště); vybílení (nátěry) interiéru objektu, ve kterém 

je kogenerační linka instalována; 

▪ nad fotodokumentací průběhu investiční akce; 

▪ uvedení do zkušebního provozu (předpokládané termíny); 

▪ nad jednotlivými technologickými uzly (generátor); 

▪ předpokládaný přínos (úspory občanům – snížení nákladů na topení); 

▪ pokračování v projektu kogenerace v objektu CZT 2 Sedlčany (perspektiva); 

▪ využívání tepla spalin; 

▪ režim technologií výroby tepla a výroby elektrické energie.  

Závěrem prohlídky pan Ing. Jiří Burian, starosta města, jednateli subjektu – Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o. poděkoval za průvodní slovo a komentář k uvedené problematice.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.2 Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Zpráva o činnosti a hospodaření Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2017; výhled do činnosti roku 2018 

Pan starosta vyzval hosta dnešního zasedání RM, pana Ondřeje Sůvu, jednatele městské 

obchodní společnosti (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.), k přednesení jím sestavené 

Zprávy o činnosti a hospodářských výsledcích a dalších souvztažnostech výše uvedeného 

subjektu. 

Zpráva v písemné podobě byla předána všem přítomným radním a je v plném rozsahu Přílohou 

č. 3 k tomuto Zápisu. 

Pro účely tohoto Zápisu zde nejsou uváděny všechny podrobnosti, pouze základní rámec 

vyřčeného.  

 

Ve Zprávě je mimo jiné uvedeno následující.  

Středisko „TEPLO“ 



 

 

V lokalitě Sedlčany společnost spravuje celkem 11 kotelen na zemní plyn. Do konce loňského 

roku byly provozovány 4 kotelny na základě udělené licence na výrobu a rozvod tepelné energie  

od Energetického regulačního úřadu a 7 kotelen na základě živnostenského oprávnění  

(tzv. koncese). 

 

Licence 

• CZT 1 Sedlčany, Severní sídliště 

• CZT 2 Sedlčany, Za Nemocnicí 

• CZT 3 Sedlčany, Sokolovská 

• 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 

 

Koncese 

• Kotelna 2. ZŠ Propojení – Příkrá č. p. 67 

• Kotelna 5. MŠ – Šafaříkova č. p. 1070 

• Kotelna Strojírenská č. p. 791 (ubytovna) 

• Kotelna Kpt. Jaroše č. p. 482 (knihovna) 

• Kotelna T. G. Masaryka č. p. 32 (radnice) 

• Kotelna T. G. Masaryka č. p. 34 (úřady) 

• Kotelna Nádražní č. p. 336 (úřady) 

 

Obsluha kotelen je nadále řešena osmihodinovou pracovní dobou příslušného pracovníka,  

po zbytek dne mají ostatní proškolení pracovníci pouze pohotovost. Tento způsob obsluhy lze 

takto provozovat nejen proto, že společnost disponuje kotelnami, které jsou svým provozem 

zařazeny do kategorie s občasným dohledem, ale také z důvodu poměrně kvalitního systému 

hlášení poruch z jednotlivých zdrojů tepla (tímto způsobem jsou šetřeny mzdové prostředky na 

dalšího pracovníka jako obsluhu). 

 

Rok 2017 začal pro společnost i pro všechny teplárenské společnosti příznivěji, oproti roku 

2016, a to především s ohledem na chladnější ráz počasí (navýšení výroby tepla). 

Společnost vyrobila více tepla, než bylo plánováno. Porovnání lze vyvodit ze srovnávacích 

statistických údajů sestavených do porovnávacích tabulek. 

 

Prodej tepla se dostal nad plánovanou výrobu, celkem bylo vyrobeno 37 603,51 GJ, oproti 

původně plánovaným 36 000,00 GJ. Díky této skutečnosti se podařilo snížit jednotkovou cenu  

za rok 2017 z kalkulované ceny 595,05 Kč/GJ na cenu konečnou 570,23 Kč/GJ vč. DPH.  

Tato skutečnost vychází hlavně z udržení výše nájemného, dále z úspory na nákladech 

na opravy, ale také z úspory na nákup primárních paliv, která se podařilo nakoupit 

za vylepšenou cenu, než v předchozím roce (2016). 

 

Jako každoročně společnost musela dodržet předepsanou celkovou tepelnou ztrátu rozvodného 

tepelného zařízení, která je ERÚ ČR stanovena max. na 12 %. V roce 2017 bylo dosaženo 

konečné ztráty rozvodného zařízení 6,78 %, oproti minulému roku zlepšení o cca 1 procentní 

bod. 

 

V průběhu roku byla řešena na kotelnách a v domovních předávacích stanicích běžná provozní 

údržba a běžné provozní poruchy. V minulém roce nebyla řešena havárie většího rozsahu. 

 



 

 

Prioritou tohoto střediska je i nadále stabilizace či snížení jednotkové ceny v cenové lokalitě 

Sedlčany, porovnání je ve Zprávě uvedeno v grafické podobě. 

 

- prodej tepla od 1. ledna do 31. března v letech 2015 – 2017  

o 2015 = celkem 35 944,48 GJ 

o 2016 = celkem 37 462,73 GJ 

o 2017 = celkem 37 603,51 GJ 

- prodej tepla od 1. 1. do 31. 3. v letech 2015 – 2018  

o 2015 = celkem 15 669,21 GJ 

o 2016 = celkem 15 200,26 GJ 

o 2017 = celkem 16 623,07 GJ 

o 2018 = celkem 16 464,94 GJ 

 

KONGENERACE CZT 1 – Severní sídliště 

Umístění kogenerační jednotky na kotelnu CZT 1 v lokalitě Sedlčany, Na Severním sídlišti, 

bylo odsouhlaseno v lednu 2017 na zasedání Rady města Sedlčany. Následně došlo v únoru 

téhož roku k uzavření odsouhlasených smluvních ujednání, které jsou s tímto závěrem spojeny. 

V květnu informoval investor ČEZ Energo, s. r. o. o zpracovateli projektové dokumentace 

a zhotoviteli stavby, kterou je společnost TRASKO, a. s. Vyškov. V červenci byla dokončena 

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, která byla odeslána 

k vyjádření všem dotčeným orgánům tohoto řízení. Po vydání stavebního povolení byla stavba 

koncem roku 2017 zahájena. V současné době probíhají veškeré práce dle harmonogramu. 

V rámci stavby došlo k rekonstrukci celého řídicího systému kotelny. Od počátku stavby je 

jednatel společnosti přítomen na každém kontrolním dni; kogenerační jednotka by měla zahájit 

svůj zkušební provoz nejpozději v září tohoto roku (2018). 

 

KOTELNA CZT 2 – Žižkova 

Pro tuto kotelnu byly uvažovány dva projekty; prvním bylo umístění zdroje na spalování 

biomasy a druhým bylo osazení kogenerační jednotky obdobně jako na kotelně CZT 1.  

Po několika jednáních a posouzení byla v konečné fázi zpracována SWOT analýza,  

kde byly porovnány obě varianty. Jako výhodnější byla vyhodnocena kogenerační jednotka. 

Rada města Sedlčany schválila umístění kogenerační jednotky, obdobně, jako je tomu  

u kotelny CZT 1 v lokalitě Sedlčany, Na Severním sídlišti. V únoru letošního roku (2018) došlo 

k podpisu odsouhlasených smluv, které byly s tímto záměrem spojeny. V současné době 

probíhá příprava projektové dokumentace. Zpracovatelem je společnost TEDOM, a. s., 

Výčapy, Třebíč. Pokud bude vše probíhat podle plánu, bude zde zahájen zkušební provoz 

na jaře roku 2019. 

 

CENOVÁ LOKALITA – SEDLČANY 

KALKULACE – ROK 2018 

 

Proměnné náklady 11.161.024,00 Kč 

Palivo 9.375.176,00 Kč 

Nákup tepelné energie 722.848,00 Kč 

Elektřina  1.050.000,00 Kč 

Technologická voda 9.000,00 Kč 

Ostatní proměnné náklady 4.000,00 Kč 

 



 

 

Stálé náklady 6.173.593,00 Kč 

Mzdy vč. pojištění 2.192.478,00 Kč 

Opravy a údržba 700.000,00 Kč 

Odpisy 71.115,00 Kč 

Nájem 2.160.000,00 Kč 

Leasing Kč 

Zákonné rezervy Kč 

Výrobní režie 350.000,00 Kč 

Správní režie 700.000,00 Kč 

Úroky z úvěru 0,00 Kč 

Ostatní stálé náklady Kč 

-  

Zisk 700.000,00 Kč 

Celkové náklady 17.334.616,90 Kč 

Celkem náklady a zisk 18.034.616,90 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 

Proměnné náklady 

(bez DPH) 

 

13.792.305,00 

 

17.875.523,00 

 

17.991.114,88 

 

16.656.096,35 

Stálé náklady (bez 

DPH) 

 

10.158.465,00 

 

10.065.464,00 

 

10.329.854,45 

 

9.831.960,77 

Stálé náklady a 

zisk (bez DPH) 

 

10.171.408,00 

 

10.246.999,00 

 

11.289.719,34 

 

10.629.992,81 

Celkem náklady 

(bez DPH) 

 

23.963.713,00 

 

28.122.522,00 

 

29.280.834,22 

 

27.286.089,16 

Prodané teplo (GJ) 47 174,00 50 323,00 49 488,73 53 385,83 

Cena za GJ bez 

DPH 

 

507,99 

 

558,84 

 

591,67 

 

511,11 

Cena za GJ s DPH 533,38 609,14 644,92 562,22 

Sazba DPH 5 % 9 % 9 % 9 % 

 

 2011 2012 2013 2014 

Proměnné náklady 

(bez DPH) 

 

15.103.231,91 

 

15.771.388,04 

 

16.852.093,41 

 

14.301.151,65 

Stálé náklady (bez 

DPH) 

 

8.392.665,41 

 

8.632.548,94 

 

8.582.619,88 

 

7.906.997,44 

Stálé náklady a 

zisk (bez DPH) 

 

8.697.955,41 

 

8.756.738,83 

 

8.969.658,88 

 

7.962.113,48 

Množství tepelné energie  
36 000,00 GJ 

10 138,89 MWh 

Cena bez DPH  
494,10 Kč/GJ 

1.778,76 Kč/MWh 

Cena včetně DPH 
595,05 Kč/GJ 

2.142,17 Kč/MWh 



 

 

Celkem náklady 

(bez DPH) 

 

23.801.187,32 

 

24.528.126,87 

 

25.821.752,29 

 

22.263.265,13 

Prodané teplo (GJ) 43.494,55 44.150,63 45.345,52 36.419,28 

Cena za GJ bez 

DPH 

 

547,22 

 

555,56 

 

569,44 

 

611,30 

Cena za GJ s DPH 601,94 633,33 654,86 703,00 

Sazba DPH 10 % 14 % 15 % 15 % 

 

 
2015 2016 2017  

2018 

(kalkulace) 

Proměnné 

náklady (bez 

DPH) 

 

13.866.901,25 

 

13.834.233,19 

 

11.654.349,00 
11.161.024,00 

Stálé náklady (bez 

DPH) 

 

6.948.256,77 

 

5.328.619,31 

 

6.191.296,00 
6.173.593,00 

Stálé náklady a 

zisk (bez DPH) 

 

7.188.575,77 

 

6.077.832,31 

 

6.991.353,00 
6.873.593,00 

Celkem náklady 

(bez DPH) 
21.055.477,02 19.912.065,50 18.645.702,00 18.034.617,00 

Prodané teplo 

(GJ) 
35.944,48 37.462,73 37.604,00 36.500,00 

Cena za GJ bez 

DPH 
585,78 531,52 495,85 494,10 

Cena za GJ s DPH 673,64 611,24 570,23 568,21 

Sazba DPH 15 % 15 % 15 % 15 % 

 

 

Středisko „BYTY“ 

Činnost tohoto střediska je založena nejen na ekonomické a administrativní činnosti, ale také 

na údržbářských pracích, které se správou městského bytového fondu souvisí. 

Příjmy z tohoto střediska jsou tvořeny z: 

- mandátní odměny za správu bytů, 

- fakturace za práce údržbářů. 

 

V současné době společnost spravuje: 

a) městské byty – tj. byty v objektech bytových domů č. p. 85, č. p. 105, č. p. 151, č. p. 

112, č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174, č. p. 1175 a dále byty v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany v objektu domu v č. p. 172, č. p. 173 a č. p. 175; 

b) byty v objektu Strojírenská č. p. 791; 

c) společenství vlastníků jednotek – tj. č. p. 417, č. p. 527, č. p. 528, č. p. 529, č. p. 564, 

č. p. 565, č. p. 622, č. p. 623, č. p. 624, č. p. 636, č. p. 647, č. p. 659, č. p. 738, č. p. 739, 

č. p. 871, č. p. 872, č. p. 876, č. p. 877, č. p. 879, č. p. 880, č. p. 1 057, č. p. 1 058, 

č. p. 1 059, č. p. 1 060, č. p. 1 061. 

 

Hlavním úkolem tohoto střediska byla v loňském roce (2017) nejen běžná údržba, opravy  

a administrativní činnost bytového fondu, která se správou souvisí, ale také především zlepšení 

a stabilizace hospodářských výsledků tohoto střediska.  

 



 

 

Loňský rok (2017) byl prvním uceleným obdobím po provedené personální změně, kdy došlo  

ke snížení stavu o jednoho zaměstnance; tato personální změna nevyvolala žádné větší 

komplikace, které by měly vliv na chod administrativní části tohoto střediska. Dále došlo 

k zavedení vnitropodnikové směrnice pro účtování mezd jednotlivých pracovníků mezi 

jednotlivá střediska dle jednotlivých činností. Dalším krokem bylo zvýšení ceny za prováděné 

údržbářské práce pro spravovaná SVJ.  

Nadále je vedena účetní agenda pro jednotlivé subjekty, v současné době proběhlo vyúčtování 

služeb, které jsou s užíváním bytů spojeny. 

 

Středisko „PŘIVADĚČ“ 

Tato stavba byla uvedena do plného provozu v říjnu 2015, v objektu Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. vznikl tzv. centrální dispečink celého provozu. V průběhu prvního pololetí 

roku byly provedeny periodické údržby a revize, dochází k běžné údržbě celé délky trasy, 

především ve vegetačním období a dále k údržbě dvou hlavních vodojemů v Benešově 

a Voračicích. 

 

Specifikace míst vodojemů: 

- Benešov – Šiberna……………………………. 2 000 m3, 

- Voračice……………………………………… 2 × 150 m3, 

- 19 × armaturní šachty, 

- 10 × odkalovací a výpustní objekty, 

- 32 × automatické vzdušníky. 

Dále byly a stále ještě jsou řešeny závady v rámci reklamace. Objevil se problém s ložisky  

na dvou frekvenčně řízených čerpadlech. V červenci 2017 došlo k výměně těchto ložisek. 

 

Od uvedení Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany proběhlo několik jednání ohledně 

připravovaných projektů na připojení nových odběratelů, v roce 2017 tato jednání pokračovala. 

Do té doby byly řešeny projekty: 

- připojení obce Štětkovice, 

- vodovod Dublovice, 

- napojení společnosti DZV NOVA, a. s. (Petrovice u Bystřice), 

- připojení obce Vojkov, 

- napojení společnosti ALPLA, s. r. o. (Petrovice u Bystřice), 

- vodovod Příčovy, 

- začíná se projektovat připojení obce Bystřice). 

 

V následujících tabulkách je uveden nejprve přehled množství vody převzaté a dodané, 

následně poté porovnání cenových kalkulací pro vodné pro rok 2017 a 2018 a konečná cena 

vodného pro rok 2017. 

 

Voda převzatá (nákup od VHS Benešov) – 1. ledna 2018 – 31. března 2018 

 

2017 Leden Únor Březen Celkem 

m3 35 681 26 297 27 697 89 675 

 

2018 Leden Únor Březen Celkem 

m3 30 461 28 740 28 470 87 671 

 



 

 

Voda předaná (prodej 1. SčV, a. s. – Kosova Hora, Sedlčany) – 1. ledna 2018 – 31. března 

2018 

 

KOSOVA HORA 

2017 Leden Únor Březen Celkem 

m3 2 402 3 386 2 986 8 774 

 

2018 Leden Únor Březen Celkem 

m3 3 632 2 335 2 521 8 448 

 

 

SEDLČANY 

2017 Leden Únor Březen Celkem 

m3 23 670 30 347 27 777 81 794 

 

2018 Leden Únor Březen Celkem 

m3 33 935 22 226 25 708 81 869 

 

 

KOSOVA HORA 

2017 Leden Únor Březen Celkem 

m3 26 072 33 733 30 763 90 568 

 

2018 Leden Únor Březen Celkem 

m3 37 567 24 561 28 229 90 357 

 

 

Hospodaření společnosti v roce 2017 

 

Výsledek hospodaření za rok 2015 byl záporný ve výši - 461.000,00 Kč, celkový výsledek 

hospodaření společnosti za rok 2016 byl kladný ve výši + 88.000,00 Kč. 

 

V loňském roce (2017) se podařilo navýšit mzdové hodnocení všem zaměstnancům. Z vlastních 

finančních prostředků společnosti proběhly stavební úpravy, které spočívaly nejen v úpravě 

interiéru, ale především v celkové opravě fasády budovy sídla společnosti a úpravě okolního 

prostranství. 

 

Shrnutí roku 2017 

Ve středisku „BYTY“ byl výsledek v roce 2016 záporný ve výši 596.000,00 Kč, již zde bylo 

snížení o 223.000,00 Kč. Je snahou udržet co nejvyšší počet spravovaných bytů, i když některá 

nově vzniklá SVJ volila svou vlastní cestu spravování. V tomto středisku je snahou udržet jeho 

vlastní režii, dále se společnost snaží propad v tržbách částečně nahradit zvýšenými tržbami  

za fakturace za práce údržbářů a došlo již k uvedené personální změně. Výsledek tohoto 

střediska je i nadále ztrátový, ale ztrátu se podařilo snížit o 352.000,00 Kč na konečný minus 

224.000,00 Kč. 

 

Ve středisku „TEPLO“ je promítnut účetní výsledek za kalendářní rok 2017 v souladu 

s cenovým rozhodnutím ERÚ ČR kladný ve výši 494.000,00 Kč. Přispělo se k němu především 



 

 

úsporou v nákupu primárních paliv, úsporou v nákladech na opravy a výrobou (prodejem) 

tepelné energie nad plán. 

 

Ztráta střediska „PŘIVADĚČ“ byla především způsobena metodikou kalkulace ceny vody,  

kde byla na kalendářní rok 2017 stanovena cena předem, která vycházela z předpokládaných 

nákladů celého provozu v prvním uceleném období, kterým je kalendářní rok. Nepředvídatelné 

a i „nelogické“ jsou výkyvy ve spotřebě vody, nelze určit přesné spotřeby, tím je obtížné 

plánování. Výsledek tohoto střediska byl tedy záporný ve výši 58.000,00 Kč. 

 

Předběžný celkový výsledek společnosti za rok 2017 je tedy kladný ve výši 192.000,00 Kč.  

 

Veškerá zařízení, která jsou provozována Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., jsou 

připravena na další období. V letošním roce bude provedena rekonstrukce střechy v části dílem 

budovy sídla společnosti. 

 

Referující Zprávu a vybrané údaje v ní patřičně okomentoval a provedl přítomné členy RM 

všemi záležitostmi hodnými pozornosti. 

 

Pan starosta referujícímu za přednesení dílčí zprávy o plnění úkolů, hospodaření společnosti 

a další činnosti poděkoval a otevřel k problematice diskusi. 

Diskuse k problematice: 

▪ nad zlevněním ceny tepla (úspory pro občany); 

▪ zajištění výstavby kogenerační linky na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany; postup prací; 

▪ snižování rozsahu MBF (privatizace bytů); 

▪ nad pozitivními hospodářskými výsledky.   

 

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

hlasováno: 

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

Sedlčany, s. r. o. za rok 2017, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů 

a plánu činnosti subjektu na následující období roku 2018 a dále informace ve věci výkonu 

širšího spektra úkolů v oblastech svěřené působnosti žádaných městem Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1437/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Zajištění právního důvodu zřízení a užívání inženýrské stavby; Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011957/1 Sedlčany, Libíň, v. v. NN pro parc. č. 48 

Pan místostarosta Radu města Sedlčany seznámil s problematikou výše uvedenou, a to 

na základě dokumentů připravených Odborem majetku na Městském úřadu Sedlčany. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě předložených podkladů (zejména návrhu smluvního ujednání; 

trasy uložení – zaměření) zvažovala schválit uzavření předloženého návrhu „Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011957/1 Sedlčany, Libíň, v. v. NN pro parc. č. 48“, 



 

 

která je navrhována uzavřít mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která se nechává pro vyřízení této Smlouvy 

zastupovat, a to na základě plné moci č. PM/II-039/2018 ze dne 22. ledna 2018, společností 

ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1 665, 263 01 Dobříš, jako 

oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví a v evidenci majetku města 

Sedlčany, pozemku parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

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

břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč včetně DPH. 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala, a to s ohledem na shora uvedené uložit Městskému 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

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

sítě na dotčeném pozemku parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem předloženého smluvního ujednání; 

▪ nad provedením stavby; 

▪ rozsah zatížení pozemku ve vlastnictví města Sedlčany. 

 

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-12-6011957/1 Sedlčany, Libíň, v. v. NN pro parc. č. 48“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 

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

moci č. PM/II-039/2018 ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem 

Dobříš, Průmyslová č. p. 1 665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 

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

Sedlčany, parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

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

zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč včetně DPH. 

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

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

břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec 

Sedlčany.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1438/2014-2018. 

 

3.1.2 Právní zajištění investice; název smluvního ujednání: Smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6022501/VB/1 

Sedlčany, Tyršova, kNN pro p. č. 124/4 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem právního zajištění investice do rozvodné sítě 

(elektro přípojka k budoucímu objektu), a to prostřednictvím, respektive s využitím institutu 

smlouvy o budoucí smlouvě.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany po projednání zvažovala schválit návrh předložené „Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022501/VB/1 

Sedlčany, Tyršova, kNN pro p. č. 124/4“, uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou FO, na základě plné 

moci ev. č. PM/II – 008/2018 ze dne 22. ledna 2018, jako budoucím oprávněným a městem 



 

 

Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na 

pozemku v majetku města Sedlčany parc. č. 146/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 

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

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 7.500,00 Kč (včetně DPH). 

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

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

Sedlčany záměr města Sedlčany (vlastníka) zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost 

inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – ul. 

Tyršova, přípojka pro parc. č. 124/4 ve vlastnictví Maranatha, z. s., se sídlem Jemnická 887/4, 

140 00 Praha 4). 

  

Diskuse: 

▪ navrhované řešení a rozsah zatížení pozemku ve vlastnictví města Sedlčany; mapové 

podklady; projektové řešení; 

▪ cena dle schváleného předpisu; 

▪ další aspekty problematiky (dřívější návrhy; náhradní řešení; projednávání); 

▪ nad návrhem textu smluvního ujednání. 

 

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

předsedající nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022501/VB/1 Sedlčany, Tyršova, kNN pro 

p. č. 124/4“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou FO na základě plné moci ev. č. PM/II – 008/2018 ze dne 

22. ledna 2018, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 

jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 

parc. č. 146/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

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

za jednorázovou náhradu ve výši 7.500,00 Kč (včetně DPH). 

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

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

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

na dotčeném pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – ul. Tyršova, přípojka 

pro parc. č. 124/4 ve vlastnictví Maranatha, z. s., se sídlem Praha, Jemnická 887/4, 140 00 

Praha 4).“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1439/2014-2018. 

 

3.1.3 Projednání Žádosti fyzických osob (manželů) o odprodej části pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany (pozemek parc. č. 909/1 v k. ú. a obci Sedlčany) 

Rada města Sedlčany byla na základě dokumentů připravených Městským úřadem Sedlčany, 

Odborem majetku, a to prostřednictvím referencí pana místostarosty, seznámena s podanou 

Žádostí o koupi části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě dostupných dokumentů projednala Žádost FO o odprodej části 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany (pozemek tvoří a je užíván jako veřejná zeleň) parc. 

č. 909/1 v k. ú. a obci Sedlčany.  

Jedná se o pruh zeleně v sousedství jejich rodinného domu o šířce 1 m, celkem cca výměrou 

25 m2, a to za účelem instalování tepelného čerpadla na fasádu jejich domu. RM předběžně 



 

 

schválila prodej požadované části pozemku s tím, že je nutno na náklady žadatele zajistit 

geometrický plán, kterým bude část pozemku parc. č. 909/1 oddělena a následný prodej bude 

realizován za cenu 150,00 Kč/m2.  

 

Diskuse: 

▪ nad případnými překážkami dopravní propustnosti pro pěší; 

▪ město tuto část pozemku nepotřebuje z pohledu budoucích záměrů. 

 

Závěr: 

RM předběžně schválila prodej požadované části pozemku s tím, že je nutno na náklady 

žadatele zajistit geometrický plán, kterým bude část pozemku parc. č. 909/1 oddělena 

a následný prodej bude realizován za cenu 150,00 Kč/m2.  

Přenos informací směrem k žadatelům zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Rada města Sedlčany k věci zatím nepřijala specifické usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

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

 

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 Sestavení návrhu programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na dne 

14. května 2018 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, na základě monitoringu potřeb 

a předchozí rozpravy předložil návrh programu veřejného zasedání ZM, které je svoláváno 

starostou města Sedlčany na pondělí dne 14. května 2018 v čase 17:00 hod. 

 

Návrh programu, který bude předložen zastupitelům ke schválení:  

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM dne 26. února 2018 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2017 

Přílohy: 4.1 Výsledky hospodaření – příjmy, výdaje, přílohy 

4.2 Komentář k závěrečnému účtu 

4.3 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

4.4 Návrhy usnesení 

5. Odpisový plán majetku města Sedlčany na rok 2018 

Přílohy: 5.1 Seznam odpisovaného majetku 

5.2 Návrh usnesení 

6. Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva 

6.2 Návrhy veřejnoprávních smluv města Sedlčany a žádosti o dotace 

těchto subjektů: 

a) TJ Tatran Sedlčany, z. s. 

b) TJ Sokol Sedlčany 



 

 

c) SK Pegas Sedlčany, z. s. 

d) Alena Novotná, z. s. 

e) Ochrana fauny ČR, o. p. s. 

6.3 Návrhy usnesení 

7. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu 

Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva a žádosti o zkrácení doby nočního klidu 

7.2  Návrh OZV č. 2/2018 

7.3  Návrh usnesení 

8. Návrhy názvů ulic v rozvojové zóně „U Háječku“ 

 Přílohy: 8.1   Důvodová zpráva (PaedDr. J. Nádvorník) 

  8.2   Snímek rozvojové zóny s navrhovanými názvy ulic 

  8.3   Návrhy usnesení 

9. Majetkové záležitosti města 

 Přílohy: 9.1 Důvodové zprávy k bodům 1 − 3 

   9.2 Grafické přílohy k bodům 1 − 3 

   9.3 Návrhy usnesení k bodům 1 − 3 

 

10. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Sedlčany na volební období 2018 – 2022  

 Přílohy: 10.1 Důvodová zpráva a návrh usnesení 

  10.2  Návrh Oznámení města Sedlčany 

11. Diskuse 

12. Závěrečné znění usnesení 

13. Závěr 

 

Diskuse: 

▪ nad programem a jeho vybranými částmi; 

▪ nad potřebnými podklady k rozhodnutí (přílohy a jejich rozsah); 

▪ nad zkušenostmi k projednávaným celkům. 

 

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

jednání RM vyzván k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém předsedající 

zasedání RM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh programu a rámcový rozsah příloh 

k pozvánce na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se uskuteční v pondělí dne 

14. května 2018 v 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1440/2014-2018. 

 

4.2 Požadavky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na vybavení 

technickým zařízením 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, RM seznámil s požadavky Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje (státní instituce) na vybavení technickým zařízením. 

Pro tento rok 2018 požadují defibrilátor s uvedením tytu za částku cca 36.000,00 Kč včetně 

DPH. Přístroj po zaškolení může obsluhovat osoba, která není lékařem.  

 

Představen byl příklad přístroje – AED Philips FRx (defibrilátor). 

Defibrilátor je malý, lehký ale velmi odolný proti pádu; stupeň krytí: IP 55 (chráněno proti 

tryskající vodě a prachu částečně). 



 

 

Má jednoduché intuitivní ovládání. 

Přístroj nespustí výboj sám, výboj musí vždy aktivovat obsluha.  

Bifázický defibrilátor používá bifázickou křivku SMART Biphasic (BTE). Dvoufázová křivka 

poskytuje vysoce účinný defibrilační výboj, který je zároveň šetrný pro srdce pacienta – max. 

do 200 J za účinnosti srovnatelnou s 360 J. 

Má snímání EKG záznamu z elektrod a automatické vyhodnocení potřeby defibrilace. 

Jednoduché ovládání: tlačítko on / off; tlačítko výboje a informační tlačítko – slouží 

pro nápovědu k resuscitaci a pro komunikaci s uživatelem. 

Energetický výboj: 150 J / 50 Ohmů impedance dospělí, děti 50 J / 50 Ohmů. 

Schopnost aplikovat výboj po uplynutí pauzy pro kardiopulmonální resuscitaci obvykle do 

8 sekund. 

Součástí vybavení jsou jedny multifunkční elektrody použitelné pro dospělé i děti. 

Přepnutí do defibrilace dětí se provádí jednoduchým vložením dětského klíče do přístroje, 

přístroj se okamžitě přepne do režimu defibrilace dětí a naopak – změní se i hlasová a vizuální 

nápověda, klíč pro defibrilaci dětí má neomezenou exspiraci. 

Multifunkční elektrody mají na obalu i přímo na elektrodách obrázek umístění elektrod na těle 

pacienta, dále typy defibrilátorů, pro které jsou určeny a dobu použitelnosti.  

Doba použitelnosti je minimálně 30 měsíců od data výroby. 

Délka kabelů elektrod je 121,9 cm. 

Přístroj má podrobné hlasové pokyny v českém jazyce, které vedou uživatele krok za krokem 

celým zásahem, současně se aktivují i vizuální ikony. 

Pravidelné automatické testy přístroje: testují se interní okruhy, elektrody, kapacita baterie. 

Indikátor připravenosti k použití: blikající kontrolka na přístroji indikuje připravenost 

k bezpečnému použití (i když je přístroj vypnut). 

Test při vložení baterie – interaktivní test uživatelem, dále přístroj provádí automaticky různé 

testy v pravidelných časových intervalech. 

V případě neúspěšného testu – např. vyschlý gel na elektrodách, nedostatečná kapacita baterie 

– přístroj vizuálně a hlasově upozorní obsluhu. 

Testy jsou uloženy v paměti přístroje. 

Záznam celého zásahu včetně křivek min. 15 minut EKG je uložen v paměti přístroje. 

Export uložených dat do PC – prostřednictvím infračerveného datového portu. 

Baterie má minimální životnost 4 roky, kapacita minimálně 200 výbojů nebo 4 hodiny provozní 

doby. 

Hmotnost přístroje s baterií, krabičkou s elektrodami je 1,5 kg. 

Dále: 

▪ ovládání i návod k obsluze v českém jazyce; 

▪ záruční doba 8 let; 

▪ aktivace učebního módu (8 učebních scénářů) pouze připojením školících elektrod; 

▪ výrobce nevyžaduje u přístroje provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol 

technikem. 

 

Diskuse: 

▪ zařízení je jednoznačně potřebné (otázka vybavení i naší jednotky); 

▪ nad systémem financování (ze státního rozpočtu); 

▪ každým rokem požadavky na rozpočet obcí (požadavky předávány po schválení rozpočtu); 

▪ další rozměry spolupráce a podpory. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany požaduje zaslat řádnou Žádost a případně návrh smluvního ujednání. 

Informace potenciálnímu žadateli předá Sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 



 

 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Problematika řádného zajištění hudebního festivalu Toulava Festu 

 

4.3.1 Žádost pořadatelů o finanční podporu hudebního festivalu (Toulava Fest) ze strany 

města Sedlčany; druhé projednávání  

Pan místostarosta se opětovně vrátil k projednávání výše uvedené Žádosti, jejíž projednávání 

bylo na minulém jednání RM přerušeno.  

Diskuse: 

▪ podpora ze strany Sdružení obcí Sedlčanska (s využitím ročního příspěvku); 

▪ podpora zajištěním úklidu veřejného prostranství, přípravou, rozmístěním sběrných nádob; 

aktivace a součinnost Městské policie Sedlčany na dodržování veřejného pořádku, případně 

výpomoc vybraných členů hasičských sborů apod.;  

▪ zajištění bezplatného připojení na zdroj el. energie (odběrné místo města Sedlčany); 

▪ podpora propagací (v el. podobě – TIS, apod.); 

▪ zaplacení částky cca 10.000,00 Kč za rozmístění a následné odklizení náhradního (dočasného) 

dopravního značení (uzavírky náměstí) v průběhu akce.  

Závěr: 

Rada města Sedlčany rozhodla o podpoře této akce naturálním i finančním plněním, a to dle 

výše uvedeného. 

Informace organizátorům předá Sekretariát Městského úřadu Sedlčany, případně pan 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3.2 Žádost o zkrácení doby nočního klidu; společní žadatelé: Sdružení obcí Sedlčanska, 

Káva svět a TOULAVA, o. p. s. 

Žádost je označena místem a datem vyhotovení (v Sedlčanech 20. dubna 2018). 

RM byla s obsahem této Žádosti o zkrácení doby nočního klidu o jednu hodinu podrobněji 

seznámena. 

Pořadatelé akce, tj. Sdružení obcí Sedlčanska, Káva svět a TOULAVA, o. p. s. pořádají 

ve městě Sedlčany v prostoru hlavní shromažďovací plochy na náměstí T. G. Masaryka 

2. ročník Toulava Festu (vizte případně přiložený leták s programem) v termínu dne 26. května 

2018, v čase od 13:00 hod. do 23:00 hod.  

Na čas od 22:00 hod. do uplynutí 23:00 hod. pořadatelé společně žádají o zkrácení doby 

nočního klidu o 1 hodinu.  

Žádost vyřizuje paní Štěpánka Barešová, a to z pozice tajemníka Sdružení obcí Sedlčanska. 

Diskuse: 

▪ nad potřebou zajistit (případně zkrátit dobu akce); 

▪ úvahy nad dřívějším spojením Městských slavností ROSA 2018 s touto akcí (nabídka, divácké 

zázemí; další aspekty); 

▪ náklady a programová nabídka akce. 

 

Závěr:  

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

Záležitost není s ohledem na změnu legislativy předmětem správního řízení (tzn. rozhodnutí 

města s využitím správního řádu), avšak v kompetenci Zastupitelstva města Sedlčany 



 

 

s využitím institutu obecně závazné vyhlášky. Město Sedlčany tento předpis novelizovalo 

na posledním veřejném zasedání ZM. 

Z tohoto důvodu bude záležitost předmětem programu veřejného zasedání ZM (vizte dále níže).  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.4 Žádost o zkrácení doby nočního klidu; žadatel Spolek Sedlčanská iniciativa 

reGENERACE 

Tato Žádost byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 2. května 2018, přijata byla téhož 

dne a zaevidována pod č. j.: MST/8947/2018. 

Uvedená Žádost o posunutí doby nočního klidu byla RM řádně projednána.   

Podáním výše uvedeného dokumentu zapsaný spolek Sedlčanská iniciativa reGENERACE 

žádá město Sedlčany o projednání a stanovení výjimečného případu posunutí nočního klidu 

z důvodu pořádání kulturní akce v obci. Jedná se o benefiční koncert pořádaný za účelem 

podpory dětí postižených kožní nemocí zvanou ichtyóza. Tato Žádost je podávána v souladu 

s ustanovením §5 odst. 6 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. Dle tohoto zákona 

obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo 

obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

Celá akce proběhne dne 1. září tohoto roku v prostorách zámeckého parku Červený Hrádek. 

Tyto prostory patří obchodní společnosti, která je spolku Sedlčanská iniciativa reGENERACE 

pro tento den laskavě zapůjčí. Akce se bude skládat z hudebního vystoupení převážně lokálních 

kapel a rovněž divadelních vystoupení. Hudební část události se uskuteční na louce vedle 

zámeckého rybníku. Divadelní část proběhne ve stodole, která je přímo součástí zámku.  

Žádost je označena místem a datem vyhotovení (v Sedlčanech dne 14. dubna 2018). 

Diskuse:  

▪ bohumilá činnost, v minulém roce (2017) hojně navštívena širokým spektrem návštěvníků;  

▪ další aspekty problematiky; 

▪ žádoucí ze strany města Sedlčany podpořit. 

Závěr:  

Obdobně jako v případě předchozí Žádosti i zde Rada města Sedlčany vzala informace 

na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Záležitost není s ohledem na změnu 

legislativy předmětem správního řízení (tzn. rozhodnutí města Sedlčany s využitím správního 

řádu), avšak v kompetenci Zastupitelstva města Sedlčany s využitím institutu obecně závazné 

vyhlášky. Město Sedlčany tento předpis novelizovalo na posledním veřejném zasedání ZM. 

Z tohoto důvodu bude záležitost předmětem programu veřejného zasedání ZM (vizte dále níže).  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.5 Návrh předpisu města Sedlčany; Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2018 

o stanovení kratší doby nočního klidu 

V kontextu výše uvedených programových bodů pan místostarosta RM předložil návrh nové 

Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 2/2018 o stanovení kratší doby nočního klidu. 

Tento návrh by měl být případně předložen ke schválení na veřejném zasedání ZM. 

Jak již uvedeno výše Rada města Sedlčany dnes projednala Žádosti o stanovení kratší doby 

nočního klidu.   

Pro úplnost informace ke dni 23. března 2018 Sdružení obcí Sedlčanska, mimo jiné, požádalo 

o finanční podporu níže uvedené akce, přičemž z obsahu Žádosti vyplynula potřeba jejího 

doplnění o případnou Žádost pořadatele dole uvedené akce o stanovení kratší doby nočního 

klidu na sobotu dne 26. května 2018, a to z důvodu pořádání kulturní akce „Toulava FEST“ 



 

 

na veřejném prostranství – nám. T. G. Masaryka, Sedlčany. Žádost byla doplněna písemností 

datovanou dnem vyhotovení 20. dubna 2018. S ohledem na skutečnost, že je pravděpodobné, 

že se tato akce bude v dalších letech opakovat, i když pravděpodobně nikoli s periodou jednoho 

roku, je v návrhu nové OZV uveden obecnější termín „zpravidla 2. polovina měsíce května 

v noci ze soboty na neděli od 23:00 hod. do 06:00 hod.“. 

Dále dne 2. května 2018 zapsaný spolek Sedlčanská iniciativa regenerace, z. s. požádal 

o stanovení kratší doby nočního klidu na sobotu dne 1. září 2018 z důvodu pořádání akce 

„Benefice Hospicióza“ v Zámeckém parku Červený Hrádek. S ohledem na skutečnost, že je 

pravděpodobné, že se tato akce bude v dalších letech pravidelně opakovat s periodou jednoho 

roku, je v návrhu nové OZV uveden obecnější termín „zpravidla poslední sobotu o velkých 

letních (školních) prázdninách (poslední sobota v měsíci srpnu, případně první v měsíci září) 

v noci ze soboty na neděli od 24:00 hod. do 06:00 hod.“.  

Podle ustanovení § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hod. do 06:00 hod. 

 

S ohledem na ustanovení § 12 ods. 1 a odst. 2, a to zejména vzhledem k datu podaných Žádostí 

a termínu konání akcí, je potřebné využít institutu naléhavého obecního zájmu a výjimečně 

stanovit OZV dřívější počátek účinnosti. Účinnost je navrhována na den 25. května 2018.  

 

V zákoně o obcích je uvedeno, že obecně závazné vyhlášky (dále jen "právní předpis obce") 

musejí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se 

provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. 

Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě 

toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým. 

Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým 

dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější 

počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. 

 

Návrh usnesení pro ZM: 

Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou se zároveň ruší Obecně závazná 

vyhláška města Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, schválená usnesením 

Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 243/2014-2018 ze dne 26. února 2018.  

Zastupitelstvo města Sedlčany, a to s ohledem na naléhavý obecný zájem, zároveň výjimečně 

stanovuje dřívější účinnost této Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany na den 24. května 

2018. 

Základní návrh textu městského předpisu (začátek opis návrhu dokumentu): 

 

MĚSTO SEDLČANY 

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany 

č. 2/2018 

o stanovení kratší doby nočního klidu 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 14. května 2018 usnesením č. …/2014-

2018 (bude případně doplněno) usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. d), § 12 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 

jen „vyhláška“). 



 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 1) vymezena dobou 

kratší. 

Čl. 2 

Stanovení kratší doby nočního klidu 

1. Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší 

pro tyto tradiční akce: 

 
P. 

č. 

Název akce Časové vymezení doby nočního 

klidu 

1 Silvestrovská noc V noci z 31. prosince na 1. ledna každého 

roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

2 Pálení čarodějnic V noci z 30. dubna na 1. května každého 

roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

3 Toulava FEST Zpravidla ve druhé polovině měsíce května 

v noci ze soboty na neděli od 23:00 hod. 
do 06:00 hod. 

4 Městské slavnosti ROSA (soubor kulturních, sportovních, společenských 

a dalších slavnostních akcí na podporu občanské společnosti)  

Zpravidla předposlední červnový víkend 

každého roku v noci z pátku na sobotu 
a v noci ze soboty na neděli od 03:00 hod. 

do 06:00 hod. 

5 Vítání léta v Solopyskách Zpravidla v první polovině měsíce června 

v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

6 Sedlčanský rockfest Zpravidla měsíc červen v noci z pátku 

na sobotu a v noci ze soboty na neděli 
od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

7 Mejdan pro faunu Zpravidla ve druhé polovině měsíce 

července v noci z pátku na sobotu a v noci 

ze soboty na neděli od 03:00 hod. do 06:00 
hod. 

8 Pouťová zábava Solopysky Zpravidla v první polovině měsíce srpna 

v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

9 Sedlčanská pouť Víkend, na kt. připadá neděle 15. srpna 

nebo první víkend následující po dni 15. 
srpna v noci z pátku na sobotu a v noci ze 

soboty na neděli od 03:00 hod. 

do 06:00 hod. 

10 Benefice Hospicióza Zpravidla poslední sobotu o velkých 
letních (školních) prázdninách (poslední 

sobota v měsíci srpnu, případně první 

v měsíci září) v noci ze soboty na neděli 
od 24:00 hod. do 06:00 hod. 

2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 1 tohoto článku v tabulce 

pod řádkem označeným tři až deset včetně této vyhlášky budou zveřejněny Městským úřadem 

Sedlčany na úřední desce minimálně pět dnů před datem konání. 

 

Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního 

klidu ze dne ze dne 26. února 2018. 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti uplynutím dne 24. května 2018 (respektive 

dne 25. května 2018). 

(konec opisu návrhu hlavního textu dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ nad množstvím jednotlivých akcí a jejich periodicitou; 



 

 

▪ nad dalšími povinnosti s tím souvisejícími; 

▪ nad konzultací a metodickým posouzením návrhu OZV příslušným odborem MV ČR. 

 

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

jednání RM vyzván k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém předsedající 

zasedání RM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a vydat Obecně 

závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou se 

by se zároveň zrušila Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší 

doby nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 

243/2014-2018 ze dne 26. února 2018.  

Rada města Sedlčany Zastupitelstvu města Sedlčany, a to s ohledem na naléhavý obecný zájem, 

zároveň výjimečně doporučuje stanovit dřívější účinnost této Obecně závazné vyhlášky města 

Sedlčany na den 25. května 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1441/2014-2018. 

 

4.6 Žádost o schválení splátkového kalendáře; obecné projednání právního postoje města 

Sedlčany 

Pan místostarosta otevřel problematiku systémového přístupu k podávání a vyřizování Žádostí 

o povolení splátek dlužných částek. 

Jedna z Žádostí byla přijata Městským úřadem Sedlčany dne 19. dubna 2018; zaevidována byla 

pod č. j.: 8076/2018 

Tato Žádost o schválení splátkového kalendáře byla podána FO.  

Další z Žádostí byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 26. dubna 2018 a zaevidována 

byla pod č. j.: MST/8590/2018. 

Tato Žádost o povolení splátek je původem z pokuty uložené ve správním řízení, vedeném 

Městským úřadem Sedlčany, Odbor dopravy a silničního hospodářství, který dne 4. dubna 2018 

vydal příkaz o uložení pokuty za přestupek dle ustanovení § 16 odst. 1, zákona č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to ve výši 5.000,00 Kč, 

za to, že vozidlo, jehož je žadatel provozovatelem, není (nebylo) ze zákona pojištěno u žádné 

ze smluvních pojišťoven.  

Jedná se o vozidlo zn. Mitsubischi Colt, značky 5S9 2227, jehož majitelka, již zhruba 3 roky 

nevlastní řidičský průkaz, a to vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu. Toto vozidlo 

již zhruba 2 roky užívá její vnuk, který se údajně vlastníku zavázal, že poplatky za vozidlo bude 

hradit, což se zjevně nestalo a dne 13. ledna 2018 byl kontrolován jako řidič tohoto vozidla 

hlídkou policie a tak došlo ke zjištění výše uvedeného přestupku.  

Pokutována byla tedy majitelka vozidla. Majitelka uvádí, že je velmi nemocná, tohoto času 

v trvalé péči druhého vnuka a pobírá pouze starobní důchod. Žádá tímto město Sedlčany 

o povolení měsíčních splátek ve výši 1.000,00 Kč, neboť úhrada celé částky 5.000,00 Kč by 

byla pro ni zcela likvidační (po zaplacení nájmu, nezbytných léků a výdajů na jídlo).  

 

Diskuse: 

▪ nad sankčním systémem legislativních předpisů, jejich výší, úměrností a vymahatelností; 

▪ často se jedná o pouhou tvorbu dluhů; 

▪ v tomto systému nelze tolerovat chování; přestupky v dopravě lze vymáhat předáním 

exekučnímu úřadu; 

▪ oddělit původ dlužné částky od tíživé životní situace (dluh z nájmu – bydlení a další). 

 



 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany odmítá v přijatém systému připouštět splátky za vyměření pokuty 

ve správním řízení (přenesená působnost státu) v oblasti přestupků v dopravě a silničním 

hospodářství. 

Odpověď k Žádostem zajistí Odbor ekonomický, a to v součinnosti s Odborem dopravy 

a silničního hospodářství.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Žádost o schválení zahraniční služební cesty do SRN – Moos (dne 19. května – 

20. května 2018)  

Žádost o schválení zahraniční cesty 

Číslo zahraniční pracovní cesty: II / 2018 

Cíl cesty – stát, instituce: S R N – M o o s  

Účel a zaměření cesty – pozvání od hraběte von und zu Arco-Zinneberg ke každoročnímu 

slavnostnímu „zahradnímu“ přijetí starostů a spolupracovníků do zámeckého parku v Moosu. 

Termín cesty od – do: 19. května – 20. května 2018. 

Výdaje zahraniční pracovní cesty hradí: 

a) Ubytování – město Sedlčany; 

b) Stravování – město Sedlčany; 

c) Vedlejší výdaje (pohonné hmoty) – město Sedlčany; 

d) Kapesné – nárokuje se. 

Použitý dopravní prostředek: osobní služební vozidlo. 

Navrhovaní účastníci:  

Jméno, příjmení, funkce – Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany 

                                     Paní Lenka Bučinská, pracovnice Turistického informačního 

střediska Sedlčany 

Záloha celkem: vyúčtování bude provedeno po realizaci cesty. 

 

Diskuse: 

▪ tradiční reprezentace města Sedlčany; 

▪ provedení diplomatické práce a šíření dobrého jména města Sedlčany; 

▪ další rozměry výkonu cesty (nadace); Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO, Vysoký 

Chlumec; IČO 26428326. 

 

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

jednání RM vyzván k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém předsedající 

zasedání RM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje zahraniční služební cestu realizovanou do Spolkové republiky 

Německo (Moos), která se uskuteční ve dnech 19. května 2018 – 20. května 2018, a to za účelem 

účasti na slavnostním přijetí starostů obcí a spolupracovníků do zámeckého parku v Moosu 

(Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO) – aktivity v následujících letech. Město 

Sedlčany budou reprezentovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Lenka Bučinská, 

pracovnice Turistického informačního střediska Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1442/2014-2018. 

 

4.8 Žádost o schválení převodu finančních prostředků; Mateřská škola Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany 



 

 

Žádost byla doručena na Městský úřad Sedlčany dne 2. května 2018, téhož dne zaevidována 

pod č. j.: MST/8930/2018. 

Jménem příspěvkové organizace města Sedlčany a v souladu se Zřizovací listinou paní ředitelka 

požádala o schválení převodu finančních prostředků z Rezervního fondu příspěvkové 

organizace do Fondu investic ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení § 31, a to za účelem 

zamýšleného využití na obnovu zahradního vybavení pracovišť Mateřské školy Sedlčany. 

Převedené finanční prostředky budou použity na celkem šest kusů herních věžových sestav 

pro děti od dvou do sedmi let v rámci třech pracovišť mateřské školy, a to v rozvrhu:  

▪ MŠ, Odloučené pracoviště Sokolovská 2 kusy herních sestav 138.936,00 Kč; 

▪ MŠ, Odloučené pracoviště Severní sídliště 2 kusy herních sestav 148.549,00 Kč; 

▪ MŠ, Centrální pracoviště Šafaříkova 2 kusy herních sestav 176.592,00 Kč; 

Celkem        464.077,00 Kč. 

Ceny jednotlivých sestav se cenově liší vzhledem k jejich velikosti, množství herních prvků 

a prostorovým možnostem jejich umístění na jednotlivých zahradách mateřských škol. 

Podle ustanovení výše uvedeného zákona (§ 30 odst. 3) může dát zřizovatel příspěvkové 

organizaci souhlas k tomu, aby část svého Rezervního fondu, s výjimkou účelově určených 

peněžních darů a prostředků převedených podle ustanovení § 28 odst. 3, použila k posílení 

svého Fondu investic. 

Diskuse: 

▪ nad důvodností Žádosti; 

▪ nad potřebami školy; 

▪ vhodné využít a podpořit. 

 

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

jednání RM vyzván k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém předsedající 

zasedání RM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany uděluje souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, a to podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

aby část svého Rezervního fondu, který příspěvková organizace tvoří, použila k posílení Fondu 

investic, a to v žádané částce ve výši 464.077,00 Kč.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1443/2014-2018. 

  

4.9 Žádost o využití finančních prostředků z Investičního fondu subjektu; Mateřská škola 

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

Ředitelka Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, požádala o použití 

Fondu investic.  

Žádost byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 2. května 2018; přijata a zaevidována pod 

č. j.: MST/8946/2018. 

Ředitelka subjektu požádala o schválení čerpání finančních prostředků z Fondu investic 

ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., § 31, na obnovu zahradního vybavení MŠ Sedlčany. 

Stávající zařízení školních zahrad (rozumí se herní prvky) je značně poškozeno povětrnostními 

vlivy a je předmětem častých oprav. Dle zprávy bezpečnostního technika by byly další opravy 

jednotlivých zahradních prvků velmi finančně náročné a nerentabilní. Schválené finanční 

prostředky budou použity na celkem šest kusů herních věžových sestav pro děti od dvou 

do sedmi let v rámci všech třech pracovišť mateřských škol: 

▪ MŠ Sokolovská           2 kusy herních sestav 138.936,00 Kč 

▪ MŠ Severní sídliště     2 kusy herních sestav 148.549,00 Kč 



 

 

▪ MŠ Šafaříkova            2 kusy herních sestav 176.592,00 Kč 

Celkem      464.077,00 Kč 

 

Ceny jednotlivých sestav se cenově liší vzhledem k jejich velikosti, množství herních prvků 

a prostorovým možnostem jejich umístění na jednotlivých zahradách mateřských škol, jak již 

uvedeno v předchozím projednávání jiné Žádosti. 

 

Fond investic příspěvkové organizace se používá: 

a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, 

d) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který 

příspěvková organizace používá pro svou činnost. 

Diskuse: 

▪ nad důvodností Žádosti a čerpáním prostředků; 

▪ nad revizí a bezpečnostními prvky; 

▪ využitelnost zařízení herních prvků. 

 

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

jednání RM vyzván k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém předsedající 

zasedání RM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany souhlasí s využitím prostředků Fondu investic, který je tvořen Mateřskou 

školou Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, příspěvkovou organizací, ve výši 

čerpání částky 464.077,00 Kč za účelem nákupu šesti kusů herních sestav na vybavení 

Centrálního pracoviště (v částce 176.592,00 Kč) a obou Odloučených pracovišť Mateřské školy 

Sedlčany (Odloučené pracoviště Sokolovská v částce 138.936,00 Kč; Odloučené pracoviště 

Severní sídliště v částce 148.549,00 Kč) a za účelem jejich instalace do venkovních prostor 

zahrad.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1444/2014-2018. 

 

4.10 Projednání Zprávy (Oznámení) České školní inspekce; 2. základní škola – Škola 

Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram  

Dokument – Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí byl na Městský úřad Sedlčany doručen dne 5. dubna 2018 a zaevidován pod č. j.: ST 

6933/2018. 

Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí je 

žádoucí projednat zřizovatelem kontrolovaného subjektu. 

Ve dnech 7. února 2018 až 14. února 2018 byla provedena ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, inspekční činnost u právnické osoby 

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram, jejímž je město 

Sedlčany zřizovatelem. 

 

Kontrola byla vykonána v základní škole (dále „ZŠ“), školní družině (dále „ŠD“) a školním 

klubu (dále „ŠK“). 

1. Kontrola vydání a zveřejnění školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 školského 

zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 



 

 

Ředitel základní školy (dále ,,ředitel“) vydal tzv. Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, Školní vzdělávací program ŠD a Školní vzdělávací program ŠK. 

Dokumenty jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole. Nebylo zjištěno porušení výše 

uvedeného právního předpisu.  

2. Kontrola dodržování § 30 odst. 1 až 3 školského zákona (zveřejnění a obsah školního 

a vnitřního řádu, seznámení zaměstnanců a žáků školy s obsahem řádů, informování zákonných 

zástupců o jejich vydání a obsahu). 

Ředitel vydal Školní řád ZŠ, Vnitřní řád ŠD a Vnitřní řád ŠK. Kontrolou jejich obsahu bylo 

zjištěno, že obsahují všechny informace v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 školského zákona. 

Kontrolou Školního řádu ZŠ bylo zjištěno, že obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků. Školní řád ZŠ, Vnitřní řád ŠD a Vnitřní řád ŠK byly zveřejněny na přístupných 

místech ve škole. Prokazatelným způsobem s nimi byli seznámeni zaměstnanci školy a žáci 

školy, což bylo doloženo v Zápise z pedagogické rady ze dne 31. srpna 2017, zápisy v třídních 

knihách, v přehledech výchovně vzdělávací práce, v ŠK přiloženým dokumentem k tzv. 

Zápisnímu lístku. O vydání a obsahu Školního řádu ZŠ, Vnitřního řádu ŠD a Vnitřního řádu 

ŠK byli informováni zákonní zástupci žáků (doloženo tzv. Návratkami s podpisy zákonných 

zástupců, Evidenčními listy účastníka ŠD s podpisy zákonných zástupců účastníků a Zápisními 

lístky ŠK s podpisy rodičů. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Diskuse: 

▪ nad obsahem dokumentu a předmětem kontroly; 

▪ žádné významné zjištění; 

▪ pochvala pro ředitele subjektu.  

 

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

jednání RM vyzván k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém předsedající 

zasedání RM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti 

provedené Českou školní inspekcí ve dnech 7. února 2018 až 14. února 2018, provedené 

ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

u právnické osoby 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1445/2014-2018. 

 

 

4.11 Zajištění právní kontinuity monitorovacích zpráv vybraných akcí (v rámci realizace 

projektu „Sedlčany – analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí jímacího území 

v povodí Sedleckého potoka“ a „Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro 

město Sedlčany“; Dohoda o ukončení trvání příkazní smlouvy (2x); Příkazní smlouva 

(2x);  

Rada města Sedlčany, a to s ohledem na změnu právní subjektivity nástupnické organizace 

a přechod práv při změně spolupracujícího subjektu projednala níže uvedená smluvní ujednání 

(návrhy), které jsou dále zevrubně uvedeny. 

a) 

Dohoda o ukončení trvání příkazní smlouvy (opis části dokumentu) 

Příkazce:     Město Sedlčany 

se sídlem:     nám. T. G. Masaryka, č. p. 32 

IČ:      00243 272 

DIČ:      CZ00243 272 



 

 

zastoupený:     Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany 

(dále jen „příkazce“) 

na straně jedné 

a 

Příkazník:     Support & Consulting, s. r. o. 

se sídlem:     Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 

korespondenční adresa:   Pod Klaudiánkou 271/4a, 140 00 Praha 4 – Podolí 

IČ:      261 40 136 

DIČ:      CZ 26140136 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 73765 

zastoupený:     Panem Michalem Stejskalem, jednatelem 

(dále jen „příkazník“) 

na druhé straně 

Příkazce a příkazník společné také jako „smluvní strany“ se dohodly na následujícím: 

I. Předmět dohody 

1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.2 Příkazní smlouvy (dále také 

jako „smlouvy“) ze dne 29. května 2015, dohodly na ukončení trvání smlouvy ke dni 

podpisu této dohody oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni ukončení trvání smlouvy podle odst. 1 tohoto 

článku mezi smluvními stranami neexistují žádné jednostranné nebo vzájemné právní  

či peněžní nároky vyplývající ze smlouvy, a to včetně veškerých práv a závazků 

vyplývajících ze smlouvy, které ke dni nabytí platnosti a účinnosti této dohody nebyly 

smluvními stranami splněny. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá strana obdrží jeden. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že je výrazem jejich svobodné  

a pravé vůle a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy. 

 

 

b) 

Dohoda o ukončení trvání příkazní smlouvy 

Příkazce:     Město Sedlčany 

se sídlem:     nám. T. G. Masaryka, č. p. 32 

IČ:      00243 272 

DIČ:      CZ00243 272 

zastoupený:     Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany 

(dále jen „příkazce“) 

na straně jedné 

a 

Příkazník:     Support & Consulting, s. r. o. 

se sídlem:     Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 

korespondenční adresa:   Pod Klaudiánkou 271/4a, 140 00 Praha 4 – Podolí 

IČ:      261 40 136 

DIČ:      CZ 26140136 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 73765 

zastoupený:     Panem Michalem Stejskalem, jednatelem 

(dále jen „příkazník“) 



 

 

na druhé straně 

 

Příkazce a příkazník společné také jako „smluvní strany“ se dohodly na následujícím: 

I. Předmět dohody 

 

1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.2 Příkazní smlouvy (dále také 

jako „smlouvy“) ze dne 29. července 2014, dohodly na ukončení trvání smlouvy ke dni podpisu 

této dohody oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni ukončení trvání smlouvy podle odst. 1 tohoto 

článku mezi smluvními stranami neexistují žádné jednostranné nebo vzájemné právní  

či peněžní nároky vyplývající ze smlouvy, a to včetně veškerých práv a závazků vyplývajících 

ze smlouvy, které ke dni nabytí platnosti a účinnosti této dohody nebyly smluvními stranami 

splněny. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá strana obdrží jeden. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že je výrazem jejich svobodné  

a pravé vůle a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy. 

 

c) 

Příkazní smlouva 

 

Příkazce:     Město Sedlčany 

se sídlem:     nám. T. G. Masaryka, č. p. 32 

IČ:      00243 272 

DIČ:      CZ00243 272 

zastoupený:     Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany 

(dále jen „příkazce“) 

na straně jedné 

a 

Příkazník:     DERHAMNS, s. r. o. 

se sídlem:     Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

korespondenční adresa:   Nademlejnská 600/1, 190 00 Praha – Hloubětín 

IČ:      01537211 

DIČ:      CZ01537211 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 228863 

zastoupený:     Mgr. Danielem Glasem, jednatelem 

(dále jen „příkazník“) 

na druhé straně 

 

Příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce 

a roku dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „zákon“) 

tuto příkazní smlouvu: 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce níže definované 

záležitosti v rámci realizace projektu „Sedlčany – analýza rizik staré ekologické zátěže 

v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka“ (dále jako „projekt“) a závazek 



 

 

příkazce zaplatit za řádně poskytnuté plnění příkazníkovi odměnu ve výši a způsobem dle 

této smlouvy. 

1.2. V rámci Operačního programu Životní prostředí v programové období 2007 – 2013 (dále 

také jako „OPŽP“) je v rozsahu a podle aktuálních podmínek příslušných právních 

předpisů vydaných Ministerstvem životního prostředí ČR (dále také jako „MŽP“) 

stanovená tzv. „doba udržitelnosti projektu“. Administrátorem OPŽP je Státní fond 

životního prostředí (dále jen „Fond“). V rámci této doby a v souladu s ustanoveními této 

smlouvy, bude příkazník pro příkazce vykonávat následující činnosti: 

A. Vypracování roční průběžné provozní monitorovací zprávy (dále jen „PPMZ“). Tato 

činnost zahrnuje: 

a) Zpracování PPMZ pro projekt v souladu s aktuální metodikou Fondu;  

b) Zajištění a kompletaci všech povinných příloh k PPMZ pro projekt dle metodiky 

Fondu; 

c) Zajištění a zpracování dalších podkladů k PPMZ na základě požadavků dotčených 

orgánů veřejné správy. 

d) Odevzdání PPMZ na Fond. 

 

2. Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy 

2.1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat dle platných ustanovení zákona, 

pečlivě a poctivě podle svých schopností a při plnění smlouvy použije každého prostředku, 

kterého vyžaduje povaha příkazníkem podle této smlouvy obstarávaných záležitostí,  

a to takového prostředku, který se shoduje s vůlí příkazce. 

2.2. Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů 

příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci 

odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, 

předaných mu ke zpracování příkazcem. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě 

nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

2.3. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech  

a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 

příkazce. 

2.4. Příkazník je povinen provést příkaz osobně, není-li dále stanoveno jinak. Příkazník je 

oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které příkazník 

nemůže zajistit ze svých zdrojů. K těmto činnostem je příkazník oprávněn udělit třetím 

osobám plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem příkazce, a to na základě 

zmocnění příkazce podle článku 3.5 této smlouvy. Svěří-li příkazník provedení příkazu 

jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. 

2.5. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy 

příkazce, věci a veškeré užitky, které za něho převzal při začátku a během plnění této 

smlouvy. 

2.6. Zjistí-li příkazník při zajišťování předmětu plnění podle této smlouvy překážky, které 

znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních jednání dohodnutým způsobem, oznámí 

to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.  

Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy ve lhůtě 7 dnů, je 

příkazník oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu ustanovení § 2440 občanského 

zákoníku. Příkazníkovi náleží v tomto případě částka, dosud účelně a nezbytně vynaložená 

pro potřeby příkazce. 



 

 

2.7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 

v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech,  

se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou smluvními stranami 

považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 

zákona. 

 

3. Práva a povinnosti příkazce 

3.1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace,  

jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá,  

že je má zajistit příkazník a v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas  

(v písemně dohodnutém termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný 

k řádnému plnění smlouvy. 

3.2. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat  

mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, a to včetně zajištění 

potřebné součinnosti dalších osob spolupracujících na přípravě a realizaci projektu. 

3.3. Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou řádně 

a včas uhradit odměnu stanovenou v článku 4. této smlouvy, a to i v případě,  

že příkazníkem pro příkazce podle této smlouvy obstarávaná záležitost nebude naplněna 

z jiných důvodů než z důvodů porušení povinností příkazníka podle této smlouvy a dále 

v případě, že se nedostaví výsledek obstarávaný příkazníkem jménem příkazce podle  

této smlouvy a je příkazce povinen nahradit příkazníkovi náklady účelně vynaložené  

při provádění příkazu podle této smlouvy. 

3.4. Příkazce se v souladu s ustanovením § 2439 zákona zavazuje udělit příkazníkovi plnou 

moc k uskutečňování právních jednání jménem příkazce, tato plná moc tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy. Platnost plné moci končí nejpozději s ukončením této smlouvy. 

3.5. Příkazce se zavazuje neuzavřít po dobu trvání příkazu se třetí osobou jakožto příkazníkem 

příkazní smlouvu či smlouvu obdobnou, jejímž předmětem by bylo obstarání záležitostí  

či její části, jak vyplývá z této smlouvy. 

 

4. Cena 

4.1. Za plnění činnosti dle článku 1.2 A. náleží příkazníkovi odměna ve výši 

Cena za vypracování 1 PPMZ     5.000,00 Kč 

4.2. Odměna příkazníka podle čl. 4.1 neobsahuje DPH, které bude fakturováno podle 

příslušného daňového zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3. Odměna příkazníka podle čl. 4.1 zahrnuje vynaložené náklady příkazníka a zahrnuje 

náklady na cestovné. Tato cena neobsahuje mimořádné náklady, které byly vynaloženy  

při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s tím z důvodu mimo osobu příkazníka – např. 

náklady na vypracování speciálních znaleckých posudků, které si vyžádá příkazce. 

Uvedené náklady hradí v plném rozsahu příkazce na základě dokladů předložených 

příkazníkem. 

4.4. Odměna podle čl. 4.1 této smlouvy za plnění předmětu smlouvy podle článku 1.2 této 

smlouvy bude uhrazena po podání PPMZ pro projekt na Fond. Smluvní strany se dohodly, 

že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude 

vystavena faktura – daňový doklad. 

4.5. Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem do 14 dnů 

po jejich vystavení příkazníkem. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován 

den, kdy příkazce předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu příkazce. 



 

 

 

5. Doba trvání smlouvy 

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy a uzavírá se na dobu 

určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. 

5.2. Tento smluvní vztah může být, před uplynutím výše sjednané doby, dále ukončen způsoby 

stanovenými v § 2440 až 2443 zákona. 

5.3. Závazek příkazníka uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek příkazce hradit 

příkazníkovi sjednané odměny zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemné dohodou 

nebo k poslednímu dni výpovědní doby, ledaže tato smlouva stanoví jinak. 

 

6. Sankce 

6.1. Pro případ prodlení s úhradou odměny příkazníka ve lhůtě splatnosti je příkazce povinen 

zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započaty 

den prodlení. 

6.2. Příkazník odpovídá za případné vady plnění a vzniklé škody prokazatelně způsobené 

příkazníkem příkazci v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy vyjma škod vzniklých 

vinou příkazce. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 

převzatých od příkazce, u kterých příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče 

nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornit příkazce, ale ten na jejich použití 

trval. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 

7.2. Veškeré změny této smlouvy včetně ukončení platnosti je možné provést pouze písemnou 

formou se souhlasem obou smluvních stran. 

7.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotovením, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom (1) vyhotovení. 

7.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažena jsou jim jasná  

a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 

vůle. Na důkaz tohoto potvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 

d) 

Příkazní smlouva 

 

Příkazce:     Město Sedlčany 

se sídlem:     nám. T. G. Masaryka, č. p. 32 

IČ:      00243 272 

DIČ:      CZ00243 272 

zastoupený:     Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany 

(dále jen „příkazce“) 

na straně jedné 

a 

Příkazník:     DERHAMNS, s. r. o. 

se sídlem:     Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

korespondenční adresa:   Nademlejnská 600/1, 190 00 Praha – Hloubětín 

IČ:      01537211 

DIČ:      CZ01537211 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 228863 



 

 

zastoupený:     Mgr. Danielem Glasem, jednatelem 

(dále jen „příkazník“) 

na druhé straně 

 

Příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce 

a roku dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „zákon“) 

tuto příkazní smlouvu: 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce níže definované 

záležitosti v rámci realizace projektu „Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi 

pro město Sedlčany“ (dále jako „projekt“) a závazek příkazce zaplatit za řádně poskytnuté 

plnění příkazníkovi odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy. 

1.2 V rámci Operačního programu Životní prostředí v programové období 2007 – 2013 (dále 

také jako „OPŽP“) je v rozsahu a podle aktuálních podmínek příslušných právních předpisů 

vydaných Ministerstvem životního prostředí ČR (dále také jako „MŽP“) stanovená tzv. 

„doba udržitelnosti projektu“. Administrátorem OPŽP je Státní fond životního prostředí 

(dále jen „Fond“). V rámci této doby a v souladu s ustanoveními této smlouvy, bude 

příkazník pro příkazce vykonávat následující činnosti: 

B. Vypracování roční průběžné provozní monitorovací zprávy (dále jen „PPMZ“). Tato 

činnost zahrnuje: 

a) Zpracování PPMZ pro projekt v souladu s aktuální metodikou Fondu;  

b) Zajištění a kompletaci všech povinných příloh k PPMZ pro projekt dle metodiky 

Fondu; 

c) Zajištění a zpracování dalších podkladů k PPMZ na základě požadavků 

dotčených orgánů veřejné správy; 

d) Odevzdání PPMZ na Fond. 

 

2. Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy 

2.1 Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat dle platných ustanovení zákona, pečlivě 

a poctivě podle svých schopností a při plnění smlouvy použije každého prostředku, kterého 

vyžaduje povaha příkazníkem podle této smlouvy obstarávaných záležitostí,  

a to takového prostředku, který se shoduje s vůlí příkazce. 

2.2 Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů 

příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci 

odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, 

předaných mu ke zpracování příkazcem. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě 

nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

2.3 Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech  

a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 

příkazce. 

2.4 Příkazník je povinen provést příkaz osobně, není-li dále stanoveno jinak. Příkazník je 

oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které příkazník 

nemůže zajistit ze svých zdrojů. K těmto činnostem je příkazník oprávněn udělit třetím 

osobám plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem příkazce, a to na základě 



 

 

zmocnění příkazce podle článku 3.5 této smlouvy. Svěří-li příkazník provedení příkazu 

jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. 

2.5 Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy 

příkazce, věci a veškeré užitky, které za něho převzal při začátku a během plnění této 

smlouvy. 

2.6 Zjistí-li příkazník při zajišťování předmětu plnění podle této smlouvy překážky, které 

znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních jednání dohodnutým způsobem, oznámí 

to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.  

Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy ve lhůtě 7 dnů, je 

příkazník oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu ustanovení § 2440 občanského zákoníku. 

Příkazníkovi náleží v tomto případě částka, dosud účelně a nezbytně vynaložená pro 

potřeby příkazce. 

2.7 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 

v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech,  

se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou smluvními stranami 

považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona. 

 

3. Práva a povinnosti příkazce 

3.1.Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace,  

jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá,  

že je má zajistit příkazník a v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas  

(v písemně dohodnutém termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný 

k řádnému plnění smlouvy. 

3.2 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat  

mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, a to včetně zajištění 

potřebné součinnosti dalších osob spolupracujících na přípravě a realizaci projektu. 

3.3 Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou řádně 

a včas uhradit odměnu stanovenou v článku 4. této smlouvy, a to i v případě,  

že příkazníkem pro příkazce podle této smlouvy obstarávaná záležitost nebude naplněna 

z jiných důvodů než z důvodů porušení povinností příkazníka podle této smlouvy a dále 

v případě, že se nedostaví výsledek obstarávaný příkazníkem jménem příkazce podle  

této smlouvy a je příkazce povinen nahradit příkazníkovi náklady účelně vynaložené  

při provádění příkazu podle této smlouvy. 

3.4 Příkazce se v souladu s ustanovením § 2439 zákona zavazuje udělit příkazníkovi plnou moc 

k uskutečňování právních jednání jménem příkazce, tato plná moc tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Platnost plné moci končí nejpozději s ukončením této smlouvy. 

3.5 Příkazce se zavazuje neuzavřít po dobu trvání příkazu se třetí osobou jakožto příkazníkem 

příkazní smlouvu či smlouvu obdobnou, jejímž předmětem by bylo obstarání záležitostí  

či její části, jak vyplývá z této smlouvy. 

 

4. Cena 

4.1 Za plnění činnosti dle článku 1.2 A. náleží příkazníkovi odměna ve výši 

Cena za vypracování 1 PPMZ     5 000,- Kč 

4.2 Odměna příkazníka podle čl. 4.1 neobsahuje DPH, které bude fakturováno podle 

příslušného daňového zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3 Odměna příkazníka podle čl. 4.1 zahrnuje vynaložené náklady příkazníka a zahrnuje 

náklady na cestovné. Tato cena neobsahuje mimořádné náklady, které byly vynaloženy  



 

 

při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s tím z důvodu mimo osobu příkazníka – např. 

náklady na vypracování speciálních znaleckých posudků, které si vyžádá příkazce. Uvedené 

náklady hradí v plném rozsahu příkazce na základě dokladů předložených příkazníkem. 

4.4 Odměna podle čl. 4.1 této smlouvy za plnění předmětu smlouvy podle článku 1.2 této 

smlouvy bude uhrazena po podání PPMZ pro projekt na Fond. Smluvní strany se dohodly, 

že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude 

vystavena faktura – daňový doklad. 

4.5 Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem do 14 dnů 

po jejich vystavení příkazníkem. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován 

den, kdy příkazce předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu příkazce. 

 

 

5. Doba trvání smlouvy 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy a uzavírá se na dobu 

určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. 

5.2 Tento smluvní vztah může být, před uplynutím výše sjednané doby, dále ukončen způsoby 

stanovenými v § 2440 až 2443 zákona 

5.3 Závazek příkazníka uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek příkazce hradit 

příkazníkovi sjednané odměny zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemné dohodou 

nebo k poslednímu dni výpovědní doby, ledaže tato smlouva stanoví jinak. 

 

6. Sankce 

6.1 Pro případ prodlení s úhradou odměny příkazníka ve lhůtě splatnosti je příkazce povinen 

zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započaty 

den prodlení. 

6.2 Příkazník odpovídá za případné vady plnění a vzniklé škody prokazatelně způsobené 

příkazníkem příkazci v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy vyjma škod vzniklých 

vinou příkazce. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 

převzatých od příkazce, u kterých příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče 

nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornit příkazce, ale ten na jejich použití 

trval. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 

7.2 Veškeré změny této smlouvy včetně ukončení platnosti je možné provést pouze písemnou 

formou se souhlasem obou smluvních stran. 

7.3 Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotovením, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom (1) vyhotovení. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná  

a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 

vůle. Na důkaz tohoto potvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 

Diskuse: 

▪ nad vlastním návrhem všech smluvních ujednání; 

▪ nad právními skutečnostmi a kontinuitou zajištění monitorovacích zpráv; 

▪ nad předáváním údajů (Odbor investic v součinnosti s Odborem krizového řízení); 

▪ další informace ze strany pana starosty. 

 



 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyřkl soubor výroků návrhů usnesení, 

o kterých nechal hlasovat samostatně:  

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dohodu o ukončení trvání Příkazní smlouvy dříve 

uzavřenou se společností Support & Consulting, s. r. o., se sídlem Praha, Korunní 810/104, 

101 00 Praha 10 – Vinohrady; IČ 26140136, ve věci závazku příkazníka obstarat pro příkazce 

Smlouvou definované záležitosti v rámci realizace projektu „Sedlčany – analýza rizik staré 

ekologické zátěže v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka“.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1446/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v návaznosti na naplnění usnesení značky RM 86-

1446/2014-2018, uzavřít Příkazní smlouvu se společností DERHAMNS, s. r. o., se sídlem 

Praha, Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČ 01537211, jejímž předmětem je 

závazek příkazníka obstarat pro příkazce Smlouvou definované záležitosti v rámci realizace 

projektu „Sedlčany – analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí jímacího území v povodí 

Sedleckého potoka“ (zejména vypracování roční průběžné provozní monitorovací zprávy), 

za podmínek Smlouvou sjednaných.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1447/2014-2018. 

  

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dohodu o ukončení trvání Příkazní smlouvy dříve 

uzavřenou se společností Support & Consulting, s. r. o., se sídlem Praha, Korunní 810/104, 

101 00 Praha 10 – Vinohrady; IČ 26140136, ve věci závazku příkazníka obstarat pro příkazce 

Smlouvou definované záležitosti v rámci realizace projektu „Varovný systém ochrany obyvatel 

před povodněmi pro město Sedlčany“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1448/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v návaznosti na naplnění usnesení značky RM 86-

1448/2014-2018, uzavřít Příkazní smlouvu se společností DERHAMNS, s. r. o., se sídlem 

Praha, Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČ 01537211, jejímž předmětem je 

závazek příkazníka obstarat pro příkazce Smlouvou definované záležitosti v rámci realizace 

projektu „Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Sedlčany“ (zejména 

vypracování roční průběžné provozní monitorovací zprávy), za podmínek Smlouvou 

sjednaných.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1449/2014-2018. 

 

4.12 Ustanovení výběrové komise pověřené k úkonům zadavatele dle § 42 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; stavební akce „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, prostřednictvím referenční zprávy pana místostarosty 

předložil na dnešní jednání RM návrh složení komise pověřené k úkonům zadavatele dle 

ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele 

stavby pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“. Otevírání obálek proběhne 

dne 17. května 2018 v čase od 9:00 hod. 



 

 

Návrh složení komise:  

Mgr. Hynek Fajmon, Mgr. Eliška Blejchařová, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer 

a Ing. Vojtěch Hlaváček. 

Návrh náhradníků komise:  

Bc. Věra Greifová, paní Eva Boušková, Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys a Ing. Aneta 

Šnellerová. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit složení komise pověřené k úkonům zadavatele dle 

ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele 

stavby pod názvem „LAS – umělé povrchy dráhy, sektory“. 

Složení komise se jeví jako možné. 

S kandidáty (členy) předem projednáno. 

Zajištěna jejich přítomnost. 

 

Diskuse: 

▪ nad složením komise; 

▪ vytvoření dostatečné právní podpory; 

▪ další diskusní příspěvky ohledně postavení obcí v řízení. 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyřkl výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat samostatně:  

„Rada města Sedlčany schvaluje ustavit komisi, pověřenou k úkonům zadavatele dle ustanovení 

§ 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele stavby 

pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, která bude pracovat ve složení: 

Mgr. Hynek Fajmon, Mgr. Eliška Blejchařová, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer 

a Ing. Vojtěch Hlaváček. 

Náhradníky jsou Bc. Věra Greifová, paní Eva Boušková, Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys 

a Ing. Aneta Šnellerová.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1450/2014-2018. 

 

4.13 Zajištění opravy elektroinstalace v objektu 1. základní školy Sedlčany 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil cenovou nabídku firmy 

STRNAD elektro, s. r. o. na zamýšlenou a rozpočtovanou rekonstrukci elektroinstalace 

ve druhém podlaží objektu 1. ZŠ Sedlčany.  

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 předloženou 

cenovou nabídkou na akci „Elektro instalace 1. ZŠ“ a zvažovala vydat rozhodnutí o výběru 

zhotovitele, kterým by byla firma STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. 

p. 1 157, 264 01 Sedlčany; IČ 28252772. Nabídková cena činí částku ve výši 298.090,88 Kč 

(bez DPH), výše zákonné DPH činí 62.599,09 Kč (DPH 21 %), konečná cena v době učinění 

nabídky činí s DPH celkem 360.689,97 Kč (cena s DPH). 

 

Rada města Sedlčany dále zvažovala pověřit statutárního zástupce města Sedlčany, pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvního ujednání (např. objednávky, 

standardní smlouvy) s firmou STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlecká č. p. 1 157, 264 01 

Sedlčany; IČ 28252772, na výše uvedené stavební práce. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad vlastní konstrukcí nabídky; 

▪ kvalita osvětlovacích bodů; 

▪ práce by měly být prováděny mimo provoz (prázdniny). 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyřkl výrok návrhů 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 znění a účinném znění, bere na vědomí 

předloženou cenovou nabídku na stavební akci pod názvem „Elektro instalace 1. ZŠ“ 

a rozhoduje o výběru zhotovitele, kterým je firma STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Sedlecká č. p. 1157, 264 01 Sedlčany; IČ 28252772, za nabídnutou cenu ve výši 298.090,88 Kč 

(bez DPH), 62.599,09 Kč (DPH 21 %), tj. celkem za 360.689,97 Kč (cena s DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1451/2014-2018. 

 

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

ujednání s firmou STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 1157, 264 01 

Sedlčany; IČ 28252772 na provedení rozpočtované stavební akce pod názvem „Elektro 

instalace 1. ZŠ“.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1452/2014-2018. 

 

4.14 Zajištění platby parkovného pomocí mobilního telefonu – SMS zprávy; podmínky 

spolupráce; návrh smluvního ujednání 

Rada města Sedlčany projednala nabídku společnosti GLOBDATA, a. s. se sídlem Praha, 

Staroměstské náměstí 608/10, 110 00 Praha 1. 

Referujícím k řešené problematice byl pan místostarosta, který uvedené údaje a nabídku 

okomentoval.  

Při aktuální ceně parkovného se rýsují následující varianty  SMS a SEJF platby parkovného 

(vize níže). 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s následujícím. 

Obchodní model:                                            

Aktivační poplatek: 0,00 Kč                                               

Měsíční poplatek: 0,00 Kč                                  

Proškolení zástupců MP: 0,00 Kč                                    

Cena chybové (upozornění na špatnou syntaxi objednávací SMS); MT SMS: 0,90 Kč bez 

DPH.                                 

Cena informační (upozornění na konec platnosti VPL); MT SMS: 0,90 Kč bez 

DPH.                                           

Grafické práce spojené s výrobou „proma SMS“ a SEJF parking: 

0,00 Kč.                                       

Tisk „proma SMS“ nebo SEJF platby: 300 Kč / samolepka ve formátu A4. 

 

Varianta A (zachování stávajícího ceníku parkovného) 

SMS ceník parkovného   

    



 

 

Doba parkování Cena VPL v Kč Tvar objednávací SMS Odměna GLOBDATA, a. s. 

60 MINUT 10    SED  1S23456  60 35 % z ceny parkovného 

120 MINUT 20    SED  1S23456   120 18 % z ceny parkovného 

180 MINUT 30    SED  1S23456  180 18 % z ceny parkovného 

240 MINUT 40    SED  1S23456  240 18 % z ceny parkovného 

300 MINUT 50    SED  1S23456  300 18 % z ceny parkovného 

Notifikace U      
       
    

SEJF ceník parkovného   

    

Doba parkování Cena VPL v Kč   Odměna GLOBDATA a.s. 

60 MINUT 10      10 % z ceny parkovného 

120 MINUT 20      10 % z ceny parkovného 

180 MINUT 30      10 % z ceny parkovného 

240 MINUT 40      10 % z ceny parkovného 

300 MINUT 50      10 % z ceny parkovného 

Notifikace U    

    

Varianta B 

SMS ceník parkovného   

    

Doba parkování Cena VPL v Kč Tvar objednávací SMS Odměna GLOBDATA a.s. 

60 MINUT 13    SED  1S23456  60 18 % z ceny parkovného 

120 MINUT 26    SED  1S23456   120 18 % z ceny parkovného 

180 MINUT 39    SED  1S23456  180 18 % z ceny parkovného 

240 MINUT 52    SED  1S23456  240 18 % z ceny parkovného 

300 MINUT 65    SED  1S23456  300 18 % z ceny parkovného 

Notifikace U      
       

SEJF ceník parkovného   

    
Doba parkování Cena VPL v Kč   Odměna GLOBDATA a.s. 

60 MINUT 10      10 % z ceny parkovného 

120 MINUT 20      10 % z ceny parkovného 

180 MINUT 30      10 % z ceny parkovného 

240 MINUT 40      10 % z ceny parkovného 

300 MINUT 50      10 % z ceny parkovného 

Notifikace U    

    



 

 

    
Varianata C 

SMS ceník parkovného   

    
Doba parkování Cena VPL v Kč Tvar objednávací SMS Odměna GLOBDATA a.s. 

75 MINUT 13    SED  1S23456  75 18 % z ceny parkovného 

150 MINUT 26    SED  1S23456   150 18 % z ceny parkovného 

225 MINUT 39    SED  1S23456  180 18 % z ceny parkovného 

300 MINUT 52    SED  1S23456  240 18 % z ceny parkovného 

375 MINUT 65    SED  1S23456  300 18 % z ceny parkovného 

Notifikace U      
       

SEJF ceník parkovného   

    
Doba parkování Cena VPL v Kč   Odměna GLOBDATA a.s. 

60 MINUT 10      10 % z ceny parkovného 

120 MINUT 20      10 % z ceny parkovného 

180 MINUT 30      10 % z ceny parkovného 

240 MINUT 40      10 % z ceny parkovného 

300 MINUT 50      10 % z ceny parkovného 

Notifikace U    

    
Pan místostarosta RM doporučil variantu označenou jako „B“.  

Za obchodní společnost předložil nabídku pan Petr Klička, obchodní ředitel. 

  

Rada města Sedlčany nabídku projednala a v rámci diskuse se přiklonila k SMS platbu 

parkovného v Sedlčanech s účinností ode dne 1. července 2018 realizovat, a to na parkovištích 

na nám. T. G. Masaryka a nám. Komenského (u kostela), celkem 4 PA. Rada města Sedlčany 

se přiklonila pro realizaci varianty „B“ učiněné nabídky. 

 

Diskuse: 

▪ nad předloženým systémem; 

▪ nad jednotlivými nabídkami a jejich cenou; 

▪ nad dalšími aspekty (Parkovací řád; technické záležitosti; přesuny přístrojového vybavení 

a zrušení systému). 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyřkl výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje aplikovat platbu parkovného pomocí SMS zprávy, a to 

na vybraných parkovištích v městské zástavbě Sedlčany (na nám. T. G. Masaryka a nám. 

Komenského; celkem 4 ks PA), ve variantě označené jako „B“ akceptované nabídky obchodní 

společnosti GLOBDATA, a. s. se sídlem Praha, Staroměstské náměstí 608/10, 110 00 Praha 1, 

s účinností dnem 1. července 2018.“ 

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

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1453/2014-2018. 

 

4.15 Žádost o souhlas s pronájmem nebytových prostor; žadatel Sportovní areály 

Sedlčany 

Rada města Sedlčany projednala spisový materiál předložený správcem objektu Sokolovna 

Sedlčany ve věci návrhu na využití části nebytových prostor jako hudební zkušebny.  

Žádost o souhlas s pronájmem nebytových prostor ze dne 2. května 2018 byla Městským 

úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: MST 8953/2018 téhož dne. 

Ředitel subjektu Sportovní areály Sedlčany, příspěvkové organizace, požádal RM o vydání 

souhlasu s pronájmem nebytového prostoru, tj. jedné místnosti o výměře 29 m2 podlahové 

plochy v prvním patře objektu budovy Sokolovny Sedlčany, na adrese Sedlčany, Tyršova 

č. p. 150, 264 01 Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla dále seznámena s přiloženým (dříve zveřejněným) záměrem, 

zápisem z výběru a návrhem Nájemní smlouvy. 

Příspěvková organizace města Sedlčany, Sportovní areály Sedlčany, dříve zveřejnila záměr 

pronajmout nebytový prostor – jedné místnosti o výměře 29 m2 podlahové plochy v prvním 

patře budovy Sokolovny, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, na pozemku parc. č. 1637 v 

k. ú. a obci Sedlčany, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrálního pracoviště Příbram, na LV 10001 pro katastrální území a obec Sedlčany. 

Tento prostor bude pronajat na dobu neurčitou a jeho minimální nájemné je stanoveno 

na 9.889,00 Kč za rok. 

Zájemci o užívání mohli nabídky posílat nejpozději do dne 30. dubna 2018 do 12:00 hod., a to 

na adresu správce, Sportovní areály Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany. 

Hlavním kritériem výběru je nabídnutá výše nájmu, pomocným kritériem druh činnosti. 

Doručena byla pouze jedna nabídka. 

 

Projednán byl návrh smluvního ujednání (základní opis níže; začátek): 

Smlouva o nájmu nebytových prostor 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany 

Sportovní areál Sedlčany, příspěvková organizace města Sedlčany, 

zastoupená panem Pavlem Bednářem, ředitelem  

IČ: 72554541, DIČ: CZ 72554541 

sídlo: nám. T. G. Masaryka 34, 264 80 Sedlčany 

dále jen „pronajímatel“ 

a „nájemce“ 

uzavírají tuto 

Smlouvu o nájmu nebytových prostor 

dále jen „smlouva“ 

I. 

Sportovní areály Sedlčany prohlašují, že mají od svého zřizovatele, města Sedlčany, svěřenou 

k hospodaření budovu Sokolovny, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany zapsanou na LV 10001 

pro kat. území Sedlčany, obec Sedlčany u Katastrálního úřadu v Příbrami (pozemek parc. 

č. 2637 v k. ú. Sedlčany). 

A dále prohlašují, že mají souhlas zřizovatele k pronajímání nebytových prostor „místnost v 1. 

patře objektu o výměře 29 m2“ v této budově (usnesení RM Sedlčany č….). 

 

II. 

Předmět nájmu 

Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci nebytové prostory nacházející se v budově 

Sokolovny, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, a to: 



 

 

Místnost v 1. patře o výměře ........................................................ 29 m2 

Nebytové prostory uvedené v čl. II. této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci za účelem 

provozování hudební zkušebny. 

Nebytový prostor se pronajímá s touto podmínkou: nájemce je povinen omezit hlučný provoz 

v době provozu tělocvičny, zvláště pak při cvičení a tancích na hudbu. 

Tato podmínka je zohledněna ve výši nájmu. 

Nájemce byl seznámen s celkovým stavem nebytových prostor, byla provedena společná 

fyzická prohlídka prostor. Nájemce tyto nebytové prostory přebírá bez závad a ve stavu 

způsobilém k okamžitému užívání. 

 

III. 

Doba trvání nájmu 

Tato smlouva o nájmu nebytových prostor se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. června 

2018. 

(konec opisu části návrhu smlouvy) 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany po projednání výše uvedené dokumentace a vlastní Žádosti zvažovala 

vydat souhlas s pronájmem vyspecifikovaných nebytových prostor (jedné místnosti o výměře 

29 m2 podlahové plochy), které jsou situovány v prvním patře objektu Sokolovny Sedlčany, 

na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, za blíže specifikovaných podmínek, 

předloženým návrhem smluvního ujednání o užívání nebytových prostor v budově Sokolovny 

Sedlčany. Zvažovala vydat souhlas s uzavřením předloženého návrhu smluvního ujednání, 

které by mohlo být uzavřeno mezi správcem objektu, příspěvkovou organizací Sportovní areály 

Sedlčany a žadatelem, a to za účelem provozování hudební zkušebny. 

Diskuse: 

▪ informace o stavu prostor; vyhodnocení využitelnosti pro předmět Žádosti; 

▪ režim užívání – omezení hlavním předmětem; 

▪ další záležitosti návrhu smluvní ujednání. 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyřkl výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany souhlasí s pronájmem nebytových prostor (jedna místnost o výměře 

29 m2 podlahové plochy), které jsou situovány v prvním patře objektu Sokolovny Sedlčany, 

na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, za blíže specifikovaných podmínek, 

předloženým návrhem smluvního ujednání o užívání nebytových prostor v budově Sokolovny 

Sedlčany, uzavíraným mezi správcem objektu, příspěvkovou organizací Sportovní areály 

Sedlčany a FO, a to za účelem provozování hudební zkušebny.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1454/2014-2018. 

 

4.16 Systémová podpora občanské společnosti; rozdělení finančních prostředků 

z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2018 

Pan Ing. František Hodys, člen RM a předseda Finančního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany předložil návrh na rozdělení finančních prostředků mezi žadatele, a to s ohledem 

na přijatá kritéria, možnosti města Sedlčany a dopad činnosti žadatelů do prostředí města 

Sedlčany. 

Mezi členy uvedeného výboru proběhla elektronická komunikace o jednotlivých Žádostech 

podaných níže uvedenými subjekty. 



 

 

Předseda Finančního výboru přednesl dole uvedené údaje setříděné do přehledné tabulky 

a okomentoval návrh, vycházející z hodnotících kritérií.  

 

Název 

Částka (v Kč) 

Návrh FV Zdůvodnění 

Obdržená v 

roce 2017 

Požadovaná v 

roce 2018 

SDH Sestrouň 100.000,00 230.000,00 ZM  

Ochrana fauny ČR, o. p. s. 80.000,00 80.000,00 
ZM schválilo v 

rozpočtu města 
 

Sdružení obcí Sedlčanska     0 50.000,00 

ZM schválilo 

v rozpočtu města 

370.000,00 Kč 

 

Sportovní klub Pegas, z. s. 60.000,00 80.000,00 

sportovní oddíl; 

doporučena částka 

podpory jako v roce 

2017  

 

TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. 671.000,00 947.000,00 

sportovní oddíl; 

doporučena částka 

podpory jako v roce 

2017 

 

Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s. 20.000,00 20.000,00 sportovní oddíl  

Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. 17.000,00 25.000,00 sportovní oddíl  

Škola TAEKWON-DO I.T.F. Ge-

BAEK HOSIN SOOL, z. s. 
    0 35.010,00 sportovní oddíl  

Rugby club Sedlčany 15.000,00 15.000,00 sportovní oddíl  

TJ Sokol Sedlčany 70.000,00 80.000,00 

sportovní oddíl; 

doporučena částka 

podpory jako v roce 

2017 

 

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., 

Místní organizace Sedlčayny 
20.000,00 20.000,00 

ZM schválilo v 

rozpočtu města 
 

Svaz diabetiků ČR 20.000,00 20.000,00 
ZM schválilo v 

rozpočtu města 
 

Farní charita Starý Knín 20.000,00 40.000,00  20.000,00 výše loňské dotace (2017) 

Spolek MaPa z. s.     0 11.000,00       0 
sice spolupráce s azylovým 

domem, ale utlumuje činnost 



 

 

Klub stomiků ILCO Příbram, z. s. 2.000,00 4.000,00   2.000,00 2 členové ze Sedlčan 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 

pro Prahu a Středočeský kraj 
2.000,00 4.000,00   3.000,00 

každý týden seřizují sluchadla 

potřebným 

Benkon Benešovský klub onkologicky 

nemocných 
2.000,00 5.000,00   2.000,00 několik členů ze Sedlčan 

 

Junák – český skaut, středisko 

Sedlčany, z. s. 
  5.000,00   5.000,00   5.000,00 

soustavná práce s dětmi 

a mládeží 

Taneční klub Slimka Sedlčany, z. s.       0  25.000,00  15.000,00 

soustavná práce s dětmi 

a mládeží a reprezentace 

na společenských akcích 

Střední odborné učiliště Sedlčany, o. 

p. s. 
      0  40.000,00       0 škola končí činnost 

Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s.   5.000,00   5.000,00   5.000,00 jednorázové akce pro děti 

Sedlčanský demokratický radioklub   1.000,00   3.000,00   2.000,00 někteří členové více nechtějí 

Babybox pro odložené děti – 

STATIM, z. s. 
      0  10.000,00       0 

nejsou zdejší, ani neposkytují 

službu zdejším občanům 

Sportovně střelecký klub Sedlčany   2.000,00   4.000,00   2.000,00 činnost dospělých 

Centrum služeb pro silniční dopravu       0   4.000,00       0 

příspěvková organizace, jejímž 

zřizovatelem je Ministerstvo 

dopravy ČR 

ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký 

spolek Příbram 
 10.000,00  10.000,00  10.000,00 podpora tradičního spolku 

ZO ČSCH Sedlčany  20.000,00  40.000,00  20.000,00 

pořádání Povltavské výstavy, 

práce s mládeží, reprezentace 

města 

Pěvecký sbor Záboj   5.000,00   5.000,00   5.000,00 pravidelná reprezentace města 

SK BALKAP, z. s.       0  30.000,00  10.000,00 práce s mládeží 



 

 

Dračí lodě Sedlčany, z. s.       0  50.000,00   5.000,00 motivace ke sportování 

 

 

Diskuse: 

▪ nad vyřčenými návrhy; 

▪ nad připraveným návrhem jednotlivých veřejnoprávních smluv; 

▪ pro případ kompetencí (výše částek; zejména sportovní spolky) ZM, RM doporučuje ponechat 

výši podpory v částkách, jako tomu bylo v roce 2017 (totožný předpoklad rozsahu 

podporovaných činností); 

▪ další související problematika. 

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyřkl výrok návrhu usnesení, o kterém 

nechal hlasovat samostatně:  

„Rada města Sedlčany na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2018, doručených subjekty v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se 

mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a další zákony, těmto Žádostem níže uvedených subjektů vyhovuje, a to za podmínek 

a ve výši finanční podpory uvedené v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity subjektů v roce 2018. Rada města 

Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2018 následných 

subjektů, tj. pro subjekt Farní charita Starý Knín v částce 20.000,00 Kč, Klub stomiků ILCO 

Příbram, z. s. v částce 2.000,00 Kč, Junák – český skaut, středisko Sedlčany v částce 

5.000,00 Kč, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj v částce 

2.000,00 Kč, Benkon – Benešovský klub onkologicky nemocných v částce 2.000,00 Kč, Svaz 

tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Sedlčany v částce 20.000,00 Kč, Klub Velká 

Kobra Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 Kč, Sedlčanský demokratický radioklub v částce 

2.000,00 Kč, Šachový klub KDJS Sedlčany v částce 20.000,00 Kč,  Sportovní klub ZLOBR 

Sedlčany, z. s. v částce 17.000,00 Kč, Sportovně střelecký klub Sedlčany v částce 2.000,00 Kč, 

ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký spolek Příbram v částce 10.000,00 Kč, Škola TAEKWON-

DO I.T.F. Ge-BAEK HOSIN SOOL, z. s. v částce 12.000,00 Kč, ZO ČSCH Sedlčany v částce 

20.000,00 Kč, Pěvecký sbor Záboj v částce 5.000,00 Kč, Rugby Club Sedlčany, z. s. v částce 

15.000,00 Kč, Dračí lodě Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 Kč; TK SLIMKA Sedlčany, z. s. 

v částce 15.000,00 Kč a Svaz diabetiků ČR v částce 20.000,00 Kč. 

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

uzavřením projednaných smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na činnost v roce 2018), uzavírané s uvedenými subjekty.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 86-1455/2014-2018. 

 

 4.17 Vyhodnocení výkonu práce ředitelů škol a školských zařízení před uplynutím 

šestiletého funkčního období  

Pan místostarosta členům RM k projednání předložil, a to s ohledem na končící šestileté období 

výkonu práce na pracovním místě ředitelů škol a školských zařízení, hodnocení činnosti 

vybraných ředitelů s končím obdobím výkonu jejich funkce. 

 

Některá rozhodná data s komentářem: 

▪ počátek ode dne 1. srpna 2012 pan Mgr. Libor Novotný (ředitel 1. ZŠ); 



 

 

▪ funkční období do dne 31. července 2018 pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník; paní Vladimíra 

Severová; paní Bc. Milena Říčařová; paní Zdeňka Malíčková; 

▪ počátek ode dne 1. ledna 2014 do dne 30. prosince 2019 paní Mgr. Jaroslava Mrázková. 

▪ návrh od ČŠI nebo Školské rady zřizovatel neobdržel pro žádný posuzovaný případ, takže 

konkurz dělat s ohledem na vnější vlivy není žádaný; 

▪ období pro výkon práce ředitelů se prodlužuje o dalších 6 let; 

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

vzdělávání (školský zákon) ve znění podle zák. č. 178/2016 Sb. a zák. č. 101/2017 Sb.; 

ustanovení § 166, ve kterém je uvedeno: 

(1) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace nebo vedoucí organizační 

složky státu nebo jejích součástí je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost 

daná právnická osoba nebo organizační složka státu nebo jejích součásti vykonávají. Ředitelem 

školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace nebo vedoucím organizační složky 

státu nebo jejích součástí může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon 

činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním právním předpisem. 

(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její 

součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního 

řízení. 

(3) V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let 

výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 

2 (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v 

takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí 

konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na 

jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí 

konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci 

dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. 

 

Diskuse: 

▪ nad možnostmi zřizovatele; 

▪ dlouhodobá spokojenost s odváděným výkonem; 

▪ hodnocení dalších kritérií. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí a s ohledem na provedené hodnocení činnosti 

s výsledkem bez výhrad (pozitivní), nebude činit žádné další kroky v souladu se zákonem 

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

Informace budou předány všem dotčeným osobám, a to s ohledem na právní jistotu a kontinuitu 

výkonu funkce, případně bude proces administrován podle ustanovení výše uvedeného zákona 

a dalších usměrňujících pracovněprávních předpisů. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Rozvoj informační a komunikační sítě města Sedlčany; příspěvek všech přítomných 

radních 

Rada města Sedlčany hodnotila další možnosti pravdivé a slušné (objektivní) komunikace 

s veřejností. 



 

 

Rada města Sedlčany přijala soubor informací, které se týkaly vylepšení technických možností 

a další informace související. 

Diskuse: 

▪ vlastní optická síť; 

▪ vyhodnocení dalších možností přenosu dat; 

▪ informace o postupu; 

▪ přehodnocení priorit (další aspekty bezpečnosti, GDPR). 

 

Závěr:  

RM po vzájemném předání názoru vzala vyřčené informace 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 šestého zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 86/2014-2018), 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 16. května 2018 (středa; 10. periodické 

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

č. 87/2014-2018). Zasedání RM bude zahájeno v čase od 16:00 hod., a to jako obvykle ve velké 

zasedací místnosti administrativní budovy Městské radnice Sedlčany, na adrese Sedlčany, nám. 

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

 

Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem: 

• Investice 2018 

 

 

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 16. května 2018) zasedání Rady 

města Sedlčany se dnes (v tuto chvíli) omluvil z přítomných radních pan starosta, který bude 

toho času ve výkonu služební cesty. 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:28 hod.  

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 2. května; (2 listy) 

3. Podklady pro jednání Rady města Sedlčany (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.); 

(celkem 20 listů, včetně krycího)  



 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

CZT 1 Sedlčany – Centrální zdroj tepla Sedlčany 

ERÚ ČR – Energetický regulační úřad České republiky  

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 

TIS – Turistické informační středisko Sedlčany 

TUV – výroba teplé užitkové vody 

VB – věcné břemeno 

VŘ – výběrové řízení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 9. května 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


