
  Z á p i s  RM č. 87/2014-2018 

(anonymizovaný a upravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 23. května 2018 

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

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

 

 
 

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

MUDr. Karel Marek, MUDr. Ivan Stolařík.  

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

RM, počet jednajících radních se v průběhu jednání z pěti změnil na šest (výše uveden konečný 

jmenovitý seznam; vizte též Prezenční listinu). 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Mgr. Pavel Pína.  

▪ na část jednání (počátek): Ing. František Hodys. 

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

Neomluven: -.  

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

Přizvaní hosté:  

▪ Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic (omluven z nepřítomnosti; Zprávu přednesl pan 

Ing. Jiří Burian, starosta města). 

 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. 

p. 32, 264 01 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:05 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:20 hod.  

 

Program jednání:  

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

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

16:05 hod., a to v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese Sedlčany, nám. 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, ve které celé jednání RM proběhlo. 

 

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

nepřítomné radní (viz uvedeno výše i dále níže) z jejich nepřítomnosti dočasné na počátku (1); 

na celé jednání RM (1) na dnešním jednání RM a dále omluvil z nepřítomnosti dříve přizvaného 

pana Ing. Tomáše Langera, vedoucího Odboru investic. 

  

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 Mgr. Pavel Pína a na začátek jednání je omluven 

pan Ing. František Hodys, 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. Toto jednání 

RM bylo svoláno mimo pravidelný rámec kalendáře jednání, a to s ohledem na potřeby města 

Sedlčany. 

 

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

tematickým celkem – „Investice a stavební akce města Sedlčany v roce 2018; příprava, stav 

a plnění“. 

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, zejména problematika GDPR). 

 

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

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

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

na činnosti a výkon samosprávy.  

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 2. května 2018 

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

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

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

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

aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj sledovaných událostí 

a činností ostatních.  

 

Rada města Sedlčany na minulém zasedání dne 2. května 2018 usnesením, které bylo označeno 

RM 86-1436/2014-2018, vzala 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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1437/2014-2018, vzala 

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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1438/2014-2018, schválila 

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 uložila 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. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1439/2014-2018, schválila 

„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 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

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

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

na 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). 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1440/2014-2018, schválila 

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. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1441/2014-2018, doporučila 

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 doporučila stanovit dřívější účinnost této Obecně závazné vyhlášky města 

Sedlčany na den 25. května 2018. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1442/2014-2018, schválila 

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. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1443/2014-2018, udělila 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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1444/2014-2018, vyslovila 

souhlas 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. 

Informace předány. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1445/2014-2018, vzala 

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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1446/2014-2018, schválila 

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; IČO 

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“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1447/2014-2018, schválila, a to 

v návaznosti na dřívější naplnění usnesení značky RM 86-1446/2014-2018, následně 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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1448/2014-2018, schválila 

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“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1449/2014-2018, schválila, a to 

v návaznosti na dřívější naplnění usnesení značky RM 86-1448/2014-2018, následně 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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1450/2014-2018, schválila 

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. 

Informace předány.  

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1451/2014-2018, a to v souladu 

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

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

akci pod názvem „Elektro instalace 1. ZŠ“ a rozhodla o výběru zhotovitele, 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). 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1452/2014-2018, pověřila pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvních ujednání s firmou na provedení 

rozpočtované stavební akce pod názvem „Elektro instalace 1. ZŠ“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1453/2014-2018, schválila 

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. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1454/2014-2018, souhlasila 

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.  

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 86-1455/2014-2018, a to 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 vyhověla, 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 schválila 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 pověřila 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. 

Smlouvy uzavřeny. Úkoly splněny.  

 

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 2. května 2018 (RM č. 86/2014-2018) 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 87-1456/2014-2018. 

 

  

2. Hlavní program:  

 

2.1 Investice a stavební akce města Sedlčany v roce 2018; příprava, stav a plnění 

Problematiku přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, který promluvil o stavu 

níže uvedených akcí, a to podle okruhů (oblastí) níže uvedených.  
 

Doprava                      6.260,00 tis. Kč 

Silnice – úržba a opravy MK, schváleno 2018              6.260,00 tis. Kč 

Chodník ul. Pod Lesíkem 383,00 tis. Kč Odbor investic cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

oboustranný 767,10 tis. Kč; 

BES, s. r. o. ocenění 

za 478,00 tis. Kč 

Rekonstrukce chodníku ul. 

Etropolská 

604,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Výměna povrchů chodníků 

U Háječku 

349,00 tis. Kč ? odhad, v návaznosti 

na ČEZ, a. s. – připojení 

rozvojové lokality 5; 

vstupy; cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o. na 440 m2 asf. 

chodníku 418,00 tis. Kč 

Oprava chodníku k ul. P. 

Bezruče 

337,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Rekonstrukce chodníků ul. 

Olbrachtova 

440,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Rekonstrukce chodníku u č. 

p. 550 

233,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Rekonstrukce komunikace u 

KDJS 

427,00 tis. Kč Odbor investic cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018, 

oceňuje BES, s. r. o. 

na 721,00 tis. Kč 

Živičný povrch – ul. Potoční 650,00 tis. Kč Odbor investic cenová nabídka 



 

 

(u mlýna) Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018, 

oceňuje BES, s. r. o. 

na 1.200,00 tis. Kč 

Rekonstrukce plochy u č. p. 

636 ul. Švermova 

351,00 tis. Kč Odbor investic Oceňuje BES, s. r. o.; info. 

vlastníkům 830,70 tis. Kč 

Rekonstrukce komunikace u 

č. p. 544- ul. Dělnická 

160,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Rozšíření komunikace ul. 

Lidická 

407,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Úprava parkoviště - ul. 

Tyršova 

150,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

Cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 – 

fakturace od Údržba silnic 

Osečany, s. r. o.  

Chodník u kostela – „Starý 

hřbitov“ 

423,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 
cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Komunikace – „Nový 

hřbitov“ 

696,00 tis. Kč Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 
cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Chodník při silnici I/18 650,00 tis. Kč Odbor investic Údržba silnic Osečany, s. r. 

o. 

 

 

 

Silnice – údržba a opravy MK, výhled 2019     12.279,20 tis. Kč 

Prodloužení ul. Obchodní 

(bezbariérový přístup 

k obchodnímu domu KIK) 

1.550,00 tis. Kč  Odhad 1 550 m2 

komunikace 

Bezbariérové úpravy 

Nádražní ul. + rekonstrukce 

chodníku za křižovatkou s 

Potoční ul. 

145,20 tis. Kč  odhad 

Rekonstrukce chodníku 

Sedlecká ul., BUS zastávka, 

plato pro kontejnery 

220,00 tis. Kč  Před č. p. 327 – 464 (odhad 

plochy 1 000 m2) 

Plochy pro kontejnery před 

č. p. 698 a č. p. 699 

Na Severním sídlišti 

10,00 tis. Kč  Odhad 2 ks plato 

Chodník ulice Švermova, 

předlažby mezi ul. Zahradní 

a Církvičskou 

- - Odhad 256 m2 kolem policie 

+ 260 m2 jižní strana; 

cenová nabídka na asfalt 

chodník výměry 474 m2; od 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

za 350,00 tis. Kč 

Úprava křižovatky 

Sokolovská – Dělnická 

50,00 tis. Kč  odhad 

Parkovací plochy chodník 

Sokolovská 

180,00 tis. Kč  Odhad 180 m2 



 

 

Rekonstrukce chodníku 

Církvičská – levá strana 

160,00 tis. Kč  Nabídka firma Koranda 

z roku 2013 

Rekonstrukce chodníku ul. 

28. října – levá strana 

170,00 tis. Kč  Nabídka firmy Koranda;  

rok 2013 

Lidická ul. Chodník 

k objektu Sokolovna 

Sedlčany, ul. Jateční 

700,00 tis. Kč  Odhad 700 m2 komunikace 

Rekonstrukce komunikace 

podél bytového domu č. 

p. 544-5 v Dělnické ulici 

160,00 tis. Kč  cenová nabídka 

Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.; rok 2018 

Komunikace Solopysky 

(finální povrch v rozvojové 

zóně) 

150,00 tis. Kč  Stavební povolení do dne 

31. prosince 2019 

Parkoviště v Růžové ulici 630,00 tis. Kč  2019 za dokončeným 

Dopravním terminálem 

Sedlčany; odhad ceny 

1.000,00 Kč/m2 + DPH 

Rekonstrukce povrchů ul. 

Pod Potoky – Tyršova, 

doplnění chodníku od BUS 

k objektu Sokolovna 

Sedlčany 

2.800,00 tis. Kč  Nový povrch komunikace + 

výstavba chodníku, odhad 

neproveden 

Hřbitov – chodníky   pokračování 

Komenského nám., 

prostranství za OD Rozvoj 

1.500,00 tis. Kč  Parkovací plochy za OD 

Rozvoj (odhad, není projekt 

záměr) 

Rekonstrukce živičných 

povrchů ul. P. Bezruče 

3240,00 tis. Kč  Vozovka + chodník 

(navrhnout parkovací stání, 

chodníky) 

Realizace informačního 

systému na vlakovém 

nádraží – odjezdy a příjezdy 

autobusů 

80,00 tis. Kč  Odhad tabule (příjezdy 

a odjezdy) 

Vytvoření uzlu cyklotrasa; 

turistické trasy na 

Dopravním terminálu 

Sedlčany (ukazatele, 

rozcestníky) 

50,00 tis. Kč  Úpravy značení turistických 

cyklotras tak, aby vytvořily 

uzel v prostoru Dopravního 

terminálu Sedlčany 

Chodník Pod Lesíkem 484,00 tis. Kč  odhad 

Rekonstrukce chodníku 

v lokalitě U Háječku (od 

Domova Sedlčany 

ke křižovatce U Kulturního 

domu) 

- - - 

 

Rok 2023 

Doubravice, rekonstrukce 

komunikace II/105 

   

Komunikace rozvojová zóna 

č. 5, 3. etapa „Na 

Stínadlech“ 

  Realizace komunikace 

a inženýrských sítí 

pro rozvojovou zónu 

Propojení MK 8 (ulice    



 

 

Sadová, ulice Podsadová) 

Žižkova – rekonstrukce 

povrchů/komunikace + 

chodníky) 

   

Živičný povrch ulice 

Pod Lesíkem a oprava 

podloží 

365,00 tis. Kč  2019 Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. + BES, s. r. o. 

(1.545,50 tis. Kč) 

Komunikace- Růžová 1.092,00 tis. Kč  1 135 m2, (pozor, celá 

výměra 1 404 m2) 

Bezbariérové napojení 

Terminálu a městského 

parku (Růžová ul., Tyršova 

ul.) 

  Rok 2019 bezbariérové 

úpravy po dokončení parku 

v Tyršově ul. 

Dopravní napojení Červený 

Hrádek „Na Skalách“ 

  2019 výstavba komunikace 

pro rozvojovou zónu 

Rekonstrukce živ. povrchů 

v ulici Šafaříkova 

436,00 tis. Kč  Nabídka BES, s. r. o. ze dne 

12. únor 2007 + 10 % 

Parkoviště v "Kole" (25 aut 368,00 tis. Kč  (rok 2020) odhad ceny –

poměr k „U jezu“, problém 

– pozemky 

Realizace cyklotrasy 

propojující sportovní areály 

(LAS Taverny – Kotlina) 

  Rok 0020 výstavba nové 

cyklotrasy propojující 

sportoviště 

Stavba Krčínovy 

cyklostezky Sedlčany – 

Sedlec-Prčice 

  Rok 2020 

Dokončení povrchů ul. Prof. 

Plavce + chodník 

(komunikace rozvojová 

zóna č. 7) 

  Rok 2020 penetrace 

provedena, dokončení 

IS Solopysky I. – zóna RD   

 

262,00 tis. Kč  Rok 2020 podklad 

komunikace za 226,00 tis. 

Kč; nabídka z roku 2005 

Rekonstrukce komunikace 

Libíň – Doubravice 

  Rok 2020 opravy povrchu 

komunikace 

Chodník a komunikace 

Na Morávce 

1.500,00 tis. Kč  Rok 2021; rozpočtové 

náklady z 2011 (chodník 

nebyl uvažován) 

Rekonstrukce chodníků 

a živ. povrchů ulice 

Na Potůčku 

  Rok 2022; kompletní 

rekonstrukce asfaltových 

povrchů 

Komunikace rozvojová zóna 

Roudný 

  Rok 2023; dokončení 

připravené komunikace 

z roku 2014 

Rekonstrukce komunikace 

Strojírenská ul. 

  Rok 2023; kompletní 

rekonstrukce povrchů 

komunikace 

Rekonstrukce ul. Víta 

Nejedlého 

   

Komunikace zóna č. 10, 

č. 11, silnice u I/18 

  Rok 2023 realizace 

komunikace a inženýrské 



 

 

sítě pro rozvojovou zónu 

 

 

Vodohospodářské zařízení         3.860,00 tis. Kč 

 

Obnova a opravy vodohospodářského majetku, schváleno 2018  3.860,00 tis. Kč 

Likvidace armat. šachty 

lokalita U Háječku 

 

33,00 tis. Kč červen 2018 Doplnění stávajících nových 

šoupat o zemní soupravy 

a následný zásyp, hutnění; 

šachty a položení nového 

asfaltového povrchu 

 

Výměna vodovodu U 

Kulturního domu 

413,00 tis. Kč červenec – srpen 2018 Výměna původního potrubí 

DN 80 za nové plastové 

potrubí DN 100 

Přenos dat Červený Hrádek 55,00 tis. Kč červen 2018 Instalace optického čidla 

a zařízení pro dálkový 

přenos měřených údajů 

na pracoviště provozovatele 

Osazená hydrantu Pod 

Pilami 

55,00 tis. Kč červen 2018 Osazení společného 

hydrantu mezi dvě uzavírací 

šoupata, tak aby mohl jeden 

hydrant sloužit pro oba 

účely 

Likvidace septiku u č. 

p. 524-6 

55,00 tis. Kč červen 2018 Likvidace septiku včetně 

vybourání a zasypání 

Likvidace septiku u č. 

p. 527 

55,00 tis. Kč červen 2018 Likvidace septiku včetně 

vybourání a zasypání 

Výměna vodovodního řadu 

ul. Žižkova 

405,00 tis. Kč září – říjen 2018 Výměna ocelového potrubí 

za nové plastové DN 80, 

zrušení duplicitního potrubí 

a přepojení přípojek 

na potrubí DN 160 

 

ČOV – oprava čerpadel 66,00 tis. Kč průběžně Opravy a výměny čerpadel 

dle aktuální potřeby 

ČOV – rekonstrukce střechy 

hlavní budovy 

227,00 tis. Kč červen 2018 Celková rekonstrukce 

střechy 

ČOV- oprava fasády hlavníí 

budovy 

120,00 tis. Kč červenec – srpen 2018 Oklepání poškozené části 

fasády a oprava, včetně 

lešení 

ČOV- výměna oken VI. 

etapa 

60,00 tis. Kč září – říjen 2018 Výměna oken, priorita 3 

(možno přesunout) 

Vodovodní přípojky ul. Na 

Potůčku 

165,00 tis. Kč průběžně Zhotovení vodovodních 

přípojek ke každé bytové 

jednotce samostatně, celkem 

7 RD 

Propojovací potrubí mezi 

ČS a VDI 

63,00 tis. Kč červen 2018 Zrušení původního potrubí 

a vybudování nového 

propojovacího potrubí 

přímo z Přivaděče z VDJ 

(nový) 

Přeložka vodovod. Řadu 

DN 300 – Severní sídliště 

456,00 tis. Kč září – říjen 2018 Přeložení vodovodu 

na veřejně přístupnou část 



 

 

rozvojové zóny dle PD 

(1. SčV, a. s.; přecení 

615,50 tis. Kč s DPH) 

Vodoměrná šachta ul. 

Jateční 

37,00 tis. Kč duben 2018 Zhotovení uzamykatelné 

pojezdové vodoměrné 

šachty s měřením 

a připojovacím místem 

Výměna vyhnívací nádrže 

ČOV 

1.000,00 tis. Kč květen – září 2018 Problémy s potrubím 

ve vyhnívací nádobě, 

netěsnost a únik plynu 

Vodovodní řad u Domova 

Sedlčany 

595,00 tis. Kč duben – květen 2018 Připraveno v roce 2017 

 

Obnova a opravy vodohospodářského majetku (výhled) 

 

ČOV Sedlčany rekonstrukce 

venkovního osvětlení 

330,60 tis. Kč  Kompletní výměna 

osvětlení za LED svítidla 

včetně nových sloupů 

Vodovod Solopysky – 

výměna původních řadů – 

1. část 

520,70 tis. Kč  Postupná výměna 

původního potrubí za nová 

1. část délka 190 m 

Vodovod Sedlčany – ul. 

Církvičská, změna napojení 

6 RD 

165,30 tis. Kč  Zhotovení šesti nových 

vodovodních přípojek 

(ke každému domu jednu 

samostatnou přípojku), 

priorita 2. (možno 

přesunout) 

Vodovod Solopysky – 

výměna původních řadů 2. 

část 

549,60 tis. Kč  Postupná výměna 

původního potrubí za nová 

2. část délka 215 m 

Červený Hrádek, změna 

profilu přivaděče z Kosovy 

Hory 

165,30 tis. Kč  Protažení nového přivaděče 

DN 150 starým přivaděčem 

DN 350 

ČOV Sedlčany – pořízení 

zásobní nádrže na PB, 

výměna 3. kotle za menší 

propan-butan 

413,20 tis. Kč  Pořízení samostatné zásobní 

havarijní nádrže na propan- 

butan, včetně vlastního 

kotle; demontáž stávajícího 

kotle č. 3 

ČOV Sedlčany – výměna 

aeračních elementů první 

linka 

826,40 tis. Kč  Výměna aeračních elementů 

za nové v první lince 

ČOV Sedlčany – zastřešení 

lapáku štěrku 

413,20 tis. Kč  Zastřešení objektu 

Vodovod Solopysky – 

výměna původních řadů 3. 

část 

371,90 tis. Kč  Postupná výměna 

původního potrubí za nové 

3. část délka 135 m 

ČOV Sedlčany – výměna 

aeračních elementů druhá 

linka 

826,40 tis. Kč  Výměna aeračních elementů 

za nové ve druhé lince 

Vodovod Solopysky – 

výměna původních řadů – 4. 

část 

619,80 tis. Kč  Postupná výměna 

původního potrubí za nová 

– zbývající část 

 



 

 

 

 

 

Bydlení, komunální služby územní rozvoj, investiční výstavba  66.350,00 tis. Kč 

Projektová dokumentace, TDI schváleno 2018      1.955,00 tis. Kč 

Rekonstrukce dráhy 

a sektorů LAS Taverny 

185,00 tis. Kč Odbor investic PD předána, požadavek 

nárůst o 41,00 tis. Kč + 

DPH 

Koncepční studie – 

plavecký bazén 

385,00 tis. Kč Odbor investic Do RM návrh na zadání 

pro výběr zhotovitele 

Rekonstrukce kuchyně 3. 

MŠ 

235,00 tis. Kč Odbor investic Zadáno, termín červenec 

2018 

Bezbariérové přístupy – 

Obchodní ul. 

120,00 tis. Kč Odbor investic p. Peterka, zatím bez 

smlouvy 

Úpravy a rozšířeníí sjezdu 

ul. Pod Potoky 

50,00 tis. Kč Odbor investic Předáno, fakt. fa Dudík 

6.500,00 Kč; KRB 

18.150,00 Kč vč. DPH 

Inženýrské sítě Na 

stínadlech – II. etapa 

140,00 tis. Kč Odbor investic p. Peterka, zatím bez 

smlouvy 

Dopravní připojení Červený 

Hrádek 

80,00 tis. Kč Odbor investic p. Peterka, zatím bez 

smlouvy 

Rekonstrukce ÚT a ZTI v 5. 

MŠ 

100,00 tis. Kč Odbor investic Poptat u fa KRB 

Vodovod Solopysky 20,00 tis. Kč Odbor investic Předáno, fakt. KRB 

19.360,00 Kč 

Posouzení zeleně Tyršova 

ul. - park 

34,00 tis. Kč Odbor investic  

Rekonstrukce podatelny - 

MěÚ 

96,00 tis. Kč Odbor investic  

Rekonstrukce hlavního 

objektu RTN 

185,00 tis. Kč Odbor investic  

Vzduchotechnika KDJS 160,00 tis. Kč Odbor investic Objednáno EKOKLIMA, 

akciová společnost 04/2018 

TDI – U Háječku 100,00 tis. Kč Odbor investic p. Peterka, probíhá 

TDI – Služebna MěP 10,00 tis. Kč  p. Peterka dokončeno 

PENB 55,00 tis. Kč  Připravit soutěž 

 

Projektová dokumentace, TDI výhled, příprava 

Modernizace přestupního 

terminálu města Sedlčany 

 700,00 tis. Kč TDI, BOZP, monitoring, 

finanční a ekonomická 

analýza 

Dohled administrátora 

dotace 

35,00 tis. Kč  800,00 Kč/hod + DPH B&P 

 

Autorský dozor – 

Ing. arch. Košťál 

45,00 tis. Kč  500,00 Kč/hod + DPH 

Technický dozor investora 420,00 tis. Kč  p. Tomáš Korálek – je 

smlouva 

Koordinátor BOZP 200,00 tis. Kč  p. Tomáš Korálek – je 

smlouva 



 

 

Technicko-bezpečnostní 

dohled, retenční nádrž 

 50,00 tis. Kč Vodohospodářský majetek 

PD č. p. 150 Sokolova 

Sedlčany; posouzení krovu 

 40,00 tis. Kč Studie, zhodnocení 

technického stavu (odhad) 

PD přeložka vody v ul. Prof. 

Plavce 

 84,70 tis. Kč Odhad (UR, SP, VR) 

PD č. p. 85 BD nádražní ul. 

rekonstrukce 

  Rekonstrukce vnitřních 

prostor a oprava uliční 

fasády 

PD rozšíření hřbitova    

Cyklostezka Příčovy    

Pasport VO, vytvoření 

digitální mapy VO 

  V návaznosti na dotaci 

„prostorová data“; možno 

sloučit. 

Geometrický plán obce, 

prostorová data, zaměření 

   

PD – smuteční síň 

na hřbitově 

  Studie, arch. soutěž? (Je 

k dispozici starý projekt 

z roku 1990.) 

PD – koupaliště/bazén   Studie, DUR (odhad) 

PD Sportovní areál – Luční 

(Mrskošovna) 

  Studie, DUR (odhad) 

PD č. p. 34 přestavba části 

s tělocvičnou (posilovna) 

  ??? 

PD č. p. 749 3. MŠ 

rekonstrukce rozvodů UT 

a ZTI 

100,00 tis. Kč  odhad 

Kanalizace Červený Hrádek 120,00 tis. Kč  Studie, DUR (odhad) 

Geolog. průzkum ul. 

Zberazská za Zimním 

stadionem Sedlčany 

13,00 tis. Kč   

ÚS – Zóna 7   Studie, DUR (odhad) 

 

Administrace projektů k OP      90,00 tis. Kč 

Monitorovací zpráva – 

přivaděč pitné vody 

5,00 tis. Kč Odbor investic ZVA 2017 + 10 let 

pan Matějíček (květen) 

Monitorovací zpráva – 

snižování energie 5. MŠ 

5,00 tis. Kč Odbor investic Do 30. dubna 2019, 

pí Jilečková, předáno 

Monitorovací zpráva – 

snižování energie 2. MŠ 

5,00 tis. Kč Odbor investic Do 20. září 2018, 

pí Jilečková, předáno 

Monitorovací zpráva – 

snižování energie MěK 

5,00 tis. Kč Odbor investic Do roku 2020, pí Jilečková, 

předáno 

Monitorovací zpráva – 

analýza rizik staré ek. zátěže 

5,00 tis. Kč Odbor investic ZVA 2012 + 5 let 

Derhans, s. r. o. – Smlouvy 

u pana ST 

Monitorovací zpráva – 

varovný systém 

5,00 tis. Kč Odbor investic Do roku 2018; Derhans, s. r. 

o.; Smlouvy u pana ST 

Inženýrské sítě Č. Hrádek – 

Na Skalách 

40,00 Odbor investic Odbor investic  



 

 

Monitoring dotačních 

příležitostí 

20,00 Odbor investic  
B&P 2,5 tis. Kč /měsíc + 

DPH 

 

Monitoring kompostárna 

Kosova Hora; stavba 

0 Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

ZVA 2015 + 5 let 

(Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.) 

Monitoring kompostárna 

Kosova Hora; technologie 

0 Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

ZVA 2015 + 5 let; 

(Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.) 

Monitoring nádoby 

na bioodpad 

0 Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. 

ZVS 2017 + 5 let 

(Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.) 

 

Administrace projektů k OP EU výhled, příprava 

 

Prostorová data, dotace 

(zaměření geometrického 

plánu obce) 

   

Zajištění bezpečného 

prostředí pro běh IS MěÚ 

Sedlčany 

   

Modernizace přestupního 

terminálu města Sedlčany 

  58,00 tis. Kč administrace; 

32,00 tis. Kč hlášení změn 

 

Administrace výběrových řízení   200,00 tis. Kč 

  

Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany  

50,00 tis. Kč Odbor investic SIK, s. r. o. 

Rekonstrukce LAS Taverny 50,00 tis. Kč Odbor investic Otevírání obálek dne 

17. května  2018 

Rekonstrukce 3. MŠ 50,00 tis. Kč Odbor investic  

Inženýrské sítě Č. Hrádek – 

Na Skalách 

50,00 tis. Kč Odbor investic  

 

Výkup pozemků a nemovitostí 

 

Farní charita (bezbariérové napojení 

obchodních domů) 

  Obchodní ulice 

cca 50 + 80 m2 

   rozvojová zóna 

Na Skalách 

pro komunikaci 

   rozvojová zóna 

Na Stínadlech 

pro komunikaci 

Mrskošovna (vlastníci FO)   areál Luční ulice 

z cca 32 000 m2 

1/3 

p. Maršoun   Areál soft. hřiště 

v Luční ul. 

7 499 m2 

pí Matoušková, pí Svobodová ?????   louka 



 

 

ve Zberazské ul. 

za hřištěm s UT 

13 200 m2 

 

Úprava veřejného prostranství města a osad 
  

Oprava schodů 

u č. p. 1 050 

Olbrachtova 

50,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické 

služby, s. r. o. 

  

 Nádrž Na Potůčku 

– nátěr oplocení 

20,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

 Nádrž Na Potůčku 

- čištění vody 

10,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

 Lávka přes 

Mastník (u 

Sokola) oprava 

dřev.mostovky 

10,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

 Lávka přes 

Mastník (u areálu 

Sokola Sedlčany) 

nátěr zábradlí 

10,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

 Zatrubnění 

dešťové 

kanalizace 

Třebnice 

60,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

  

Kaple Solopysky 

– opravy vnitřních 

omítek 

10     

 Kaple Solopysky - 

impregnace lavic 

20,00 tis. Kč    

 Kaplička Libíň - 

vnitřní malba 

5,00 tis. Kč   Otázka – místní 

hasičský spolek 

 Kaplička Libíň - 

restaurování 

nástěnných obrazů 

5,00 tis. Kč   Otázka – místní 

hasičský spolek 

 Oprava nadzemní 

části studny v 

Libíni u kapličky 

10,00 tis. Kč   Otázka – místní 

hasičský spolek 

 Oprava střech 

přístaveb č.p. 6 

Libíň 

100,00 tis. Kč   Otázka – místní 

hasičský spolek 

 Hřiště Sestrouň - 

terénní úpravy 

50,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

 Opravy a čištění 

studní 

40,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 



 

 

 Opravy městského 

mobiliáře 

(lavičky, zábradlí 

apod.) 

100,00 tis. Kč  Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

Dětská hřiště – 

nové hřiště 

v Oříkově 

  100,00 tis. Kč  ? 

Dětská hřiště – 

opravy a údržba 

  200,00 tis. Kč Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

Lesopark Cihelný 

vrch – údržba, 

mobiliář 

  200,00 tis. Kč Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

Mrskošovna – II. 

etapa 

  500,00 tis. Kč Sedlčanské 

technické služby, 

s. r. o. 

 

 

Investice a další akce charakteru oprav, stavebních úprav, údržby majetku města, výhled 2019 206.486,90 Kč 

č. p. 336; 

Služebna MěP, 

vybavení 

pracovišť 

  773,00 tis. Kč  nábytek 

361,00 tis. Kč 

radioprovoz 

a záznam 

75,00 tis. Kč; síť, 

zabezpečení 

a CCTV 

326,00 tis. Kč 

střecha 

č. p. 740;  3. MŠ – 

výměna výtahů (2 

jídelní výtahy) 

  450,00 tis. Kč  cenová nabídka. 

S+S (odložit 

na rok 2019?) 

č. p. 1070;  5. MŠ 

- výměna výtahů 

(4 výtahy) 

  900,00 tis. Kč  cenová nabídka. 

S+S (odložit 

na rok 2019?) 

č. p. 161; MěN 

přeložka 

kabelových tras 

v areálu 

    200,00 tis. Kč 

č. p. 161; MěN 

zateplení budovy 

ředitelství 

    odhad zateplení 

1.600,00 tis. Kč; 

odvlhčení 

200,00 tis. Kč; 

celkem 

1.800,00 tis. Kč 

č. p.; 514 KDJS 

nucené větrání 

sálu 

  400,00 tis. Kč  hrubý odhad 

(cenovou nabídku 

dodá KDJS) 

č. p.; 85 BD 

oprava ul. fasády 

  800,00 tis. Kč  hrubý odhad 

hřiště pro seniory 

(Sokol, 

u Sokolovny 

Sedlčany, 

Na Potůčku) 

     

Dětský koutek      



 

 

Taverny 

Parkur U Háječku      

VO 

Nad Přehradou 

(od 1/18 ke kat. 

úřadu) 

  493,50 tis. Kč  Cenová nabídka 

Sedlčanských 

technických 

služeb, s. r. o. 

Vodovod 

a kanalizace Na 

Skalách 

  11.563,00 tis. Kč  Dle položkového 

rozpočtu z PD, 

dotace – 

2.915,00 tis. Kč 

č. p. 740;  3. MŠ 

–  rekonstrukce 

hospod. pavilonu 

  7.000,00 tis. Kč  odhad 

č. p. 34;  

přestavba části 

s tělocvičnou 

(posilovna) 

  1.000,00 tis. Kč  hrubý odhad, 

neznáme záměr 

č. p. 34 – sanace 

vlhkosti 1.NP 

(přestupky, banka, 

MěP) 

  300,00 tis. Kč  odvod vlhkosti 

(západní fasáda) 

odhad 

č. p. 34 – stavební 

úpravy prostor 

MěP pro MěÚ 

  306,00 tis. Kč  po odstěhování 

úprava 

na kanceláře 1.NP 

63 m2, 2.NP 

22,00 m2, 3.NP 

17 m2 (odhad 

3.000,00 Kč/m2) 

č. p. 32; Stavební 

úpravy 

  250,00 tis. Kč  úpravy 

v souvislosti 

s novou 

podatelnou, 

serverovnou 

č. p. 34; oprava 

fasády, střech, 

výměna oken 

(posilovna) 

  1.950,00 tis. Kč  cenová nabídka S-

B, s. r. o.; 

rok  2017 

č. p. 161; MěN - 

oprava střech 

(operační sály) 

  1.320,00 tis. Kč  530,00 tis. Kč 

střecha 1A;  

670,00 tis. Kč 

střecha 1B; 

390,00 tis. Kč 

střecha 2 

č. p. 161; MěN 

rek. zpevněných 

ploch v zadní části 

areálu 

  1.427,00 tis. Kč  odhad 

č. p. 514; KDJS 

zateplení 

  10.000,00 tis. Kč  rozpočet 2013: 

16.000,00 tis. Kč, 

zredukovat rozsah 

prací (okna, 

střecha) 

podhled č. p. 175 

– průchod z ul. 

  50,00 tis. Kč  cenová nabídka fa 

Moulík 



 

 

28. října 

komunikace 

Solopysky – 

 rozvoj. zóna 

  125,00 tis. Kč  nabídka BES, s. r. 

o. 2013, žádost 

obyvatel rok 2015 

VO Solopysky - 

rozvoj. zóna 

  141,40 tis. Kč  rozpočet, žádost 

obyvatel rok 2015 

sportovní areál – 

 Luční 

(Mrskošovna) 

  6.500,00 tis. Kč  odhad 

č. p. 1070; 5. MŠ 

rekonstrukce 

rozvodů UT a ZTI 

    odhad 

č. p. 740;  3. MŠ 

rekonstrukce 

rozvodů UT a ZTI 

    odhad 

komunikace a IS 

zóna 5 

Na Stínadlech 

  6.000,00 tis. Kč  odhad náklady 

12.000,00 tis. Kč; 

podíl stavebníků 

RD 

6.000,00 tis. Kč 

Hřbitov – úpravy 

nové části 

     

komunikace a IS 

zóna Na Skalách 

  6.000,00 tis. Kč  odhad náklady 

12.000,00 tis. Kč; 

podíl stavebníků 

RD 

6.000,00 tis. Kč 

 

Rovněž byly projednány investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku 

města, a to pohledem dlouhodobého výhledu (148.738,00 Kč). 
 

 

Nezařazené poznámky k investicím: Modernizace přestupního terminálu města Sedlčany 

  

Diskuse: 

▪ pokračující činnosti na vyhotovení chodníků na hřbitově (dvě páteřní komunikace); 

▪ na vyhotovení chodníku při silnici I/18 je již Smlouva se zhotovitelem uzavřena (BES, s. r. o.); 

(termín červen 2018 a dále);  

▪ těžiště prací na vodohospodářských stavbách je v termínu červenec 2018; 

▪ nad výběrem akcí z jejich jmenovitého seznamu;  

▪ pozastávka platby ve výši 10 % na stanici Městské policie Sedlčany; (šetření o odstranění 

závad); 

▪ převzetí dozorů právním nástupcem pana Ing. Jaroslava Peterky (rozdělané stavby); 

▪ komplikace u vybraných inženýrských sítí s ohledem na vlastnické vztahy; (dešťová voda 

do propustku – komplikace);  

▪ na akci zajišťující inženýrské sítě v lokalitě U Háječku, jsou komplikace se spodní vodou - 

odvodnění rýhy; povolení trhací práce – Báňský úřad České republiky – čeká se na vydání jeho 

případného povolení. 

▪ rekonstrukce prostor pro Pečovatelskou službu Sedlčany;  

▪ další akce v seznamu s dlouhodobým horizontem. 

 



 

 

Po ukončení diskuse pan starosta z pozice předsedajícího jednání RM přednesl následující 

výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o administraci, přípravě, zajištění a stavu plnění 

akcí investiční a stavební povahy, které jsou podpořeny schváleným rozpočtem města Sedlčany 

na rok 2018. Zprávu přednesl a sestavil pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, a to 

za přispění a součinnosti Odboru investic na Městském úřadu 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 87-1457/2014-2018. 

 

2.2 Zajištění realizace vybrané rozpočtované stavební akce na rok 2018; akce – „Výměna 

oken 1. MŠ“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, pro jednání RM připravil k rozhodnutí zajištěnou 

cenovou nabídku od firmy Jiří Moulík; IČ 74459732, se sídlem Sedlčany, ulice Havlíčkova 

č. p. 879, 264 01 Sedlčany, a to na akci s názvem: „Výměna oken 1. MŠ“. 

Informace RM poskytl pan Ing. Jiří Burian, starosta města.  

Po aktualizaci již dříve provedené cenové nabídky ze dne 8. prosince 2015 a jejího věcného 

doplnění, které vyplynulo z aktualizace požadavků provozovatele, které byly 

zajištěny a definovány při prohlídce v květnu roku 2018, došlo k nárůstu ceny oproti 

předpokladu uvedenému do rozpočtu města Sedlčany. Při sestavování rozpočtu bylo uvažováno 

s cenou 81,00 tis. Kč na byt, 712,00 tis. Kč na vlastní Odloučené pracoviště školky 

a 480,00 tis. Kč na dislokovaný provoz RC Petrklíč, z. s. V rozpočtu byla ZM schválena cena 

ve výši 800,00 tis. Kč (byt + školka).  

Aktualizovaná nabídka sestává z částí:  

▪ 84,00 tis. Kč byt; 

▪ 769,50 tis. Kč pracoviště školky; 

tedy celkem 853,50 tis. Kč.  

Podle vyjádření Odboru investic nárůst ceny je určen částečně zdražením materiálu, částečně 

zdražením práce, částečně novými požadavky na žaluzie a síťky proti hmyzu. Jedno okno 

umístěné v ucelené části budovy MŠ, připadá provozně pod část objektu dislokovaného 

pro „RC Petrklíč, z. s.“ a je zařazeno k výměně z důvodu logického seskupení vyměňovaných 

oken na fasádě. Součástí nabídky nejsou nové venkovní parapety, jsou jen krycí lišty kvůli 

budoucímu zateplování. 

 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném znění, po projednání dostupné dokumentace vzala 

na vědomí předloženou cenovou nabídku na akci pod názvem „Výměna oken 1. MŠ“ 

a zvažovala rozhodnout o výběru zhotovitele, kterým je firma Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732. Tato firma nabídla zakázku vyhotovit 

za cenu ve výši 853.461,00 Kč včetně DPH. 

 

Rada města Sedlčany, zároveň zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením smluvních ujednání s výše uvedeným subjektem na definované práce. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem činností a zbývající částí objektu původních Jeslí; 

▪ příprava na zateplení objektu; 

▪ další návaznosti a termíny vyhotovení (zajistí Odbor investic). 

 



 

 

Po ukončení diskuse pan starosta z pozice předsedajícího jednání RM přednesl následující 

výroky návrhu souboru usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně, a to jak uvedeno níže: 

„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 rozpočtovanou stavební akci pod názvem „Výměna oken 

1. MŠ“ a rozhoduje o výběru zhotovitele, kterým je firma Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732. Nabídková cena je ve výši 853.461,00 Kč 

včetně DPH.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1458/2014-2018. 

 

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

ujednání se subjektem Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; 

IČ 74459732, na provedení stavebních prací na akci pod názvem „Výměna oken 1. MŠ“.“ 

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 87-1459/2014-2018. 

 

2.3 Právní podmínky zajištění vyvolané investice realizací rozpočtované stavební akce 

na rok 2018; Parkoviště u domu č. p. 791 – Překládka sítě elektronických komunikací 

CETIN 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na dnešní jednání RM předložil Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., se sídlem 

Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov a městem Sedlčany pro pozemky 

ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2482/1, parc. č. 2492/9, parc. č. 2488/1 a parc. č. 2487/14, 

v katastrálním území a obci Sedlčany.  

Tato Smlouva je navrhována uzavřít za účelem realizace překládky sítě elektronických 

komunikací uskutečňované v rámci stavby parkoviště u domu č. p. 791. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063, 

zastoupená na základě pověření (ev. č. PŘ/1024/2017, ze dne 9. 6. 2017) panem Jaroslavem 

Burdou, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím obtíženým, jejíž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města parc. č. 2482/1, 

2492/9, 2488/1, 2487/14 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a 

oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. 

Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,00 Kč, slovy jeden tisíc korun 

českých. K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty. 

Rada města Sedlčany ukládá Odboru investic MěÚ Sedlčany, aby v souvislosti s výše uvedenou 

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

věcné břemeno – služebnost komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na dotčených 

pozemcích parc. č. 2482/1, 2492/9, 2488/1, 2487/14 v k. ú. a obci Sedlčany (ul. Strojírenská). 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem navrhovaného záměru zatížení; 

▪ další souvztažnosti případu; 

▪ podpořit akci je žádoucí. 

 



 

 

Po ukončení diskuse pan starosta z pozice předsedajícího jednání RM přednesl následující 

výroky návrhu souboru usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně, a to jak uvedeno níže: 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“, 

uzavíranou mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha, 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 04084063, která je zastoupena na základě 

pověření (ev. č. PŘ/1024/2017 ze dne 9. června 2017) panem Jaroslavem Burdou, jako 

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

právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2482/1, 

parc. č. 2492/9, parc. č. 2488/1 a parc. č. 2487/14 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. 

Služebnost bude zřízena za náhradu ve výši 8.700,00 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 87-1460/2014-2018. 

 

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

se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“, uzavíranou mezi společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov; IČ 04084063, řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města 

zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost komunikačního vedení veřejné komunikační 

sítě na dotčených pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2482/1, parc. č. 2492/9, 

parc. č. 2488/1, parc. č. 2487/14 vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita ul. Strojírenská).“  

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 87-1461/2014-2018. 

 

2.4 Zajištění výstavby vyvolané investice realizací rozpočtované stavební akce na rok 

2018; Parkoviště u domu č. p. 791 – Překládka sítě elektronických komunikací CETIN 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil návrh Smlouvy o realizaci 

stavební akce pod názvem „Parkoviště u domu č. p. 791 – Překládka sítě elektronických 

komunikací CETIN“. 

Smlouva je navrhována uzavřít mezi městem Sedlčany a Českou telekomunikační 

infrastrukturou, a. s., a to za účelem zajištění překládky sítí a s ní souvisejících činností. Cena 

překládky činí 111.774,31 Kč bez DPH. 

 

Cena překládky bude odečtena z vysoutěžené ceny výherce veřejné zakázky BES, s. r. o. a bude 

účtována realizátorovi překládky České komunikační infrastruktuře, a. s. 

Realizace překládky výhercem veřejné zakázky BES, s. r. o. není možná. 

 

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, po provedeném seznámení se 

se spisovou dokumentací zvažovala vzít zprávu o výše uvedené záležitosti v plném rozsahu 

na vědomí, jako i přiloženou cenovou nabídku na tzv. „Realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací“ a zvažovala ve věci dnes rozhodnout, respektive vybrat zhotovitele, tj. subjekt 

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

– Žižkov; IČ 04084063. Nabídková cena na tuto akci činí 111.774,31 Kč bez DPH. 

 



 

 

Rada města Sedlčany dále zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením smluvních ujednání se subjektem Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se 

sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 04084063, na výše uvedené 

stavební práce. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem stavebních prací; 

▪ další souvztažnosti případu (podloží); 

▪ podpořit akci je žádoucí, vizte předchozí bod jednání. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta z pozice předsedajícího jednání RM přednesl následující 

výroky návrhu souboru usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně, a to jak uvedeno níže: 

 

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

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

cenovou nabídku na akci pod názvem „Realizace překládky sítě elektronických komunikací“ 

a rozhoduje o výběru zhotovitele, kterým je Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se 

sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063, za nabídkovou cenu 

ve výši 111.774,31 Kč bez 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 87-1462/2014-2018. 

 

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

ujednání se subjektem Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063, na stavební práce spojené s akcí 

pod názvem „Realizace překládky sítě elektronických komunikací“.“ 

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 87-1463/2014-2018. 

 

2.5 Informace o stavu VZ a VŘ na akci LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na základě instrukcí pana starosty předložil zadavateli 

základní soubor informací o uskutečňovaném výběrovém řízení na zhotovitele rekonstrukce 

Lehkoatletického stadionu Taverny.  

Otevírání obálek s cenovými nabídkami proběhlo dne 17. května 2018. V termínu pro podávání 

cenových nabídek byla doručena pouze jedna nabídka od uchazeče VYSSPA Sports 

Technology, s. r. o., se sídlem Cvokařská č. p. 10, 301 00 Plzeň; IČ 27967638. 

 

Cenová nabídka shora uvedeného subjektu činí 13.952.774,84 Kč (bez DPH); 

16.882.857,56 Kč (vč. DPH). 

Dřívější ceníkový výpočet je za částku ve výši 14.257.900,00 Kč (bez DPH). 

Rozpočtována je částka ve výši 11,6 mil. Kč; (vycházelo se v době přípravy rozpočtu na rok 

2018 z odhadu ceny díla, který provedl projektant, jenž byl později upřesněn.  

RM zvažovala zrušit VŘ a proces opakovat; nelze předpokládat změnu ceny; v září MŠMT ČR 

má podle našich informací vypsat dotace na sportoviště (uplatnění projektu). 

Problematika nositele projektu (majetek na Sportovní areály Sedlčany); nejsou v postavení 

příjemce dotace. 

Město Sedlčany v postavení vlastníka nemovitostí má šanci obdržet až do 85 % podpory 

z uznatelných nákladů akce, což by městu v jeho investičních záměrech významně pomohlo. 



 

 

 

Odbor investic získal od jednatele společnosti pana Karáska (osoba blíže neidentifikována) 

informaci ohledně kapacit uchazeče. Uchazeč v letošním roce získal více zakázek, než kolik je 

schopen realizovat, proto žádá o neprodlenou informaci o výsledku výběrového řízení. 

Zpráva o hodnocení veřejné zakázky bude vyhotovena administrátorem B&P Research, s. r. o. 

a předložena na příštím jednání RM dne 30. května 2018.  

Diskuse: 

▪ nad legislativními možnostmi a právním prostředím; 

▪ bez uvedení subdodavatele (zákon umožňuje); 

▪ vysvětlení jedné položky; 

▪ zohlednění podmínek dotace MŠMT ČR s ohledem na více účastníků VŘ (zadavatel musí 

obdržet do soutěže více jak jednu nabídku; jinak nelze dotaci poskytnout; na základě toho lze 

řízení zrušit). 

Rada města Sedlčany vzala informace přednesené panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města 

na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.6 Informace o stavu finančního zajištění akcí investiční a stavební povahy 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města promluvil o potřebě přípravy Rozpočtového opatření 

č. 1/2018, kterého předmětem bude patrně úprava na straně příjmů i na straně výdajů města 

Sedlčany, a to s ohledem na upřesňování cen realizace jednotlivých akcí, zejména skrze ceny 

vzešlé z řádných soutěží, respektive ceny smluvní. 

Navrhl výčtem některé z předpokládaných úprav.  

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

na základě všech dostupných informací z prostředí stavebních akcí, vývoje cen, příjmů, 

informací ze strany Odboru investic a se zohledněním dalších aspektů a vlivů provedl pod 

vedením paní Jitky Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, návrh RO č. 1/2018, který by 

byl předložen k projednání a případnému schválení na jednání RM dne 30. května 2018. 

Rada města Sedlčany vzala informace přednesené panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města 

na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Úkol: Městský úřad Sedlčany, Odbor ekonomický, připraví v termínu do dne 30. května 2018 

návrh RO č. 1/2018, který téhož dne bude předložen na plánovaném periodickém jednání RM. 

Zajistí paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Zajištění výstavby inženýrské sítě; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-6014195/VB/2 Sedlčany, K Cihelně, 

kNN pro p. č. 2748 

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

Odborem majetku, s výše uvedenou problematikou. 

Činnost RM: 



 

 

RM na základě dokumentace, o které referoval pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany, zvažovala schválit předložený návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6014195/VB/2 Sedlčany, K Cihelně, kNN 

pro p. č. 2748“, která je navrhována uzavřít 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 29. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 

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

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

města Sedlčany, tj. parc. č. 2762/6 a parc. č. 2761/5 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 12.600,00 Kč (včetně DPH). 

RM 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 zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích 

parc. č. 2762/6 a parc. č. 2761/5 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Sedlčany – ul. K Cihelně, 

přípojka pro parc. č. 2748 ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu). 

Činnost RM: 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení pozemků ve vlastnictví města Sedlčany uvedenou přípojkou; 

▪ nad mapovými podklady.  

 

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

o kterých předsedající nechal hlasovat najednou, jak uvedeno níže: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6014195/VB/2 Sedlčany, 

K Cihelně, kNN pro p. č. 2748“, která je uzavírána 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 29. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 

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

budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, tj. parc. č. 2762/6 a parc. č. 2761/5 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 12.600,00 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 dotčených pozemcích parc. č. 2762/6 a parc. č. 2761/5 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita 

Sedlčany – ul. K Cihelně, přípojka pro parc. č. 2748 ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu).“ 

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 87-1464/2014-2018. 

 

3.1.2 Informace o majetkoprávních zájmech FO; případ v lokalitě Sedlčany, ulice 

K Cihelně  

Pan místostarosta RM informoval a RM řádně projednala Žádost manželů (FO) o odprodej 

pozemku parc. č. 2761/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha 

o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (ulice K Cihelně), který je v majetku města Sedlčany.  



 

 

FO svoji Žádost odůvodňují tím, že hodlají odkoupit od ČR – Státního pozemkového úřadu 

nemovitosti vedené na LV 4186 pro k. ú. a obec Sedlčany, tj. pozemky parc. č. 2760/14, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha a parc. č. 2748, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

ve vlastnictví další FO. Uvedené pozemky mají žadatelé v současné době v nájmu, přičemž 

požadovaný odkup pozemku ve vlastnictví města je dle jejich Žádosti již zaplocen a je součástí 

vjezdu do areálu. 

RM prodej požadovaného pozemku parc. č. 2761/5 o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Sedlčany 

předběžně doporučuje ZM schválit s tím, že tento prodej bude realizován až následně 

po převodu pozemků z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví FO, a to 

za jednotkovou cenu ve výši 150,00 Kč/m2. 

 

Rada města Sedlčany vzala informace přednesené panem Ing. Miroslavem Hölzelem, 

místostarostou města, na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost o přidělení ubytovací jednotky (přístřeší) v bytovém domě Sedlčany č. p. 791, 

264 01 Sedlčany 

Žádost byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 9. května 2018, zaevidována téhož dne 

pod č. j. OM/9325/2018. 

Žádost o přidělení ubytovací jednotky (přístřeší) v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany podala FO. 

 

Žadatelka požádala o přidělení: 

a) jedné ubytovací místnosti – poplatek za ubytování je 2.400,00 Kč měsíčně (přístřeší) – 

místnost z boku ubytovny ve tvaru „L“; 

b) celé ubytovací jednotky – poplatek za ubytování 4.300,00 Kč + záloha za elektřinu. 

 

Mezi osoby, které budou žít s žadatelkou po přidělení ubytovací jednotky ve společné 

domácnosti, žadatelka zařadila další tři FO. 

 

Odůvodnění žádosti – současná bytová situace: 

Současné obydlí je neobyvatelné z důvodu rozsáhlejší opravy. 

 

Dále referující připomněl, že je žadatel povinen vyplnit Žádost pravdivě a neprodleně ohlásit 

jakékoliv změny údajů uvedených v Žádosti. Pokud žadatel uvede nepravdivé údaje, případně 

písemně nebo osobně neohlásí změny údajů zpracovateli, tj. Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, bude jeho Žádost vyřazena z evidence. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit výše uvedenou Žádost FO na přidělení přístřeší v bytovém domě 

Sedlčany č. p. 791, v ulici Strojírenské s tím, že představa jmenované je uzavřít Smlouvu 

o poskytnutí přístřeší na dobu určitou, tj. ode dne 1. května alespoň do dne 31. srpna 2018. 

 

Diskuse: 

▪ nad uvedením doby užívání (o přístřeší na přechodnou dobu z důvodu opravy stávajícího 

bydlení na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. Případné nedoplatky vůči 



 

 

Městské teplárenské, s. r. o. budou vyrovnány dne 9. května 2018 sdělila dále žadatelka. 

Další skutečnosti: 

▪ žadatelka není občankou města Sedlčany; 

▪ žadatelka, a to s ohledem na její chování v minulosti, se nejeví jako nájemník hoden byt 

bezproblémově užívat; 

▪ město primárně poskytuje přístřeší občanům s trvalým pobytem na území města (starostlivost 

obce o své občany); 

▪ další negativní zkušenosti v minulosti; 

▪ jednání o určení péče. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany shora uvedené Žádosti nevyhověla. 

Informace směrem k žadatelce zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2.2 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytu; případ FO  

Žádost byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 16. května 2018, zaevidována téhož dne 

pod č. j. OM/9973/2018. 

Předmětem Žádosti je prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí přístřeší 

v objektu shora i níže identifikovaného bytového domu. 

Písemnost je datována původcem dnem 15. května 2018. 

Identifikace žadatelky provedena. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit prodloužení dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém 

domě na adrese Sedlčany, ulice Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se smluvním 

nájemníkem, FO, na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 30. září 2018, případně 

alternativně do dne 31. prosince 2018. 

Diskuse: 

▪ nad plněním stávajících smluvních podmínek; 

▪ nad referencemi z prostředí správce MBF. 

 

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

předsedající nechal hlasovat: 

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

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to s FO na dobu určitou, tj. ode 

dne 1. července do dne 31. prosince 2018.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1465/2014-2018. 

 

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

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

 

 

4. Různé 

 

4.1 Zajištění výkonu nařízení GDPR v prostředí města Sedlčany a jeho subjektů 

 



 

 

4.1.1 Smlouva o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů; návrh 

pro všechny subjekty města Sedlčany  

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem smluvního ujednání, který následně 

projednala. 

Smlouva o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů, je navrhována uzavřít 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů mezi městem Sedlčany; IČ 00243272; DIČ má CZ00243272; se sídlem Sedlčany, 

nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany („objednatel“) a společností GDPR Systems, 

s. r. o.; IČ 24848638; DIČ má CZ24848638; se sídlem Praha, Olivova 2096/4, Nové Město, 

110 00 Praha 1, která je zastoupena panem Martinem Koubíkem, jednatelem („Poskytovatel“). 

Smlouva je uzavírána za účasti příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 

a obchodních společností založených městem Sedlčany. 

 

Předmět smlouvy je níže uveden. 

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele vykonávat funkci DPO, a to v tomto 

rozsahu 46 hodin měsíčně v r. 2018, 23 hodin měsíčně v roce 2019, 23 hodin měsíčně v r. 2020. 

Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele vykonávat funkci DPO i nad rámec stanoveného 

rozsahu hodin, pokud se tak strany výslovně dohodnou. Sjednává se, že Poskytovatel bude 

funkci DPO vykonávat prezenčním způsobem tak, že se jím pověřená fyzická osoba dostaví 

do budovy úřadu Objednatele a to ve dvou pracovních dnech v kalendářním měsíci, když 

činnost vykonávána po osmi hodinách v každém takovém dni, s tím, že od 1. ledna 2019 se 

rozsah prezenčního způsobu výkonu funkce DPO omezuje na jeden den měsíčně o osmi 

hodinách. Sjednává se, že Poskytovatel bude funkci DPO vykonávat absenčním způsobem 

poskytováním emailových a telefonických konzultací. 

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za výkon funkce DPO odměnu podle uzavírané 

Smlouvy. 

Předmět této Smlouvy je možné realizovat osobně, prostřednictvím emailu i telefonicky. 

Pokud se strany nedohodou jinak, bude v průběhu roku 2018 osobní návštěva zástupce 

Poskytovatele v sídle Objednatele konána dvakrát v kalendářním měsíci, v dalších kalendářních 

letech trvání Smlouvy pak jedenkrát za kalendářní měsíc. Dohoda dle bodu 1. tohoto článku 

musí mít podobu písemného dodatku k této Smlouvě, smluvní strany se mohou dohodnout 

i prostřednictvím elektronické pošty bez elektronického podpisu.  

Objednatel se zavazuje umožnit Poskytovateli vstup do objektu svého sídla a umožnit mu 

nahlížet do svých informačních systémů, to vše v potřebném rozsahu pro řádné plnění 

ze závazku, zřízeného touto smlouvou. 

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje vykonávat funkci DPO i pro všechny organizační 

složky Objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž se poskytování 

činnosti těmto organizačním složkám Objednatele posuzuje stejně jako poskytování činnosti 

Objednateli (např. časový rozsah činnosti, oprávnění ke vstupu, výše odměny a náhrad apod.). 

Pro vyjasnění všech pochybností se sjednává, že výkon funkce DPO pro organizační složky 

Objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, se považuje za plnění předmětu 

této smlouvy a započítává do rozsahu výkonu funkce DPO tak jak je formulován v odst. 1. 

tohoto článku Smlouvy. 

Odměna podle této Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za výkon funkce DPO v r. 2018 odměnu ve výši 

453.448,00 Kč (slovy: čtyřistapadesáttřitisícčtyřistačtyřicetosm korun českých) ročně, v r. 2019 



 

 

ve výši 436.800,00 Kč (slovy: čtyřistatřicetšesttisícosmset korun českých) ročně, v r. 2020  

ve výši 327.600,00 Kč (slovy: třistadvacetsedmtisícšestset korun českých) ročně. 

Za výkon funkce nad časový rámec, sjednaný výše, náleží Poskytovateli doplatek k Odměně 

ve výši 850,00 Kč (slovy: osmsetpadesát korun českých) za každou, byť jen započatou, hodinu. 

Sjednává se, že nárok na Odměnu Poskytovateli vzniká i tehdy, pokud Objednatel či Organizace 

nevyužijí sjednaný časový rámec výkonu činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy. 

Ve Smlouvě jsou dále zapracovány povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel je povinen řádně vykonávat funkci DPO. Poskytovatel je zejm. povinen: 

▪ poskytovat Objednateli informace a poradenství o jeho povinnostech podle GDPR  

a dalších českých právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, 

▪ monitorovat soulad koncepcí (postupů a procesů) Objednatele s GDPR, včetně zvyšování 

povědomí a odborné přípravy pracovníků Objednatele zapojených do operací zpracování 

osobních údajů a souvisejících auditů, 

▪ na vyžádání poskytovat Objednateli poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů a monitorovat jeho uplatňování podle čl. 35 GDPR, 

▪ spolupracovat s dozorovým úřadem a 

▪ působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad a subjekty údajů v záležitostech týkajících se 

zpracování osobních údajů, včetně předchozí konzultace podle čl. 36 GDPR či případných 

jiných konzultací. 

Poskytovatel se zavazuje brát při plnění úkolů podle této Smlouvy patřičný ohled na riziko 

spojené s operacemi zpracování osobních údajů a současně přihlížet k povaze, rozsahu, 

kontextu a účelu jeho zpracování. 

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Objednatele i dalších 

informacích tvořících obchodní tajemství Objednatele a zdržet se veškerých aktivit, které by 

mohly poškodit dobré jméno či zájmy Objednatele. Dále se Poskytovatel zavazuje nevyužít 

údajů získaných od Objednatele ani těch, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu 

k Objednateli založeného touto Smlouvou, pro sebe či pro jiného, ani neumožnit jejich využití 

třetím osobám jinak, než za účelem řádného plnění ze závazků zřízených touto Smlouvou nebo 

ochranu vlastních práv. 

Poskytovatel se zavazuje vykonávat funkci DPO pouze prostřednictvím k tomu 

kvalifikovaných fyzických osob.   

Poskytovatel není povinen vykonávat funkci DPO osobně; Poskytovatel je oprávněn svěřit 

výkon funkce DPO jinému, a to v rozsahu, v němž to příslušné právní předpisy umožňují. 

Ke dni podpisu této Smlouvy určuje Poskytovatel, jako fyzickou osobu vykonávat funkci DPO, 

Ing. Petru Šebkovou, tel.: 720 241 762, e-mail: petra.sebkova@gdprsystems.cz  

Dojde-li ke změně právních předpisů, upravujících ochranu a zpracování osobních údajů, nebo 

závazné změně jejich výkladu, k ujednáním této Smlouvy, která by byla v rozporu s takovými 

předpisy, se nepřihlíží a strany se zavazují nahradit taková ujednání ujednáními platnými, jež 

svou podstatou budou neplatným ujednáním nejblíže.  

mailto:petra.sebkova@gdprsystems.cz


 

 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 let a 7 měsíců s účinností od 25. května 2018. 

Objednatel má právo uplatnit opci na prodloužení trvání účinnosti smlouvy o 12 měsíců, pokud 

toto své právo uplatní minimálně 3 měsíce před uplynutím doby trvání Smlouvy. Nabývá-li 

Smlouva účinnosti dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění až zveřejněním v Registru smluv, 

ujednání dle předchozí věty o začátku účinnosti Smlouvy se nepoužije, ledaže by začátek měl 

nastat až po zveřejnění Smlouvy.  

Diskuse: 

▪ nad koncepcí zajištění a odpovídajícím smluvním ujednáním; 

▪ opce a její zapracování; 

▪ další problematika výkonu funkce DPO; 

▪ spolupráce s dalšími subjekty města Sedlčany. 

 

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

usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za účelem zajištění výkonu Nařízení evropského 

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

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Smlouvu o poskytování služeb pověřence 

pro ochranu osobních údajů, které předmětem je výkon funkce DPO (pověřence), a to 

v limitech a rozsahu smluvním ujednáním definovaných ustanovení s dopadem na všechny 

účastníky Smlouvy (tj. město Sedlčany – Městský úřad Sedlčany, organizační složky, 

příspěvkové organizace a obchodní společnosti).“ 

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 87-1466/2014-2018. 

 

4.1.2 Dokumentace, vnitřní předpisy; informace subjektům údajů 

Rada města Sedlčany byla seznámena se základním rámcem potřebné dokumentace a stavem 

zpracování vnitřních předpisů a dalších dokumentů, jako i s povinnými informacemi správců 

a zpracovatelů osobních údajů ve smyslu poskytování informací směrem k Úřadu na ochranu 

osobních údajů a směrem k subjektům údajů. 

Připomenuta byla rovněž odpovědnost každého zpracovatele a správce osobních údajů. 

 

Projednána mimo jiné byla Směrnice o nakládání s osobními údaji, vzor Prohlášení 

poskytovatele osobních údajů (subjektu údajů), znění tzv. Memoranda, dále Oznámení 

o výkonu DPO (pověřence na ochranu osobních údajů) na Úřad na ochranu osobních údajů 

a tzv. Pravidla pro uživatele Informačních systémů v prostředí Městského úřadu Sedlčany 

a další informace o aplikaci nařízení GDPR a plnění dříve ujednaného smluvního vztahu. 

 

Některé části předpisů byly diskutovány podrobněji. Největší pozornost byla věnována níže 

uvedené Směrnici.  

 

Směrnice o nakládání s osobními údaji 

Platnost pro: město Sedlčany (Městský úřad Sedlčany); (dále jen „Správce OÚ“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tato Směrnice o nakládání a zpracování s osobními údaji (dále jen „směrnice“) se vydává 

na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

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

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 



 

 

 

 

II. Předmět, účel a působnost 

1. Směrnice stanovuje opatření a pravidla, která zabraňují neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, a dále jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů 

spravovaných a zpracovávaných Správcem OÚ. Ochranou osobních údajů dle směrnice se 

rozumí zajištění důvěrnosti spravovaných a zpracovávaných osobních údajů, jejich 

správnosti, integrity, dostupnosti a splnění dalších bezpečnostních a jiných požadavků 

v případě všech osobních údajů v míře potřebné pro činnost Správce OÚ, a to v souladu se 

zákonem a jinými právními předpisy. 

2. Tato směrnice se zabývá ochranou všech osobních údajů ve vlastnictví, ve správě Správce 

OÚ nebo Správcem OÚ zpracovávaných, bez ohledu na jejich podobu (tištěnou, psanou, 

uloženou elektronicky, odesílanou poštou, předávanou elektronicky, ústním podáním, 

telefonem, faxem apod.). 

3. Za účelem ochrany osobních údajů je v rámci Správce OÚ ustanoven systém řízení ochrany 

osobních údajů, který je založen na těchto dokumentech, resp. Vnitřních předpisech 

Správce OÚ: 

a. Organizační řád Správce OÚ, 

b. Spisový řád a skartační plán Správce OÚ, tato směrnice. 

4. Systém ochrany osobních údajů definovaný touto směrnicí je navržen a zpracován 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů, dále jen „Nařízení GDPR“). 

5. Přehled spravovaných agend osobních údajů formou Záznamů o činnostech zpracování je 

zaměstnancům města Sedlčany k dispozici u jeho Pověřence pro ochranu osobních údajů 

(DPO). Záznamy o činnostech zpracování jsou pravidelně aktualizovány. 

6. Směrnice je závazná pro všechny osoby organizačně zařazené do struktury Správce OÚ 

a pro osoby, které osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy uzavřené se Správcem 

OÚ; toto ustanovení musí být součástí obsahu uzavřené smlouvy. 

 

 

III. Pojmy a definice 

1. Pro účely této směrnice a ochrany osobních údajů v rámci Správce OÚ se rozumí: 

a. „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je 

fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem 

na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, 

síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 

genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

fyzické osoby; „zvláštními kategoriemi osobních údajů“ osobní údaje, které 

vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském 

vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování 

genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace 

fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální 

orientaci fyzické osoby; 

b. „biometrickými údaji“ osobní údaje vyplývající z konkrétního technického 

zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování 



 

 

fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například 

zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje; 

c. „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo 

soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci 

automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 

strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 

použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení 

či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

d. „omezením zpracování“ označení uložených osobních údajů za účelem omezení 

jejich zpracování v budoucnu; 

e. „pseudoanonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být 

přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, 

pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně 

technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny 

identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; 

f. „anonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny 

konkrétnímu subjektu údajů a subjekt údajů není nebo již přestal být 

identifikovatelným; 

g. „evidencí“ jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle 

zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený 

podle funkčního či zeměpisného hlediska; 

h. „správcem“ právnická osoba, orgán veřejné moci nebo agentura, která sama 

nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; 

i. „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo 

agentura, která zpracovává osobní údaje pro správce; 

j. „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 

jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty; 

k. „souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný 

a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným 

zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů; 

l. „porušením zabezpečení osobních údajů“ porušení zabezpečení, které vede  

k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému 

poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak 

zpracovávaných osobních údajů; 

m. „údaji o zdravotním stavu“ osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního 

zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které 

vypovídají o jejím zdravotním stavu; 

n. „záznamem o činnostech zpracování“ záznamy vedené Správcem OÚ 

o zpracování osobních údajů. Záznamy obsahují jméno a kontaktní údaje 

správce, účely zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, informace 

o příjemcích daných osobních údajů, o předávání údajů do třetích zemí, lhůtách 

pro výmaz jednotlivých kategorií údajů a popis přijatých technických 

a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti údajů; 

o. „dozorovým úřadem“ Úřad pro ochranu osobních údajů; 

p. „Unií“ Evropská unie; 

q. „Členské státy“ Členské státy Evropské unie 

r. „pověřencem ochranou osobních údajů“, „pověřencem“, „DPO“ pověřenec 

pro ochranu osobních údajů podle oddílu 4 čl. 37 až 39 Nařízení GDPR. 

2. V případě pochybností se shora uvedené pojmy uvedené v tomto článku vykládají dle 

Nařízení zachování smyslu těchto pojmů v Nařízení uvedeném. 



 

 

 

 

IV. Rozsah působnosti 

1. Vedení Správce OÚ (starosta, tajemník, zastupitelé a další odpovědné osoby) jsou 

odpovědné za to, že pravidla ochrany osobních údajů budou zachovávat zaměstnanci, 

a všechny další osoby, které nakládají s osobními údaji a vystupují v roli uživatelů nebo 

správců osobních údajů v rámci Správce OÚ. 

2. Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují rovněž na všechny další subjekty, které pracují  

s osobními údaji, jichž je Správce OÚ správcem. Tyto subjekty musí být k dodržování 

zásad ochrany osobních údajů zavázány postupem dle článku XXIV. této směrnice. 

 

 

V. Stanovení rolí v systému ochrany osobních údajů 

1. Statutární zástupce Správce OÚ 

a. Odpovědnost za zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR 

nese starosta Správce OÚ a to zejména, tím, že: 

i. schvaluje Směrnici o nakládání a zpracování s osobními údaji Správce 

OÚ a její změny a aktualizace, 

ii. vyjadřuje se k osobě, která má vykonávat funkci Pověřence pro ochranu 

osobních údajů (dále také „Pověřenec“ a „DPO“), 

iii. jmenuje Pověřence pro ochranu osobních údajů, 

iv. projednává pravidelnou zprávu o stavu ochrany osobních údajů Správce 

OÚ, 

v. rozhoduje o přijetí technických, fyzických a organizačních opatření pro 

zajištění souladu ochrany osobních údajů s Nařízením GDPR. 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

a. Pověřenec je jmenován vedením Správce OÚ a je konkrétní osobou, která plní 

tyto úkoly při ochraně osobních údajů, za něž zároveň odpovídá: 

i. poskytování informací a poradenství vedoucím pracovníkům 

a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle 

této směrnice, Nařízení GDPR a dalších předpisů Unie nebo členských 

států v oblasti ochrany údajů; 

ii. monitorování souladu této směrnice, Nařízení GDPR a dalších předpisů 

Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s vnitřními předpisy 

Správce OÚ v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení 

odpovědnosti osob, zvyšování povědomí a odborné přípravy 

zaměstnanců či dalších osob a pracovníků zapojených do operací 

zpracování a souvisejících auditů; 

iii. vedení centrální evidence zpracování osobních údajů organizačními 

jednotkami Správce OÚ a její pravidelnou aktualizaci ve spolupráci 

s organizačními jednotkami; 

iv. vedení centrální evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních 

údajů; 

v. zajištění pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti 

zavedených organizačních, technických a fyzických opatření pro 

zajištění bezpečnosti zpracování dle Směrnice o nakládání s osobními 

údaji Správce OÚ; 

vi. zajištění monitoringu legislativních změn v oblasti ochrany osobních 

údajů a návrh na jejich implementaci v rámci Správce OÚ; 



 

 

vii. poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu 

na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle 

článku 35 Nařízení GDPR v rámci Správce OÚ;  

viii. spolupráce s dozorovým úřadem dle Nařízení GDPR; 

ix. působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech 

týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36 

Nařízení GDPR, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci; 

x. působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů. Subjekty údajů se 

mohou obracet přímo na Pověřence ve všech záležitostech souvisejících 

se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle 

Nařízení. 

b. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění svých úkolů patřičný 

ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, 

rozsahu, kontextu a účelům zpracování. 

c. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen statutárnímu zástupci 

Správce OÚ. 

d. V souvislosti s plněním svých úkolů nebude Pověřenec propuštěn ani jinak 

sankcionován. Pověřence nelze nijak postihovat za nezávislý způsob výkonu 

povinností (tzn. za to, že zastává jiný názor než správce osobních údajů, nebo 

že kontaktoval dozorový úřad, atp.), např. ukončením smlouvy o spolupráci, 

snížením odměny za výkon funkce pověřence nebo jakýmkoli jiným způsobem. 

e. Pověřenec je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán mlčenlivostí, a to 

v souladu s právem Unie nebo zákony a právními předpisy České republiky. 

Pověřenec může plnit i jiné úkoly a povinnosti, které však nesmějí vést ke střetu 

zájmů jeho činností. 

3. Zodpovědné osoby 

a. Ke každé agendě osobních údajů je v rámci Správce OÚ určena Zodpovědná 

osoba, za řádné a včasné určení zodpovědných osob odpovídá vedení Správce 

OÚ. Všechny zodpovědné osoby v rámci Správce OÚ jsou uvedeny 

v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů, které jsou zaměstnancům 

Správce OÚ k dispozici u DPO v kanceláři starosty. Každá Zodpovědná osoba 

má právo podat Pověřenci návrh na změnu této směrnice, Záznamu o činnostech 

zpracování, Posouzení vlivu nebo zavedených organizačních, technických 

a fyzických opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování dle Směrnice. 

b. Zodpovědné osoby mají právo a zároveň povinnost: 

i. pro případy vzniku nových druhů osobních údajů tuto skutečnost co 

nejdříve nahlásit Pověřenci, který provede aktualizaci Záznamů 

o činnostech zpracování a souvisejících opatření na ochranu osobních 

údajů; 

ii. informovat bezodkladně Pověřence o všech skutečnostech, které mají 

vliv na aktuálnost Záznamů o činnostech zpracování a souvisejících 

opatření na ochranu osobních údajů; 

iii. zabezpečit získání souhlasu subjektu údajů, a to v souladu se zákonem, 

není-li zpracování možné bez tohoto souhlasu; 

iv. zajistit, aby každý zaměstnanec Správce OÚ před prvním přístupem  

ke spravovaným osobním údajům byl prokazatelně seznámen 

a proškolen se zásadami ochrany osobních údajů, a s touto směrnicí 

včetně provedení ověření znalostí a zajistit v roční frekvenci 

prokazatelné opakování tohoto proškolení; 



 

 

v. zajistit, aby každý zaměstnanec Správce OÚ před prvním přístupem  

ke spravovaným osobním údajům písemně potvrdil, že byl seznámen 

a proškolen se zásadami ochrany osobních údajů, a s touto směrnicí 

včetně provedení ověření znalostí; 

vi. při uzavírání smluv s třetími stranami dbát na to, aby obsahovaly zásady 

zajištění ochrany osobních údajů, pokud je to vzhledem k povaze obsahu 

smlouvy relevantní a v odůvodněných případech zajistit uzavření 

smlouvy o zpracování osobních údajů s třetí osobou. 

4. Uživatelé osobních údajů 

a. Uživatelem osobních údajů se rozumí zaměstnanec Správce OÚ používající 

spravované osobní údaje k plnění svých pracovních povinností. Za zaměstnance 

se považuje též osoba vykonávající činnost dle dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, či v jiném obdobném právním vztahu vůči Správci OÚ. 

b. Všichni Uživatelé osobních údajů mají za povinnost: 

i. dodržovat zásady vyplývající z této Směrnice; 

ii. hlásit veškeré bezpečnostní incidenty svému nadřízenému, nebo přímo 

Pověřenci; 

iii. informovat Pověřence o zjištěných bezpečnostních nedostatcích 

při ochraně osobních údajů; 

iv. informovat Pověřence o změnách ve způsobu zpracování a nakládání 

s osobními údaji; 

v. vykonávat další činnosti vyplývající z platných vnitřních předpisů 

Správce OÚ, především zajistit řádný průběh skartačního řízení 

v souladu se Spisovým a skartačním řádem Správce OÚ. 

5. Správce (Administrátor) 

a. Správce je zaměstnanec Správce OÚ, který má na starost provoz a údržbu 

systémů a aplikací, archivaci a zabezpečení (elektronických) dat uživatelů, a je 

odpovědný za řízení a implementaci bezpečnosti systémů. Správce 

(Administrátor) má zpravidla přístup ke všem datům uloženým v informačních 

systémech Správce OÚ nebo fyzický přístup k zařízením, pomocí nichž jsou tato 

data zpracovávána. 

b. Správce zabezpečuje spolupráci s jednotlivými uživateli osobních údajů 

při ochraně osobních údajů uložených ve výpočetní technice, včetně osobních 

stanic přidělených uživatelům osobních údajů, přenosných počítačů, notebooků, 

tabletů, mobilních telefonů, smartphonů a jiných obdobných přístrojů. 

 

 

VI. Přístup k osobním údajům 

1. K osobním údajům mají přístup pouze Zodpovědné osoby, Uživatelé osobních údajů 

a Správce, jiným osobám se přístup k osobním údajům zapovídá. 

 

 

VII. Zásady zpracování osobních údajů 

1. Osobní údaje musí být: 

a. ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním 

způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“); 

b. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být 

dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný, přičemž další 

zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 

historického výzkumu nebo pro statistické účely se ve smyslu čl. 89 odst. 1 



 

 

Nařízení GDPR a dle této směrnice nepovažuje za neslučitelné s původními 

účely („účelové omezení“); 

c. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 

jsou zpracovávány („minimalizace údajů“); 

d. přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná 

opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro 

které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“); 

e. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než 

je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po 

delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném 

zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely 

podle čl. 89 odst. 1 Nařízení GDPR, a to za předpokladu provedení příslušných 

technických a organizačních opatření požadovaných Nařízením s cílem zaručit 

práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“); 

f. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, 

včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních 

opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou 

ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“). 

2. Zpracovávány mohou být pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného 

zpracování nezbytné. Povinnost zpracovávat pouze nezbytné osobní údaje se vztahuje 

k množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení 

a jejich dostupnosti. Správní, či jiný spis vedený Uživatelem osobních údajů může 

obsahovat pouze informace relevantní pro průběh řízení či jinou agendu Uživatele 

osobních údajů, pro niž je veden. Uživatel osobních údajů odpovídá za minimalizaci údajů, 

jež jsou zpracovávány dosažení účelu zpracování. 

3. Písemnosti obsahující osobní údaje podléhají procesu fyzické a elektronické skartace 

v souladu se Spisovým a skartačním řádem Správce OÚ, a to včetně písemností a dalších 

dokumentů „na vědomí“, kopií písemností a dalších dokumentů bez čísla jednacího. 

4. Pro statistické účely se stanoví povinnost osobní údaje anonymizovat. 

5. Tato směrnice stanovuje povinnost všem uživatelům osobních údajů zamezit 

neoprávněnému přístupu ke shromážděným údajům. 

 

 

VII. Zákonnost zpracování osobních údajů 

1. Správce OÚ zpracovává pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování je zákonné. 

Zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, pouze pokud je splněna 

nejméně jedna z těchto podmínek: 

a. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 

více konkrétních účelů (dále jen „souhlas“/“souhlas se zpracováním“); 

b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

tohoto subjektu údajů; 

c. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje 

na Správce OÚ jako správce osobních údajů; 

d. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů 

nebo jiné fyzické osoby; 

e. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo  

při výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno Správce OÚ jako správce osobních 

údajů; 



 

 

f. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce OÚ jako správce 

osobních údajů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají 

přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující 

ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Toto se netýká 

zpracování, prováděného Správcem OÚ jako správcem osobních údajů při 

plnění jeho úkolů jako orgánu veřejné moci. 

2. Účel zpracování osobních údajů musí vycházet z právních základů uvedených 

v předcházejícím odstavci. Osobní údaje nesmějí být použity k jinému účelu, než 

ke kterému byly pořízeny nebo musí být takové zpracování nutné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce 

OÚ jako správce osobních údajů. 

3. Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, je Uživatel osobních údajů 

povinen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 

Uživatel osobních údajů je dále povinen zajistit a doložit splnění těchto požadavků 

na souhlas subjektu údajů a na jeho udělení kladených: 

a. Souhlas musí být udělen samostatně a musí být jasně odlišitelný od ostatních 

sdělení (jako samostatný dokument). Vzor souhlasu se zpracováním osobních 

údajů je zaměstnancům Správce OÚ k dispozici u Pověřence. 

b. Subjekt údajů vždy musí obdržet jednu kopii uděleného souhlasu, včetně 

informace o způsobu odvolání uděleného souhlasu. Originál souhlasu uloží 

Uživatele osobních údajů do správního spisu. 

c. Pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (biometrické údaje, 

fotografie, audio, video, zdravotní stav, sociální postavení a další) se uděluje 

vždy samostatný souhlas, oddělený od ostatních souhlasů, sdělení a informací 

(platí v případě, že není jiné oprávnění pro nakládání s osobními údaji). 

d. Pro zpracování souhlasů s vytvořením kopie občanského průkazu (souhlas podle 

ustanovení § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném 

znění) se uděluje vždy samostatný souhlas, oddělený od ostatních souhlasů, 

sdělení a informací (platí v případě, že není jiné oprávnění pro nakládání 

s osobními údaji). 

e. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 

jeho odvoláním. Před udělením souhlasu bude subjekt údajů o právu souhlas 

odvolat prokazatelně poučen. Uživatel osobních údajů zajistí, aby byla splněn 

právní požadavek spočívající v tom, že odvolání souhlasu se zpracováním 

osobních údajů bude subjektu údajů stejně dostupné jako poskytnutí souhlasu. 

f. Uživatel osobních údajů je povinen ve spolupráci se Správcem 

(Administrátorem) zajistit výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu 

se zpracováním osobních údajů, včetně výmazu v zálohách a kopiích dat. 

g. Uživatel osobních údajů je povinen vést evidenci datových sad, jejichž 

zpracování je podloženo uděleným souhlasem subjektu údajů. 

4. Zpracování údajů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů je využíváno pouze 

v krajních případech, kdy je zpracování nezbytné a neexistuje jiné oprávnění 

pro zpracování osobních údajů. 

 

 

IX. Opatření pro ochranu osobních údajů 

1. Uživatel osobních údajů je povinen dodržovat pravidlo čistého stolu, tzn. neponechávat 

volně položené písemnosti obsahující osobní údaje bez dozoru na svém pracovním stole či 

jinde v kanceláři či na pracovišti, po ukončení pracovní doby je každý zaměstnanec 



 

 

povinen takové písemnosti obsahující osobní údaje uložit do uzamykatelných úložných 

prostor, tyto prostory uzamknout a klíče zajistit tak, aby k nim neměly přístup osoby bez 

oprávnění přístupu k uloženým osobním údajům. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, 

kdy má zaměstnanec k dispozici samostatnou kancelář, v této kanceláři probíhá úklid 

výhradně za jeho přítomnosti a klíče od této kanceláře má k dispozici pouze daný 

zaměstnanec a dále jsou uloženy v prostoru s řízeným přístupem. 

2. Uživatel osobních údajů je povinen v případě odchodu z kanceláře, pracovny či jiného 

pracoviště, kde jsou uloženy osobní údaje, nebo prostředky umožňující přístup k osobním 

údajům, a kde se již nenachází žádný další zaměstnanec Správce OÚ, zavřít okna a tuto 

místnost zamknout. 

3. Uživatelům osobních údajů se zapovídá ponechat cizí osobu bez dozoru v kanceláři). 

Uživatel osobních údajů je povinen v případě přítomnosti cizí osoby v kanceláři, 

v pracovně či na jiném pracovišti, kde jsou uloženy osobní údaje, nebo prostředky 

umožňující přístup k osobním údajům, a kde se již nenachází žádný další zaměstnanec 

Správce OÚ, pokud Uživatel osobních údajů hodlá tuto místnost opustit, a v této místnosti 

se již nenachází žádný další Uživatel osobních údajů či zaměstnanec Správce OÚ, 

vyprovodit cizí osobu z místnosti, tuto místnost uzamknout a opětovný vstup cizí osoby 

do kanceláře umožnit až při vlastním návratu Uživatele osobních údajů do místnosti. 

4. Uživatel osobních údajů je povinen aktivovat spořič obrazovky chráněný heslem, kdykoli 

se vzdálí od pracovní stanice výpočetní techniky. 

5. Uživatel osobních údajů je povinen využívat pro elektronické zpracování osobních údajů 

výhradně k tomu určené informační systémy Správce OÚ. Užívání pevných disků 

pro ukládání písemností obsahujících osobní údaje je povoleno pouze v případě, že není 

možné tuto dokumentaci ukládat do informačních systémů Správce OÚ. 

6. Uživatel osobních údajů je povinen udržovat písemnosti obsahující osobní údaje uložené 

na pevných discích a ve svých emailových schránkách v souladu s lhůtami stanovenými 

pro zpracování dle Spisového a skartačního řádu Správce OÚ a v minimálním rozsahu 

umožňujícím dosažení účelu zpracování. 

7. Uživatel osobních údajů je oprávněn ukládat písemnosti obsahující osobní údaje výhradně  

na sdílené disky Správce OÚ. 

8. Uživatel osobních údajů je povinen využívat pro ukládání listinných dokumentů 

obsahujících osobní údaje a k ukládání fyzických nosičů, obsahujících osobní údaje 

v elektronické podobě k tomu určené zabezpečené úložné prostory a tyto úložné prostory 

při opuštění místnosti uzamknout. Uživatel osobních údajů je povinen k písemnostem 

obsahujícím osobní údaje přiřazovat řádně a včas skartační znaky dle platného Spisového 

a skartačního řádu Správce OÚ. To platí i pro písemnosti, obsahující osobní údaje 

„na vědomí“, kopie písemností a další dokumenty bez čísla jednacího  

či spisové značky. 

9. Uživatel osobních údajů je povinen udržovat v tajnosti, tzn. nikomu nesdělovat přístupová 

oprávnění (přihlašovací jméno a heslo) k informačním systémům Správce OÚ, která mu 

byla přidělena, tato přístupová oprávnění je zakázáno si zapisovat či jinak poznamenávat 

(na papír, do souboru, apod.) stejně jako je zakázáno je sdělovat dalším osobám. 

10. Uživatel osobních údajů je povinen při tisku písemností obsahujících osobní údaje tyto 

nikdy neponechávat bez dozoru na tiskárně, a to i tehdy, pokud se tiskárna nachází ve stejné 

místnosti. Toto pravidlo obdobně platí též pro použití jiných reprografických či jiných 

obdobných zařízení. 

11. Uživateli osobních údajů se zakazuje přeposílat písemnosti obsahující osobní údaje na své 

nebo cizí soukromé emailové schránky (např. www. seznam.cz, www.gmail.com apod.). 

12. Uživateli osobních údajů se zakazuje zasílat písemnosti obsahující osobní údaje emailem 

bez jejich dodatečného zabezpečení za pomoci šifrování (.ZIP nebo .PDF s heslem). 



 

 

V případě použití šifrování (.ZIP nebo .PDF s heslem) musí být heslo k souboru předáno 

jiným kanálem (SMS nebo telefonicky). 

13. Uživatel osobních údajů je povinen pro předání osobních údajů použít výhradně interní 

poštu IS, nebo Českou poštu, případně Informační systém datových schránek. 

14. Uživateli osobních údajů se zakazuje ukládat na veřejné servery sítě Internet (např. 

www.uloz.to, www.uschovna.cz apod.) na sociální sítě Facebook, Twitter a další jakékoli 

písemnosti obsahující osobní údaje bez jejich zabezpečení šifrováním (.ZIP s heslem, .PDF 

s heslem). Technický přístup na úložiště Internetu, sociální sítě Facebook, Twitter a další 

je vyhrazen pouze těm předem určeným zaměstnancům, u nichž je takové sdílení dat 

odůvodněno charakterem jejich pracovní činnosti. 

15. Uživateli osobních údajů se zapovídá provádět na svěřené výpočetní technice jakékoliv 

hardwarové zásahy (např. měnit komponenty počítače, připojovat vlastní externí zařízení 

apod.) a spouštět či instalovat jakýkoliv nepovolený software či připojovat jakákoli 

Správcem OÚ neschválená technická zařízení, paměťová media, výpočetní techniku, 

notebooky, mobilní telefony či smartphony nebo tablety. 

16. Uživatel osobních údajů je povinen využívat mobilní zařízení Správce OÚ (technická 

zařízení, paměťová media, výpočetní techniku, notebooky, mobilní telefony či smartphony 

nebo tablety) pouze při dodržení pravidel pro jejich zabezpečení definovaných Správcem, 

zejména je povinen použít Správcem nařízené šifrování v případě notebooku a hesla 

na mobilním telefonu či tabletu. 

17. Uživateli osobních údajů se zakazuje využívat k přístupu k informačním systémům a datům 

Správce OÚ soukromá mobilní zařízení (paměťová media, výpočetní techniku, notebooky, 

mobilní telefony či smartphony nebo tablety apod.). 

18. Uživateli osobních údajů se zakazuje jakkoliv měnit nastavení, případně vypínat ochranu 

proti škodlivému kódu (antivirový program, antispyware apod.) na svěřených prostředcích 

(paměťová media, výpočetní technika, notebooky, mobilní telefony či smartphony nebo 

tablety). 

19. Uživatel osobních údajů je povinen v případě tisku na sdílené tiskárně či v případě použití 

jiného sdíleného obdobného reprografického zařízení tisky obsahující osobní údaje vždy 

zabezpečit PINem, a to tak, aby byly vytištěny až po zadání PINU na sdílené tiskárně či 

na jiném sdíleném obdobném reprografickém zařízení uživatelem osobních údajů. 

20. Uživatel osobních údajů se zakazuje ukládat na vyměnitelná paměťová média jakékoliv 

písemnosti obsahující osobní údaje bez jejich zabezpečení pro předávání dat šifrování 

(.ZIP, .PDF), a stejně tak se mu zakazuje vynášet tato paměťová media mimo prostory 

Správce OÚ. K ukládání písemností obsahujících osobní údaje jsou uživatelům osobních 

údajů k dispozici (u Správce IT) HW šifrované flash disky, jež jsou povinni použít. 

Vyměnitelnými médii se rozumí CD/DVD disky, přepisovatelné CD/DVD, pevné 

počítačové disky externí, flash disky apod. 

21. Každý uživatel osobních údajů či jiný zaměstnanec Správce OÚ, který přichází do styku  

s písemnostmi obsahujícími osobní údaje uloženými na médiích (CD, DVD, papírové 

dokumenty, flash paměťové moduly) je povinen zajistit jejich bezpečnou likvidaci 

(skartování, vymazání, fyzické zničení) v souladu se Spisovým a skartačním řádem 

Správce OÚ. 

22. Klíče od kanceláří, pracoven či jiných pracovišť, kde jsou uloženy či zpracovávány osobní 

údaje, nebo prostředky umožňující přístup k osobním údajům Správce OÚ vydává uživateli 

osobních údajů pouze prokazatelným způsobem, když o jejich vydání a vrácení bude 

vedena příslušná evidence. Správce OÚ podrobí evidenci a kontrole ukládání a zabezpečení 

náhradních klíčů od kanceláří, pracoven či jiných pracovišť, kde jsou uloženy či 

zpracovávány osobní údaje, nebo prostředky umožňující přístup k osobním údajům. 

http://www.uloz.to/


 

 

23. Uživatelé osobních údajů nejsou oprávněni hovořit (osobně ani telefonicky) o osobních 

údajích v přítomnosti třetích osob. Tato povinnost se vztahuje též na předávání informací 

zaměstnancům Správce OÚ, kteří nemají k těmto osobním údajům přístup. 

 

 

X. Předávání osobních údajů 

1. Dokumenty obsahující osobní údaje, jakožto i osobní údaje samotné je v elektronické 

podobě povoleno předávat příjemcům mimo Správce OÚ pouze prostřednictvím systému 

datových schránek. V případech, kdy není možné dokumenty obsahující osobní údaje, 

jakožto i osobní údaje samotné předat prostřednictvím systému datových schránek nebo 

ve fyzické podobě, bude předání realizováno za využití šifrování (například .PFD nebo 

.ZIP), když heslo k souboru bude předáno jiným kanálem (SMS nebo telefonicky). 

 

 

XI. Zveřejňování osobních údajů 

1. Při zveřejňování osobních údajů budou provedena opatření, která zajistí, že veškeré 

zveřejňované osobní údaje (text, audio, video) budou anonymizovány v rozsahu 

zajišťujícím minimalizaci rozsahu zveřejňovaných osobních údajů při dosažení účelu 

zveřejnění uloženého legislativou. To znamená, že zveřejněné osobní údaje budou 

anonymizovány ve všech případech, kdy zákon nestanoví jinak. Výjimkou z tohoto 

pravidla jsou pouze ty případy zveřejnění osobních údajů, kdy ke zveřejnění byl subjektem 

údajů udělen souhlas dle Čl. VII. odst. 1 této směrnice. 

2. Opatření zajišťující anonymizaci osobních údajů budou provedena u osobních údajů třetích 

osob ve smlouvách, které jsou zveřejněny v Registru smluv. 

3. Při pořizování jakýchkoliv záznamů z akcí pořádaných Správcem OÚ budou účastníci akce 

informováni o pořizování audio/video dokumentace a o účelu o účelu pořizování 

audio/video dokumentace. Bude-li pořízení audio/video dokumentace zpracováním 

osobních údajů, je Uživatel osobních údajů povinen zajistit řádné a včasné udělení souhlasu 

subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů. 

4. V případě pořizování fotografické nebo video dokumentace z veřejných akcí Správce OÚ, 

bude zajištěno informování účastníků o pořizování této dokumentace za účelem zveřejnění  

na webových stránkách Správce OÚ apod. Pracovníci pořizující tuto dokumentaci musí být 

viditelně a výrazně označeni. Ustanovení předcházejícího odstavce této směrnice tu platí 

obdobně. 

5. Fotografie zaměstnanců Správce OÚ budou pořizovány a zveřejňovány na webových 

stránkách Správce OÚ anebo jinými způsoby, pouze tehdy, pokud k jejich pořízení 

a zveřejnění byl zaměstnancem jakožto subjektem údajů udělen souhlas dle Čl. VII. Odst. 

1 této směrnice. Zveřejnění fotografií zaměstnanců Správce OÚ bez takového souhlasu je 

možné pouze u osob, u kterých je to odůvodnitelné s ohledem na výkon jejich činnosti či 

postavení v řídící struktuře Správce OÚ (statutární zástupce, starosta, tiskový mluvčí, 

pracovník pověřený marketinkem apod.). 

 

 

XII. Získávání informací od subjektu údajů 

1. Odpovědný zaměstnanec Správce OÚ či Uživatel osobních údajů v případě získání 

osobních údajů poskytne subjektu údajů předem tyto informace: 

a. totožnost a kontaktní údaje Správce OÚ a jeho odpovědného zaměstnance 

(Uživatele osobních údajů); 

b. kontaktní údaje Pověřence; 



 

 

c. účely zpracování, pro které jsou získávané osobní údaje určeny, a právní základ 

pro jejich zpracování; 

d. oprávněné zájmy Správce OÚ nebo třetí strany v případě, že je zpracování 

založeno na opodstatněném zájmu Správce OÚ jako správce osobních údajů; 

e. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; 

f. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 

použitá pro stanovení této doby; 

g. existence práva požadovat od Správce OÚ jako od správce osobních údajů 

přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož 

i práva na přenositelnost údajů; 

h. existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (pokud je 

zpracování založeno na uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů); 

i. o právu podat stížnost u dozorového úřadu; 

j. o skutečnosti, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním 

požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má 

subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a poučení ohledně možných 

důsledků neposkytnutí těchto údajů. 

2. Splnění informační povinnosti podle bodu předcházejícího odstavce může být zajištěno 

zveřejněním Informačního memoranda na webových stránkách Správce OÚ. 

3. Pokud Správce OÚ jako správce osobních údajů hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro 

jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před 

uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace 

v rozsahu dle tohoto článku. 

 

 

XIII. Práva subjektu údajů 

1. Subjekt je oprávněn může uplatnit u Správce OÚ, jako správce osobních údajů tato právo 

na: 

a. přístup k osobním údajům; 

b. opravu a výmaz osobních údajů; 

c. omezení zpracování osobních údajů; 

d. přenositelnost osobních údajů; 

e. vznesení námitky. 

2. Naplnění práv subjektů údajů zajišťuje Pověřenec je povinen zajistit splnění práv subjektu 

údajů, jež byla u Správce OÚ uplatněna v souladu s Nařízením GDPR. 

3. Pokud je pro zajištění práv subjektů údajů nutné zapojení více útvarů Správce OÚ, zajišťuje 

jejich koordinaci a shromáždění potřebných informací Pověřenec. 

4. Způsob podání žádosti o naplnění práv subjektů údajů je zveřejněn na webových stránkách 

Správce OÚ, případně dalšími vhodnými způsoby. 

5. Subjektu údajů budou poskytovány informace v souladu se zásadami zpracování osobních 

údajů dle čl. 7 této směrnice a to stručným, transparentním, srozumitelným a snadno 

přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků, zejména 

pokud se jedná o informace určené dítěti, či osobě, u níž byla svéprávnost omezena, či u 

níž tento přístup odůvodňuje zvláštní důvody. 

6. Informace jsou subjektu údajů poskytovány výhradně na základě prokazatelného 

jednoznačného ověření totožnosti subjektu údajů (předložení dokladu totožnosti, či použití 

datové schránky). 



 

 

7. Informace jsou subjektu údajů poskytovány písemně nebo jinou formou, připuštěna je 

ve vhodných případech i elektronická forma. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, budou 

informace poskytnuty pouze ústně. 

8. Informace budou subjektu údajů poskytnuty bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě  

do jednoho kalendářního měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě 

potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další maximálně dva 

kalendářní měsíce, kdy subjekt údajů musí být o takovém odůvodněném prodloužení lhůty 

k poskytnutí údajů vyrozuměn nejpozději ve lhůtě do jednoho kalendářního měsíce 

od doručení žádosti. 

9. Pokud opatření, o něž subjekt údajů požádal, nejsou provedena, bude subjekt údajů 

bezodkladně a nejpozději ve lhůtě do jednoho kalendářního měsíce od doručení žádosti 

informován o důvodech nerealizování opatření a o jeho možnosti podat stížnost 

u dozorového úřadu a o možnosti žádat o soudní ochranu dle Nařízení o GDPR. 

10. Veškeré poskytované informace, sdělení a úkony budou Správcem OÚ poskytnuty 

a  provedeny bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně (dle současné 

legislativy lze jako orientační měřítko vzít četnost 1 žádosti za 30 dní) nedůvodné nebo 

nepřiměřené, zejména protože jsou opakovány, lze přistoupit k: 

a. uložení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené 

s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných 

úkonů; 

b. odmítnutí žádosti vyhovět. 

11. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti je uživatel osobních údajů, či jiný 

zaměstnanec Správce OÚ, který žádost subjektu údajů v rámci své činnosti u Správce OÚ 

vyřizuje, povinen odůvodnit a zdokumentovat. 

 

 

XIV. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům 

1. Subjekt údajů má právo získat od Správce OÚ jako správce osobních údajů potvrzení, zda 

osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, 

má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 

a. účely zpracování; 

b. kategorie dotčených osobních údajů; 

c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou 

zpřístupněny; 

d. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné 

určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

e. existence práva požadovat od Správce OÚ jako od správce osobních údajů 

opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení 

jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

f. právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

g. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány 

od  objektu údajů. 

2. Správce OÚ jako správce osobních údajů poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných 

osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce OÚ jako správce 

osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže 

subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické 

formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. 

3. Právem získat kopii uvedenou v předchozím odstavci nesmějí být nepříznivě dotčena práva  

a svobody jiných osob (údaje jiných osob musejí být anonymizovány). 

 



 

 

 

XV. Oprava a výmaz osobních údajů 

1. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce OÚ jako správce osobních údajů bez 

zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím 

k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to 

i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

2. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce OÚ jako správce osobních údajů bez 

zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají. Správce 

OÚ má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat (tzv. „právo být 

zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 

jinak zpracovány; 

b. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, 

a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování a jejich uchovávání; 

c. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování s ohledem na uplynutí lhůty  

pro zpracování nebo s ohledem na prokazatelnou nedostatečnost zabezpečení 

osobních údajů; 

d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e. osobní údaje musí být skartovány ke splnění právní povinnosti stanovené 

právem Unie nebo zákony a platnými právními předpisy České republiky, které 

se na Správce OÚ jako správce osobních údajů vztahují. 

3. Jestliže Správce OÚ jako správce osobních údajů osobní údaje zveřejnil, je povinen tyto 

údaje podle odstavce 2 této směrnice vymazat. S ohledem na dostupnou technologii 

a náklady na provedení tohoto úkolu přijme přiměřené kroky, včetně všech technických 

opatření k tomu, aby informoval zpracovatele, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je 

subjekt údajů žádá, aby též provedli výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich 

kopie či replikace. 

4. Odstavce 2 a 3 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: 

a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 

b. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo 

ČR, které se na Správce OÚ jako na správce osobních údajů vztahuje, nebo pro 

splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 

kterým je Správce OÚ pověřeno; 

c. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 

písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení GDPR; 

d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického 

výzkumu či pro statistické účely podle zvláštních právních předpisů; 

e. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

5. Požadavek subjektu údajů na výmaz nelze splnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění 

právní povinnosti. 

 

 

XVI. Právo na omezení zpracování 

1. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce OÚ jako správce osobních údajů omezil 

zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, 

aby Správce OÚ jako správce osobních údajů mohl přesnost osobních údajů 

ověřit; 

b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá 

místo toho o omezení jejich použití; 



 

 

c. Správce OÚ jako správce osobních údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely 

zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků; subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude 

ověřeno, zda oprávněné důvody Správce OÚ jako správce osobních údajů 

převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

2. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, 

zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo 

obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo 

z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, musí být předem upozorněn na to, že bude 

omezení zpracování zrušeno. 

 

 

XVII. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení 

zpracování 

1. Správce OÚ jako správce osobních údajů je povinen oznámit jednotlivým příjemcům, jimž 

byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré provedené opravy nebo výmazy osobních údajů 

nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to 

vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce OÚ jako správce osobních údajů informuje subjekt 

údajů o těchto příjemcích, pokud tuto informaci subjekt údajů požaduje. 

2. Splnění informační povinnosti podle předchozího odstavce může být zajištěno zveřejněním 

Informačního memoranda na webových stránkách Správce OÚ. 

 

 

XVIII. Právo na přenositelnost údajů 

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci OÚ jako 

správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu, a má právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: 

a. zpracování je založeno na uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů 

nebo na uzavřené smlouvě, a současně 

b. zpracování se provádí v elektronické podobě. 

2. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce OÚ jako správce osobních údajů osobní údaje 

předal přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. 

3. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného 

ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce OÚ jako správce 

osobních údajů pověřeno. 

4. Uplatněním práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných 

osob (údaje jiných osob musejí být anonymizovány). 

 

 

XIX. Právo vznést námitku 

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést 

námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce OÚ jako správce 

osobních údajů osobní údaje v takovém případě dále nezpracovává, pokud neprokáže 

závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy 

a svobodami subjektu údajů, nebo je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků. 

2. Správce OÚ subjekt údajů o právu vznést námitku výslovně zřetelně a odděleně 

od jakýchkoli jiných informací poučí, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se 

subjektem údajů. 



 

 

 

 

XX. Řešení případů porušení zabezpečení osobních údajů 

1. Zjištění případu porušení zabezpečení osobních údajů ohlásí zaměstnanec Správce OÚ 

neprodleně svému přímému nadřízenému (vedoucímu zaměstnanci) a Pověřenci 

pro ochranu osobních údajů. 

2. Hlášení bude obsahovat alespoň tyto informace: 

a. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je to 

možné, s uvedením kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů 

a kategorií a přibližného množství dotčených osobních údajů; 

b. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů 

pro Správce OÚ jako správce osobních údajů a pro subjekty údajů a jejich práva; 

c. návrh okamžitých opatření k zamezení dalšímu porušení zabezpečení osobních 

údajů a návrh bezprostředních nápravných opatření. 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se Zodpovědnou osobou, Uživateli 

osobních údajů, Správcem, relevantními zpracovateli osobních údajů, případně dalšími 

relevantními zaměstnanci Správce OÚ, neprodleně rozhodne o dalším postupu. 

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů neprodleně informuje starostu či statutárního 

zástupce Správce OÚ a předloží mu ke schválení návrh na řešení případu porušení 

zabezpečení osobních údajů a případně doporučení ohlášení porušení zabezpečení 

osobních údajů dozorovému úřadu. 

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů neprodleně předloží vedoucímu pracovníku 

(starostovi či statutárnímu zástupci) Správce OÚ ke schválení návrh nápravných opatření 

pro zamezení opakování obdobného porušení zabezpečení osobních údajů. Nápravné 

opatření bude obsahovat kroky obnovy a postup k zamezení porušení zabezpečení a jeho 

opakování, termíny realizace opatření, jména zaměstnanců odpovědných za jejich splnění. 

Návrh nápravných opatření musí být konzultován s relevantními Zodpovědnými osobami, 

které ho svým podpisem potvrdí. Realizace nápravných opatření podléhá schválení starosty 

či statutárního zástupce Správce OÚ. 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů provádí kontrolu plnění nápravných opatření 

a výsledky předkládá starostovi či statutárnímu zástupci Správce OÚ v termínech k tomu 

určených nápravným opatřením. 

 

 

XXI. Činnost při zjištění porušení zabezpečení osobních údajů 

1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů nebo ztrátu dostupnosti osobních údajů 

(dále jen „incident“), nebo podezření takového porušení, je zaměstnanec Správce OÚ 

povinen hlásit Pověřenci pro ochranu osobních údajů a svému nadřízenému. 

2. Podezření na incident se posuzuje pro potřeby postupu podle této směrnice stejně jako 

incident, dokud není zjištěno, že incident nevznikl. 

3. V případě incidentu, spočívajícího ve ztrátě dostupnosti osobních údajů se ustanovení 

článku XXI. použijí přiměřeně. 

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odpovědný za řízení reakce na incident. 

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů spolupracuje při řízení reakce na incident 

s vedoucími zaměstnanci Správce OÚ a pokud je to potřebné nebo nutné, se smluvními 

partnery Správce OÚ a s dalšími orgány veřejné správy. Spolupráce Pověřenec s třetími 

osobami je podmíněna schválením starosty či statutárním zástupcem Správce OÚ. 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vede dokumentaci činností a komunikace při reakci  

na incident tak, aby byla úplná a průkazná. 



 

 

7. Úkony v reakci na incident se provádějí bez zbytečného odkladu, a pokud je to možné, 

okamžitě. Pokud některý z potřebných úkonů vyžaduje omezení dostupnosti informací 

nebo služby, informuje o tom Pověřence, starostu či statutárního zástupce Správce OÚ. 

8. Hlavními cíli reakce na incident jsou: 

a. Ověřit, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení osobních údajů. 

b. Zjistit, zda došlo k neoprávněnému přístupu, zpřístupňování, přenosu nebo 

předávání osobních údajů, případně jinému nežádoucímu stavu nebo dopadu. 

c. Zamezit možnosti neoprávněnému přístupu, zpřístupňování, přenosu nebo 

předávání osobních údajů. 

d. Zjistit rozsah incidentu. 

e. Zjistit, které osoby se mohly neoprávněně s osobními údaji seznámit. 

f. Zjistit, kde se osobní údaje a informační systémy nacházejí v rozporu s obecně 

závaznými právními normami. 

g. Opatřit důkazy pro řízení, vyšetřování nebo dokazování. Pokud je to třeba, 

použijí se forenzní metody a standardy. 

h. Zjistit, zda je potřebné oznamovat incident třetím stranám. 

i. Navrhnout a přijmout taková opatření, aby incident pominul. 

j. Navrhnout a přijmout taková opatření, aby se incident neopakoval. 

k. Sdílet nebo předat varování třetím osobám, zejména Úřadu, tak, aby se předešlo 

incidentům u dalších správců. 

9. Činnost podle tohoto článku bude ukončena, jestliže o tom rozhodne Pověřenec na základě 

předložené zprávy a zabezpečených podkladů a informací, nebo pokud se prokáže, že 

k incidentu nedošlo. 

 

 

XXII. Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu 

1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů Správce OÚ jako správce osobních údajů 

prostřednictvím Pověřence bez zbytečného odkladu nejpozději do 72 hodin od okamžiku, 

kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto 

porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení 

dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto 

zpoždění. 

2. Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného 

odkladu Správci OÚ jako správci osobních údajů. 

3. Ohlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů musí přinejmenším obsahovat: 

a. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, 

pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů 

a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů; 

b. jméno a kontaktní údaje Pověřence nebo jiného kontaktního místa, které může 

poskytnout bližší informace; 

c. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů; 

d. popis opatření, která Správce OÚ jako správce přijalo nebo navrhlo k přijetí 

s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných 

opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. 

4. Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez 

dalšího zbytečného odkladu. Pověřenec dokumentuje veškeré případy porušení 

zabezpečení osobních údajů, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, 

jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Tato dokumentace musí dozorovému úřadu 

umožnit ověření souladu s tímto ustanovením směrnice. 

 



 

 

 

XXIII. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů 

1. Pokud je pravděpodobné, že případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít 

za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Správce OÚ jako 

správce osobních údajů prostřednictvím Pověřence toto porušení bez zbytečného odkladu 

subjektu údajů. 

2. V oznámení subjektu údajů se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků 

popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším 

informace a opatření uvedené v čl. XXII. této Směrnice. 

3. Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: 

a. Správce OÚ jako správce osobních údajů zavedlo náležitá technická 

a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů 

dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, a to zejména taková opatření, 

která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim 

mít přístup (kupř. šifrování). 

b. Správce OÚ jako správce osobních údajů přijalo následná opatření, která zajistí,  

že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již s vysokou 

pravděpodobností neprojeví. 

c. Oznámení by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být 

subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného 

oznámení nebo jiného podobného opatření. 

4. Jestliže Správce OÚ jako správce osobních údajů dotčenému subjektu údajů porušení 

zabezpečení osobních údajů ještě neoznámilo, je dozorový úřad oprávněn, požadovat, 

aby oznámení bylo provedeno. 

 

 

XXIV. Zpracovatel 

1. Pokud má být zpracování provedeno pro Správce OÚ jako pro správce osobních údajů, 

využije Správce OÚ pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky, že zavedou 

dostatečná technická a organizační opatření, jež zajistí, že zpracování bude splňovat 

požadavky Nařízení GDPR a této směrnice a že byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. 

2. Zpracovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez 

předchozího písemného povolení Správce OÚ jako správce osobních údajů, k čemuž bude 

Správcem OÚ zavázán. Zpracovatel informuje předem Správce OÚ jako správce osobních 

údajů o zapojení dalších zpracovatelů nebo o nahrazení a změnách zpracovatelů, 

a poskytne tak Správci OÚ jako správci osobních údajů příležitost vyslovit vůči těmto 

změnám námitky. 

3. Správce OÚ uzavře se zpracovatelem písemnou smlouvu, která stanoví práva a povinnosti 

zpracovatele při zpracování. Zodpovědná osoba je povinna zajistit, aby s každým 

zpracovatelem byla před zahájením zpracování uzavřena Smlouva o zpracování osobních 

údajů, která zavazuje zpracovatele vůči Správci OÚ jako správci osobních údajů a v níž je 

stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů 

a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Vzor Smlouvy o zpracování 

osobních údajů je umístěn u DPO. 

 

 

XXV. Kontrola dodržování ustanovení směrnice 

1. Vedoucí zaměstnanci Správce OÚ (starosta či statutární zástupce, vedoucí organizačních 

jednotek Správce OÚ) zajistí kontrolu plnění povinností vyplývajících z ustanovení této 

Směrnice pro nakládání s osobními údaji v mezích své působnosti. 



 

 

2. Vedoucí pracovníci Správce OÚ zajistí, aby byli s dokumentem Směrnice pro nakládání 

s osobními údaji seznámeni všichni zaměstnanci Správce OÚ včetně proškolení a ověření 

znalostí směrnice a povinností na úseku ochrany osobních údajů. 

3. Pověřenec odpovídá za pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti 

zavedených organizačních, fyzických a technických opatření pro zajištění bezpečnosti 

zpracování dle Směrnice o nakládání s osobními údaji Správce OÚ. Při provádění 

kontrolních činností jsou všichni zaměstnanci Správce OÚ povinni poskytovat Pověřenci 

součinnost. O provedených zjištěních vede Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

prokazatelnou dokumentaci, kterou předkládá na vědomí starostovi či statutárnímu 

zástupci Správce OÚ. 

4. Pověřenec předkládá doporučení ke změnám organizačních, fyzických a technických 

opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů starostovi či statutárnímu 

zástupci Správce OÚ ke schválení vždy, když je takových změn zapotřebí. 

 

 

XXVI. Revize směrnice 

1. Správce OÚ provede revizi této Směrnice pro nakládání s osobními údaji v případě potřeby, 

nejméně však jednou za dva roky a vždy, když revizi navrhne Pověřenec. 

2. Za zpracování, prosazení, údržbu a revize Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

odpovídá pověřený zaměstnanec Správce OÚ. 

 

Poslední úprava: (bude vždy doplněn příslušný datum úpravy) 

Radou města Sedlčany byla dále projednána, mimo uvedené Směrnice o nakládání s osobními 

údaji, také další dokumentace (vzor Prohlášení poskytovatele osobních údajů – subjektu údajů), 

znění tzv. Memoranda a oznámení o výkonu DPO – pověřence na ochranu osobních údajů 

na Úřad na ochranu osobních údajů a tzv. Pravidla pro uživatele Informačních systémů 

v prostředí Městského úřadu Sedlčany a také další informace o aplikaci nařízení GDPR a plnění 

dříve ujednaného smluvního vztahu (vztahu ve prospěch analýzy). 

 

Diskuse: 

▪ nad dalšími zde neuváděnými dokumenty, které jsou součásti spisu; 

▪ váha Nařízení; 

▪ právní názory a jejich dostupnost; právní praxe; 

▪ postavení Úřadu na ochranu osobních údajů. 

 

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

usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí stav dokumentace, a to za účelem zajištění výkonu 

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. Směrnice o nakládání 

s osobními údaji, vzor Prohlášení poskytovatele osobních údajů (subjektu údajů), znění tzv. 

Memoranda správce a zpracovatele osobních údajů, Oznámení o výkonu DPO (pověřence 

na ochranu osobních údajů) Úřadu na ochranu osobních údajů a tzv. Pravidla pro uživatele 

Informačních systémů v prostředí Městského úřadu Sedlčany, jako i další informace o aplikaci 

nařízení GDPR a plnění dříve ujednaného smluvního vztahu o analýze prostředí.“ 

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 87-1467/2014-2018. 

 



 

 

4.2 Informace o zajištění rozvojového dokumentu města Sedlčany; Strategický plán 

rozvoje sportu ve městě Sedlčany 

Rada města Sedlčany obdržela soubor dalších informací z prostředí přípravy uvedeného 

strategického dokumentu. Základní osnovu dle usnesení RM připravil pan Pavel Bednář, ředitel 

Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace. 

Je v zájmu města Sedlčany a jeho občanů kvalitou základního dokumentu rozvoje sportu, tento 

podporovat a rozvíjet ve více směrech a rovinách.  

Je potřebné zajistit jeho základní udržitelnost (financování) v rámci možností rozpočtu města. 

 

Základním stavebním kamenem rozvoje sportu je spolupráce subjekty (spolky) ve městě 

působícími, kterých předmětem činnosti je sport, spolupráce se všemi školskými subjekty 

na území města, podporou individuálních aktivit, propagací sportu a pohybových aktivit, 

aktivního odpočinku dětí a mládeže a celého spektra občanstva různého věku. 

Je žádoucí řádně definovat cílové skupiny (děti, lidé v aktivním věku, senioři, zdravotně 

hendikepovaní a další).  

Péče o sport patří ze zákona mezi základní úkoly města.  

Zájmem města Sedlčany je podílet se na spolufinancování sportovních aktivit, koordinaci 

činnosti jednotlivých subjektů na svém území ve prospěch svých občanů apod. Naplněním této 

povinnosti dochází k vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti ochrany 

zdraví, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje, růstu a ochrany veřejného pořádku. 

Pan místostarosta promluvil o úkolech města Sedlčany, které jsou spatřovány zejména: 

▪ v zabezpečení rozvoje sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů; 

▪ v zajištění výstavby, rekonstrukce, udržování a provozu sportovních zařízení a ploch ve svém 

vlastnictví; 

▪ v podpoře nekomerčních provozovatelů dalších sportovních zařízení, včetně finanční pomoci; 

▪ v zabezpečení finanční podpory sportovních činností z rozpočtu města Sedlčany; 

▪ v podpoře rozvoje sportovních aktivit včetně finanční pomoci ve školských zařízeních 

zřizovaných městem; 

▪ a další. 

 

Diskuse: 

▪ katalog sportovních akcí; 

▪ katalog investičních akcí na rozvoj sportovišť a akcí stavební povahy; 

▪ další záležitosti rozvoje a jeho udržitelnost ve městě Sedlčany; 

▪ limity legislativních předpisů a z toho vyplývající systém;  

▪ zadání externímu subjektu. 

Rada města Sedlčany vzala informace přednesené panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města 

a panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města, na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Úkol: Zajištění nabídky externí firmy na zpracování strategického dokumentu; její předložení 

ke schválení na jednání RM.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Požadavky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na vybavení 

technickým zařízením; druhé projednávání 

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

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

Pro tento rok 2018 subjekt požaduje defibrilátor s uvedením typu (specifikací) za částku cca 

36.000,00 Kč včetně DPH. Přístroj po zaškolení může obsluhovat osoba, která není lékařem.  



 

 

Základní parametry přístroje jsou uvedeny v Zápise z předchozího jednání RM. 

Pan starosta spolu s panem místostarostou se pozastavili nad závěrem z posledního jednání RM, 

který zněl: 

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

Rada města Sedlčany byla seznámena s dokumentací tzv. Vícezdrojového financování projektů 

HZS Středočeského kraje – územního odboru Příbram. 

 

Rada města Sedlčany projednala návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice 

HZS Sedlčany pro rok 2018.  

Legislativní rámec: vícezdrojové financování projektů HZS Středočeského kraje – územního 

odboru Příbram vychází ze snahy obhájit si u samosprávy města Sedlčany nutnost spolupodílet 

se na zajištění požární ochrany realizací investičních záměrů vedoucích ke zvýšení úrovně 

akceschopnosti jednotky stanice HZS Sedlčany formou příspěvku na provoz a vybavení 

jednotky HZS městem Sedlčany – finanční participací na níže specifikovaném projektu (vizte 

povinnost obce dle § 29 odst. 1) písm. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Projednávaný materiál dále obsahoval následovné. 

Proč se podílet na projektu plánovaném a navrhovaném ÚO Příbram? 

 

Zdejší profesionální jednotka naplňováním základních úkolů na úseku PO a IZS (chránit životy 

a zdraví občanů ČR, poskytovat účinnou a rychlou pomoc při požárech a jiných mimořádných 

událostech a provádět záchranné a likvidační práce) jednoznačně zlepšuje bezpečnostní standart 

sedlčanským rezidentům (obyvatel) a přímo se podílí na zajišťování bezpečnosti a tím i kvality 

života obyvatel ve městě Sedlčany – podpora základní úlohy a cíle samosprávy, 

 

Díky plánování investičních projektů ředitelstvím ÚO Příbram je záruka, že budou jednoznačně 

a smysluplně využity na předem navržené a projednané akce se samosprávou, směřující 

ke zvyšování kvality výkonu služby a vykonávaných činností jednotkou HZS Sedlčany 

při mimořádných událostech, mimo jiné opět i ve prospěch rezidentů města Sedlčany, 

 

Stanice HZS Sedlčany a její profesionální jednotka je dlouhodobým nositelem a reprezentantem 

hodnot, které lze v naší společnosti jen těžko hledat u jiné složky bezpečnostního aparátu ČR – 

navíc je zde záruka stability a konstantní úrovně poskytování pomoci (rozdíl vůči jednotkám 

SDH) a rovného přístupu ke všem občanům v nouzi bez výjimky, 

Pro představu ve městě Sedlčany včetně okolních obcí v hasebním obvodu stanice Sedlčany 

vznikne ročně kolem 150 mimořádných událostí s potřebou výjezdu jednotky HZS Sedlčany. 

Zásahovou činností zdejší profesionální jednotky bylo za období posledních 5 ti let celkem 

vyslání k 805 událostí s celkovou škodou více než 31 mil Kč, přičemž jednotky PO uchránily 

svým zásahem hodnoty rezidentů v úhrnné výši za více jak 76 mil. Kč. Zachráněno bylo celkem 

84 osob, evakuováno 29 osob a celkem 16 osobám již nebylo pomoci při zásahové činnosti 

jednotky HZS Sedlčany. 

 

Město by zlomkem veřejných finančních prostředků smysluplně vynaložených na podporu níže 

specifikovaného projektu HS, směřujícího k zajištění kvality života svých obyvatel, plně 

pokrylo potřeby profesionální jednotky PO na jejím území, 

 

Navrhovaná maximální participace města Sedlčany na investičním projektu v daném roce 

nepřesáhne částku 30.000,00 Kč (s uvažovanou 80 % participací samosprávy a zbytným 



 

 

kofinancováním HZS SČK), což odpovídá v maximální míře pouze cca 0,02 % podílu 

v průměrně schvalovaných rozpočtech města v posledním období, 

 

Pro rok 2018 je navrhována investice: nákup defibrilátoru PHILIPS HEARTSTART FRX 

sloužící pro poskytnutí první pomoci při náhlé zástavě oběhu srdce pomocí elektrod 

připevněných na tělo člověka při prvotní záchraně lidského života. Tento technický prostředek 

je také ve výbavě stanice HZS Příbram; v jednotce HZS Sedlčany dlouhodobě chybí a nedaří 

se jej pořídit ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu přiděleného HZS Středočeského kraje (jeho 

cena je nad přidělené rozpočtové možnosti). 

 

Uvedenou participací města Sedlčany na projektu zvýšení akceschopnosti jednotky HZS 

Sedlčany by došlo k podpoře prestiže města nejen v oblasti efektivního zlepšení bezpečnosti 

občanů města při propagaci realizace projektu cestou HZS Středočeského kraje – územního 

odboru Příbram, ale zároveň by byla prezentována spolupráce města s dlouhodobě 

nejdůvěryhodnější institucí a sborem, jehož základním posláním je chránit občany ČR před 

jakoukoli újmou vzniklou mimořádnou událostí. 

Rizika negativně ovlivňující možnost schválení a realizace projektu. 

 

Nepochopení systému obecného fungování požární ochrany z komunální úrovně, která se opírá 

o systém (síť) rozmístěných stanic profesionálních jednotek PO dislokovaných v obcích 

s určitou vyšší mírou požárního nebezpečí a řízených státním aparátem doplněných o jednotky 

SDH, které jsou zřizovány obcemi pro dílčí podporu právě profesionálních jednotek – 

financování obou druhů jednotek v samostatné působnosti obce na daném území je tak nejen 

nutné, ale také potřebné pro správné a rozvážné fungování celého systému požární ochrany, 

který jen tehdy může garantovat vysokou efektivitu zásahové činnosti a vyšší míru ochrany 

obyvatel zajišťovanou jednotkami PO při vzniku mimořádných událostí. 

Absence trvalého poskytování příspěvků na provoz a vybavení stanice HZS Sedlčany 

v minulosti (poprvé až v roce 2017), 

 

Udržitelnost předkládaného projektu 

Předpokládaná doba užití technického prostředku jako předmětu projektu bude u HZS Sedlčany 

min. 8 let. 

Po celou dobu používání budou způsobilé náklady spojené s kontrolami, revizemi a údržbou, 

popř. opravami uvedeného předmětu projektu plně hrazeny v rozpočtu HZS Středočeského 

kraje. 

 

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. 

 

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 finanční příspěvek 

z rozpočtu města Sedlčany ve výši 30.000,00 Kč, a to za účelem spolufinancování nákupu 

defibrilátoru PHILIPS HEARTSTART FRX, který bude sloužit pro poskytnutí první pomoci 

při náhlé zástavě oběhu srdce při výjezdech k mimořádným událostem, řešeným HZS 

Středočeského kraje, Územním odborem Příbram, stanice Sedlčany, kde bude přístroj umístěn.“ 



 

 

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 87-1468/2014-2018. 

 

4.3 Žádost o schválení zahraniční služební cesty do Francie – Taverny (dne 1. června – 

3. června 2018)  

Rada města Sedlčany přijala informace uvedené v Žádosti o schválení zahraniční pracovní 

cesty, respektive o dlouhodobě plánované pracovní cestě do Francie, do spřáteleného města 

Taverny.  

Struktura informací (níže). 

Číslo zahraniční pracovní cesty: III / 2018. 

Cíl cesty – stát, instituce:  FRANCIE – Taverny. 

Účel a zaměření cesty: 

Pozvání prezidentky francouzského Spolku přátel Sedlčan v Taverny a vedení radnice 

v Taverny k účasti starosty města Sedlčany na slavnostní vyhlášení a předání cen za uměleckou 

tvorbu na filmovém festivalu, pokračování v jednáních s představiteli radnice o další konkrétní 

spolupráci – EKIDEN, popř. dalších nových aktivitách – šachy, skauting a dále dojednání 

termínu návštěvy Sedlčanského spolku v Taverny. 

Termín cesty od – do: 1. června 2018 do 3. června 2018. 

 

Výdaje zahraniční pracovní cesty hradí: 

 a) Ubytování – město Taverny 

 b) Stravování – město Taverny 

 c) Vedlejší výdaje – letenky – město Sedlčany  

 d) Kapesné – nenárokuje se 

Použitý dopravní prostředek: letadlo 

Navrhovaní účastníci (jméno, příjmení, funkce):  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany 

Paní Bc. Markéta Křivská, tlumočnice – pracovnice TIS 

Záloha celkem: 

▪ zúčtování bude provedeno po realizaci cesty. 

 

Diskuse: 

▪ tradiční reprezentace města Sedlčany; 

▪ provedení diplomatické práce a šíření dobrého jména města Sedlčany; 

▪ další rozměry výkonu cesty (příležitosti pro mládež). 

 

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 Francie (Taverny), 

která se uskuteční ve dnech 1. června 2018 – 3. června 2018, na základě pozvání prezidentky 

francouzského Spolku přátel Sedlčan v Taverny a vedení radnice v Taverny k účasti starosty 

města Sedlčany na slavnostním vyhlášení a předání cen za uměleckou tvorbu na filmovém 

festivalu, dále za účelem pokračování v jednáních s představiteli radnice o další konkrétní 

spolupráci – EKIDEN, popř. dalších nových aktivitách a dále dojednání termínu návštěvy 

Sedlčanského spolku v Taverny. Město bude reprezentovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

a paní Bc. Markéta Křivská, 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 87-1469/2014-2018. 

 

Na jednání RM se v čase 18:00 hod. dostavuje pan Ing. František Hodys. Od tohoto okamžiku 

je počet členů RM přítomných dnešnímu jednání celkem šest.  

 

4.4 Žádost o vyjádření souhlasu s prodejem hudebních nástrojů (akordeonů); vyřazení 

z evidence Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428  

Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, se sídlem Sedlčany; IČO 61904287, 

požádala Radu Města Sedlčany (písemností ze dne 3. května 2018, doručenou na Městský úřad 

Sedlčany dne 4. května 2018; č. j.: MST/9114/2018) o souhlas s prodejem 2 ks starších 

akordeonů zn. Delicia.  

Zároveň bylo subjektem požádáno o schválení vyřazení z evidence hudebních nástrojů.  

Jedná se o majetek: 

▪ Inv. č. 2378; navržená prodejní cena 10.000,00 Kč (na doporučení prodejce);  

▪ Inv. č. 2376 navržená prodejní cena 5.000,0 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nepotřebný majetek; 

▪ nad výší ocenění věcí; 

▪ prostředky vložit do Rezervního fondu. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, byl předsedajícím jednání RM vyzván 

k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o prodej 2 ks nepotřebných starších akordeonů zn. 

Delicia (Inv. č. 2376 za cenu 5.000,00 Kč a Inv. č. 2378 za cenu 10.000,00 Kč) a jejich následné 

vyřazení z majetku a vyvedení z účetnictví účetní jednotky, které jsou evidovány příspěvkovou 

organizací Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova 

č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČO 61904287. Výtěžek z prodeje bude převeden do Rezervního 

fondu, který organizace tvoří.“  

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1470/2014-2018. 

 

4.5 Žádost Školní jídelny 1. ZŠ Sedlčany, Komenského nám. č. 69, 264 01 Sedlčany 

o vyjádření souhlasu zřizovatele k převodu finančních prostředků z Rezervního fondu 

do Investičního fondu   

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí ze dne 14. května 2018 (č. j.: MST/9663/2018), 

které předmětem je povolení převodu finančních prostředků mezi jednotlivými fondy 

v prostředí příspěvkové organizace zřízené městem Sedlčany (vydání souhlasu zřizovatele). 

Paní Mgr. Jaroslava Mrázková požádala o povolení převodu finančních prostředků ve výši 

15.000,00 Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu.  

Tyto prostředky budou použity ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení § 31, odstavce 

2d) na financování údržby prostor objektu školní jídelny – vytvoření nového odtoku v podlaze, 

rekonstrukci podlahy a prací s tím souvisejících. 

Podle ustanovení § 30 Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové 

organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné 

převody do Fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen 

tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem 

větší než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do Rezervního 



 

 

fondu a do Fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem Rezervního fondu mohou být též 

peněžní dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 3 uvedeného zákona. 

Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle 

§ 28 odst. 3, používá příspěvková organizace k: 

a) dalšímu rozvoji své činnosti, 

b) časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

c) úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 

d) úhradě své ztráty za předchozí léta. 

 

Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením. 

Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého Rezervního fondu, 

s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 3, 

použila k posílení svého fondu investic. 

Rada města Sedlčany s Žádostí souhlasí. 

 

Diskuse: 

▪ nad výší částky; 

▪ rozpočet akce; 

▪ další rozměry akce. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, byl předsedajícím jednání RM vyzván 

k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 15.000,00 Kč 

z Rezervního fondu organizace do Fondu investičního, a to pro případ příspěvkové organizace 

města Sedlčany, Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69, se sídlem 

Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, činěné za účelem 

pokrytí financování plánované údržby prostor objektu školní jídelny, tj. vytvoření nového 

odtoku v podlaze, rekonstrukci podlahy a prací s tím souvisejících.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1471/2014-2018. 

 

4.6 Žádost o vyslovení souhlasu s vyvařováním pokrmů pro frekventanty English camp; 

žadatel Školní jídelna 1. ZŠ Sedlčany, Komenského nám. č. 69, 264 01 Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí Školní jídelny 1. ZŠ Sedlčany, Komenského 

nám. č. 69, 264 01 Sedlčany, která má zájem obdobně jako v minulosti zajistit obědy pro 

frekventanty (žáky a studenty) tzv. English campu., který se uskuteční v době letních prázdnin 

(školních). 

Počítáno je cca s 80 studenty kurzu ze sedlčanských škol. 

Rada města Sedlčany podanou Žádost o povolení vaření obědů pro English camp kurs v době 

letních prázdnin řádně projednala. 

Diskutovala Žádosti o povolení vaření obědů pro účastníky English camp kursu v době letních 

prázdnin vyhovět. 

Tento kurs pořádá Evangelická církev metodistická, Sbor Praha 2 v termínu ode dne 

16. července 2018 do dne 20. července 2018. Účastníky jsou žáci a studenti sedlčanských škol, 

jak uvedeno již výše.  

Cena jednoho oběda by byla 62,00 Kč, a to bez zisku. Tato částka zahrnuje náklady na potraviny 

ve výši 27,00 Kč a náklady na uvaření oběda ve výši 35,00 Kč. 

Vyúčtování proběhne formou faktury za celkovou spotřebu dle skutečnosti. 

Žádost za subjekt podala paní Mgr. Jaroslava Mrázková, ředitelka. 



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou akci; 

▪ nad zajištěním kapacit; 

▪ další rozměry akce. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, byl předsedajícím jednání RM vyzván 

k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 

2018 – kursu výuky anglického jazyka, který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky 

a studenty zdejších škol v termínu ode dne 16. července 2018 do dne 20. července 2018. Obědy 

v počtu cca 100 ks/den zajistí Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 

69; IČO 70999104, a to za cenu 62,00 Kč/oběd, bez započítání zisku.“ 

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

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1472/2014-2018.  

 

4.7 Systémová podpora občanské společnosti; rozdělení finančních prostředků z rozpočtu 

města Sedlčany pro rok 2018; projednávání druhé množiny Žádostí 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, spolu s panem Františkem Hodysem, 

členem RM a předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany předložili návrh 

na rozdělení finančních prostředků mezi další množinu žadatelů, a to s ohledem na přijatá 

kritéria, možnosti města Sedlčany a dopad činnosti žadatelů do prostředí města Sedlčany. 

 

Identifikace subjektu Obdržená částka pro 

rok 2018 (Kč) 

Požadavek na rok 

2018 (Kč) 

Rozhodnutí Schválená částka 

podpory (Kč) 

SK BALKAP, z. s. - 30.000,00    

TJ Sokol Sedlčany 70.000,00 80.000,00 ZM 70.000,00 

Dračí lodě Sedlčany, z. 

s. 

 50.000,00  5.000,00 

Svaz diabetiků ČR 20.000,00 20.000,00  20.000,00 

Alena Novotná,    z. s. 35.000,00 50.000,00 ZM 35.000,00 

IHAHA, z. s.  28.250,00   

Linka bezpečí, z. s.  15.000,00  2.000,00 

Sportovní klub 

KRAKEN 

12.000,00 15.000,00  12.000,00 

Český rybářský svaz, 

MO Sedlčany 

20.000,00 20.000,00  20.000,00 

 

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. 

 



 

 

Další rozbor Žádostí: 

SK BALKAP, z. s. pro rok 2018 žádá o částku 30.000,00 Kč; FV dříve pracoval s částkou 

10.000,00 Kč; subjekt má pouze dva členy; hodnocení systematiky a udržitelnosti práce 

s mládeží; v současnosti není účastníkem žádné sportovní soutěže, pouze pořádá turnaje; 

podporujeme jej poskytováním ocenění (medailí a pohárů pro vítěze). 

Subjekt je členem FAČR tři roky; za tuto dobu se neúčastnil žádné pravidelné soutěže; s dětmi 

pravidelně netrénuje; děti nevychovává. 

Oddíl by měl vykonávat nepřetržitou a systematickou práci s dětmi a mládeží. 

Město Sedlčany podporuje trvalé a stabilizované činnosti. 

 

IHAHA, z. s. 

Vykazování činnosti v letním období (školní prázdniny) na ranči Sluníčko u Bučovic. 

Pořádá akce pro děti s postižením. 

Pokud by nabídky využilo děcko s trvalým pobytem ve městě Sedlčany, nechť samo 

individuálně o podporu požádá (příspěvek na zaplacení tábora). 

 

Městské slavnosti ROSA 2018; pořádání turnaje přípravek (žáčků) ve fotbale; pořadatelem je 

TJ Tatran Sedlčany. 

Požádal o pamětní medaile pro každého účastníka.  

Je potřebné, a to s ohledem na možnosti města Sedlčany, se domluvit (ceny proplatit „úměrné“). 

Částka cca kolem 5.000,00 Kč z prostředků určených na Městské slavnosti ROSA 2018. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, byl předsedajícím jednání RM vyzván 

k přednesení následujícího výroku návrhu usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to 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, 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: 

▪ Linka bezpečí, z. s. v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Sportovní klub KRAKEN v částce 12.000,00 Kč; 

▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany 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 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).   

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 87-1473/2014-2018.  

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Dopravní závada na silnici II. třídy na nám. T. G. Masaryka; 

příspěvek přednesl pan MUDr. Ivan Stolařík 

Jmenovaný člen RM sdělil čerstvou zkušenost s výmolem v silnici ve vlastnictví Středočeského 

kraje, která vede přes centrální náměstí v Sedlčanech (při ústí křižovatky směrem k Nádražní 

ulici) v místě před obchodním domem ROZVOJ. 



 

 

Z výmolu vypadávají dlažební kostky. Jedná se o opakovaný příspěvek (dříve přednesl pan 

Ing. František Hodys). 

Diskuse: 

▪ nad liknavostí správce. 

Závěr:  

Správce silnice bude opakovaně vyzván k neprodlenému odstranění závady.   

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Důstojnost prostředí při smutečních obřadech; příspěvek 

přednesl pan MUDr. Ivan Stolařík 

Jmenovaný člen RM promluvil o prostředí v chrámu „Na Církvičce“, který slouží jako obřadní 

místnost (rozloučení pozůstalých se svými zemřelými).  

Toto prostředí je na hranici důstojnosti. Interiér chrámu je dlouhodobě vlastníkem neudržovaný, 

není ani prováděn běžný úklid. 

Sdělil další zkušenosti občanů – uživatelů objektu (ze střechy padá krytina, do objektu zatéká, 

plíseň na tropě, podlaze a ostění, opadané omítky a další). 

 

Diskuse: 

▪ nad stavem, který je dlouhodobý a alarmující; 

▪ přehodnocení investic vlastníkem. 

 

Závěr:  

Vikariátní technik bude na stav upozorněn. Vyvoláno bude místní šetření (Odbor školství 

a památkové péče). 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Požadavek na zajištění přímých linek Sedlčany Praha zpět; 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys vznesl požadavek na doplnění systému integrované dopravy, a to 

ve dnech pátek a v neděli o přímé linky Sedlčany – Praha – Sedlčany (rychlost; komfort; 

spolehlivost a další sledované atributy služby pro cestující). 

Pan starosta podrobně problematiku popsal a uvedl, že na toto téma mnohá jednání již proběhla. 

Není vůle takovouto službu činit (ze strany přepravce a dalších; systémová záležitost). 

Není údajně pro zřízení takovéto linky vytížení. 

Projednáváno na Krajském úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy a silničního 

hospodářství. 

Pan starosta uvedl svoji zkušenost z jednání z února roku 2018. 

Diskuse: 

▪ nad dalšími možnostmi řešení; 

▪ systém úhrady spojů.  

Závěr:  

Při dalším jednání na požadované úrovni bude podnět opětovně otevřen. 

Rada města Sedlčany obdrží aktuální informace. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.4 Diskusní příspěvek č. 4; Zajištění odesílání Zápisů ZM; příspěvek přednesl pan 

Ing. Martin Havel  



 

 

Pan Ing. Martin Havel se dotázal na řešení problematiky odesílání Zápisů ze zasedání ZM. 

Příspěvek navazuje na příspěvek, který zazněl na posledním veřejném zasedání ZM. 

Diskuse: 

▪ identifikováno napadení hlavního serveru skupinou lidí, která přes něj odesílala nevyžádané 

zprávy (zahlcení e-mailů); znamená zařazení na černou listinu a následně probíhá reinstalace; 

rozesílání reklamních zpráv; zneužití zařízení; zjištění trvá i několik dní; 

▪ nyní odesíláme přes jiný, a to na základě dohody s poskytovatelem služeb (dočasné 

přenastavení;  

▪ vstup problematiky GDPR; 

▪ vypnuto nezabezpečené připojení. 

Závěr:  

Bude sestavena stručná zpráva, která bude doručena zastupitelům. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.5 Diskusní příspěvek č. 5; Stavební úpravy při sportovních zařízeních; příspěvek 

přednesl pan Ing. Martin Havel  

Pan Ing. Martin Havel se dotázal na problematiku úprav terénu v prostředí údolní nivy 

při sportovních zařízeních v místě pod objektem Zimního stadionu Sedlčany směrem k silnici. 

Pan starosta přislíbil, že věc prošetří a dá na příštím jednání RM členům RM vědět (aktivity 

správce sportovišť). 

Závěr:  

Bude sestavena stručná zpráva, která bude přednesena členům RM na příštím jednání dne 

30. května 2018. 

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 sedmého zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 87/2014-2018), 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 30. května 2018 (středa; 11. periodické 

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

č. 88/2014-2018). 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: 

• Zdravotnictví, činnost Nemocnice Sedlčany 

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 30. května 2018) zasedání Rady 

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



 

 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 18:20 hod.  

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 23. května; (2 listy) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

NN – nízké napětí 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

TIS – Turistické informační středisko Sedlčany 

VŘ – výběrové řízení 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 29. května 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


