
Anonymizovaný a upravený Zápis RM č. 2/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 28. listopadu 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, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno 7 členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup; MUDr. Karel Marek. 

Přizvaní hosté: 

▫ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 

▫ Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic. 

 

Místo konání jednání RM:   

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

p. 32, 264 01 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 21:11 hod.  

 

Program jednání:  

V pořadí druhé jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 a zároveň 

dvacáté druhé v roce 2018 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 

16:06 hod., v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese Sedlčany, nám. T. 

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

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany uctivě pozdravil a přivítal. 

  

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

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

Z neúčasti na dnešním jednání RM se nikdo neomlouval.  

 

Jednání tohoto orgánu města v jeho průběhu (vyjma přizvaných hostů) nikdo 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 zákona o obcích 

a Jednacího řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  

 



 

 

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

i dřívější plán, níže uvedený a připravený program.  

Předsedajícím byl postupně přednesen Program, který (bodově s předmětem problematiky) je 

Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města. Navržený program nebyl radními nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu; 

ovšem do „programové“ Přílohy jsou zařazeny i samostatné diskusní příspěvky, respektive 

výběr ucelených celků – přednášejícími nebyla problematika stručného názvu definována); 

Program byl akceptován a nebyl o další zásadní samostatné tematické celky doplněn. Toto 

jednání RM bylo svoláno po týdnu z důvodu potřebnosti a ve vnímání času pro návrat 

do původní periody rozvrhu (kalendáře jednání), a to s odkazem na organizační sdělení starosty 

města při ukončení ustavujícího zasedání ZM dne 12. listopadu 2018.  

 

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

tematickým celkem problematika pod názvem: „Rozpočtové opatření č. 7/2018“. S ohledem 

na určité další skutečnosti, které nebylo možné v postavení města Sedlčany ani příspěvkových 

organizací města ovlivnit nebude dnes předkládána ke konečnému projednání a schválení 

problematika provozních rozpočtů příspěvkových organizací města.  

Dále budou projednávány případy vybraných majetkoprávních vztahů. 

Do programu jednání RM jsou zařazeny i jiné tematické celky z okruhu širší problematiky 

pod heslem programového celku „Různé“, kde je připraveno k projednání několik důležitých 

témat (níže uvedeno). 

(Poznámka: Zápis je programově řazen dle předmětu celků, nikoli podle chronologie 

projednávání.) 

 

Předsedající jinými slovy konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na aktivity Rady města Sedlčany ve výkonu funkce, stav potřeb 

řízení města Sedlčany, legislativní nároky 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 21. listopadu 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), věcně vycházející z obsahu výroků jednotlivých 

usnesení. Závěrem kontrolní zprávy byl referujícím k tomuto bodu jednání (referenční zprávu 

přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta) připomenut aktuální stav plnění některých 

specifických úkolů průběžných a vývoj sledovaných událostí a činností ostatních.  

 

Rada města Sedlčany na minulém zasedání dne 21. listopadu 2018 usnesením, které bylo 

označeno RM 1-1/2018-2022, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání 

Rady města Sedlčany ze dne 24. října 2018 (RM č. 97/2014-2018) 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 1-2/2018-2022, vzala na vědomí 

zprávu o stavu hlavních a rozpracovaných investičních akcí roku 2018, jejichž poměrné plnění 

věcné a rozpočtové bude předmětem návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. 



 

 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-3/2018-2022, schválila 

předloženou Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby 

pod názvem „Posouzení energetické náročnosti budov“ a uložila Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru investic, zahájení výběrového řízení za účelem zajištění nejvhodnějšího uchazeče. 

Úkol ve věcném plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-4/2018-2022, vzala na vědomí 

aktualizovanou Přílohu č. 6 schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 dle průběžného 

plnění a nově vzešlých potřeb.  

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-5/2018-2022, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové dokumentace ve fázi studie pro stavební akci pod názvem „Bezbariérové přístupy – 

ulice Obchodní“, a to s dodavatelem, firmou meeTTime, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Pod Cihelným vrchem č. p. 1030, 264 01 Sedlčany; IČO 05378834 za cenu 96.800,00 Kč včetně 

DPH (80.000,00 Kč bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-6/2018-2022, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové dokumentace ve fázi pro provedení stavby komunikace pro stavební akci 

pod názvem „Inženýrské sítě Na Stínadlech – II. etapa“, a to s dodavatelem, firmou 

meeTTime, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. p. 1030, 264 01 Sedlčany; 

IČO 05378834, za cenu 43.560,00 Kč včetně DPH (36.000,00 Kč bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-7/2018-2022, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové dokumentace ve fázi pro provedení stavby inženýrských sítí pro stavební akci 

pod názvem „Inženýrské sítě Na Stínadlech – II. etapa“, a to s dodavatelem, firmou Bohumil 

Krejčí - KRB, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO 16938402, 

za cenu 21.780,00 Kč včetně DPH (18.000,00 Kč bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-8/2018-2022, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové dokumentace zmapování (pasportu) stávajícího stavu ÚT a ZTI pro stavební akci 

pod názvem „Rekonstrukce ÚT a ZTI v 5. MŠ“, a to s dodavatelem, firmou Bohumil Krejčí - 

KRB, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO 16938402, za cenu 

60.500,00 Kč včetně DPH (50.000,00 Kč bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-9/2018-2022, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové přípravy pro stavební akci pod názvem „Projektová příprava přeložky DN 300 

lokalita 7“, a to s dodavatelem, firmou Bohumil Krejčí - KRB, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova 

č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO 16938402, za cenu: 12.100,00 Kč včetně DPH (10.000,00 Kč 

bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-10/2018-2022, v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stav. povolení) na stavební akci 

pod názvem „Přípojka vody pro sportovní areál v Luční ul.“, a to s dodavatelem, firmou 

Bohumil Krejčí - KRB, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO 

16938402, za cenu 15.125,00 Kč včetně DPH (12.500,00 Kč bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-11/2018-2022, v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

odborného posouzení a návrhu opatření pro stavební akci pod názvem „Sanace vlhkosti ZUŠ“, 

s dodavatelem, firmou S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; 

IČO 25652362, za cenu 32.670,00 Kč včetně DPH (27.000,00 Kč bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-12/2018-2022, v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové dokumentace ve stupni DSP pro stavební akci pod názvem „Vícetisky PD pro akci 

Modernizace přestupního terminálu“, a to s dodavatelem, firmou Studio AM, s. r. o., se sídlem 

Praha, Na bojišti 1470/24, Nové Město, 120 00 Praha 2; IČO 62416598, za cenu 28.672,00 Kč 

včetně DPH (23.696,00 Kč bez DPH). 

Úkol ve věcném plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-13/2018-2022, v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, objednání 

projektové dokumentace části DIO (dopravně inženýrské opatření) pro stavební akci 

pod názvem „Návrh DIO pro akci Modernizace přestupního terminálu“, a to s dodavatelem, 

firmou Lucida, s. r. o., se sídlem Marie Cibulkové č. p. 34, 140 00 Praha 4; IČO 25651099, 

za cenu 41.140,00 Kč včetně DPH (34.000,00 Kč bez DPH). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-14/2018-2022, v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila, a to dle akceptované cenové nabídky, přípravu žádosti 

o dotaci a její předložení poskytovateli dotace. Vypořádání kontrol do momentu registrace akce. 

„IS U Háječku, Sedlčany“, a to s dodavatelem, firmou B&P Research, s. r. o., se sídlem Brno, 



 

 

třída Kpt. Jaroše č. p. 1932/13, 602 00 Brno; IČO 60724269, za cenu 42.350,00 Kč včetně DPH 

(35.000,00 Kč bez DPH). 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-15/2018-2022, v návaznosti na své 

zasedání dne 22. srpna 2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit záměr města 

Sedlčany týkající se prodeje nepotřebného pozemku parc. č. 1550/4, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, výměra 240 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Sedlčany, 

ulice Jateční), v rozsahu geometrického plánu  č. 2599-76/2018 ze dne 4. listopadu 2018, a to 

žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu ve výši 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 48.000,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-16/2018-2022, v návaznosti na své 

zasedání ze dne 25. července 2018 doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit záměr 

města týkající se výkupu pozemku parc. č. st. 14/3, druhem pozemku zastavěná plocha, výměra 

124 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, vizte geometrický plán č. 234-75/2018 

ze dne 7. listopadu 2018, a to z vlastnictví FO, trvale bytem Solopysky, za jednotkovou cenu 

400,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 49.600,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-17/2018-2022, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 

městem Sedlčany a FO, trvale bytem Sedlčany, s tím, že město Sedlčany zřizuje ve prospěch 

FO pro pozemek parc. č. 2931, druhem pozemku zahrada, věcné břemeno spočívající v právu 

cesty, tedy průjezdu a průchodu v rozsahu nově odděleného pozemku parc. č.  2951/10, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, výměra 320 m2, vizte geometrický plán 

č. 2600-77/2018 ze dne 5. listopadu 2018 a naopak FO zřizuje ve prospěch města Sedlčany 

věcné břemeno spočívající v právu cesty, tedy průjezdu a průchodu po pozemku parc. 

č. 2945/11, druhem pozemku trvalý travní porost, výměra 163 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-18/2018-2022, schválila uzavření 

„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-

6015145/VB1 Sedlčany, Oříkov, NN pro č. p. 315/2“, mezi městem Sedlčany, jako budoucím 

povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM/II-109/2014 ze dne 30. dubna 

2014 zmocněncem společnosti, subjektem – Janem Kukačkou, s. r. o., se sídlem Čerčany, 

Sázavská č. p. 508, 405 02 Čerčany, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je právo 

zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 670 v k. ú. Oříkov, 

obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 

soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4kV. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, 

jako budoucímu povinnému vyplacena jednorázová náhrada ve výši 3.000,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-19/2018-2022, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v případě prodeje bytů, tj. konkrétních bytových jednotek 

č. 1172/7, č. 1173/8, č. 1173/9 a č. 1175/6, u kterých došlo v minulosti se souhlasem Rady 

města Sedlčany k rozšíření bytů na úkor půdních prostor bytového domu, byl prodej těchto 



 

 

půdních prostor při prodeji bytu realizován za cenu stanovenou Odborným posudkem č. D-

51/2018 ze dne 19. září 2018, za jednotkovou cenu ve výši 760,00 Kč/m2. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-20/2018-2022, vyslovila souhlas 

po prověření skutečností, aby žadateli, trvale bytem Sedlčany, byl dosud užívaný byt (bytová 

jednotka č. 13/5 v bytovém domě Sedlčany č. p. 13) o celkové výměře 59,70 m2 odprodán 

za původně schválenou kupní cenu, tj. 5.300,00 Kč/m2 (vizte ve věci vydané usnesení ZM 

č. 152 ze dne 27. srpna 2012) s tím, že komora o výměře 29,30 m2 uvedená v prohlášení 

vlastníka, bude žadateli prodána v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že do úhrnu podlahové plochy bytu se 

započte podlahová plocha vymezeného půdního prostoru vynásobená koeficientem 0,10. 

Celková plocha bytu s příslušenstvím takto činí 33,30 m2, což při jednotkové ceně 

5.300,00 Kč/m2 znamená, že uvedená bytová jednotka č. 13/5 bude prodána žadateli 

za celkovou kupní cenu 176.490,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-21/2018-2022, schválila povolení 

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

č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode 

dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019. 

Úkol splněn. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-22/2018-2022, schválila 

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

bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. 

patro), a to s uživatelem, na dobu neurčitou, tj. ode dne 1. ledna 2019 do dne 30. června 2019. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-23/2018-2022, schválila 

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

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

tj. ode dne 1. ledna do dne 30. června 2019. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-24/2018-2022, schválila 

předložený návrh Městského úřad Sedlčany, Odboru majetku, resp. tzv. „Plán inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2018“, a to včetně 

personálního složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že 

inventura bude zahájena dne 1. prosince 2018 a ukončena nejpozději dne 31. ledna 2019, a to 

v souladu se schváleným dokumentem. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-25/2018-2022, schválila návrh 

Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na vyřazení drobného a dlouhodobého majetku 

města Sedlčany, který byl shledán přebytečným a neupotřebitelným, případně byl realizován 

podle rozhodnutí příslušných orgánů (návrh RM; rozhodnutí ZM). Jedná se o majetek, který je 

zastaralý, nefunkční, resp. rozbitý a v případě městských bytů, byly tyto realizovány 

schváleným prodejem (položkový soupis majetku je Přílohou usnesení jako nedílná součást). 

Úkol splněn. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-26/2018-2022, schválila uzavření 

„Dodatku č. 14 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na základě kterého se mění čl. IV. „Doba 

užívání“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem 

Sedlčany a uživatelem; IČO 45869677, ve znění Dodatku č. 13. Užívání předmětu Smlouvy, tj. 

sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí se 

prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019 s podmínkou, 

že v případě požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité odstranění reklamních tabulí 

z důvodů legislativních i z jiných mimořádných důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou 

reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně odstraněny. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-27/2018-2022, stanovila termín 

pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 

2022 na pondělí dne 17. prosince 2018 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-28/2018-2022, stanovila 

na volební období 2018 – 2022, a to s účinností na svatební obřady konané dnem 1. ledna 2019, 

místem pro konání svatebních obřadů obřadní síň budovy Městské radnice Sedlčany na adrese 

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

Rada města Sedlčany oddacím dnem bez správního poplatku stanovuje pátek v čase 

od 10:00 hod. do 14:00 hod. (čas v intervalu znamená první a poslední hodinu nabírání 

pro výkon svatebního obřadu). 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-29/2018-2022, schválila jmenovat 

ve prospěch zajištění obsazení pozice oddávajících pro volební období 2018 – 2022 všechny 

členy Zastupitelstva města Sedlčany. Všichni členové Zastupitelstva města Sedlčany budou 

po dobu výkonu funkce ve volebním období 2018 – 2022 disponovat právem užívat 

při svatebním obřadu, jako i obřadech slavnostních, závěsný státní znak. Právo užívat závěsný 

státní znak v případech vymezených zákonem má rovněž tajemník Městského úřadu Sedlčany. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-30/2018-2022, schválila 

mimořádné pololetní odměny pro jednatele obchodních společností, ředitele příspěvkových 

organizací, založených, respektive zřízených městem Sedlčany, a to podle dříve aplikovaných 

zásad uvedených v přípise návrhu mimořádných odměn za druhé pololetí roku 2018 ze dne 

21. listopadu 2018. Odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc listopad 2018. 

Informace subjektům sděleny. 

Ze strany města Sedlčany úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 1-31/2018-2022, vyslovila souhlas 

s daňovým odpisováním technického zhodnocení stavby provedeného nájemcem, obchodní 

společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., které bylo realizováno v letech 2015 až 2018, a to 

po dobu platnosti Nájemní smlouvy v rozsahu uvedeném v tabulce, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

Ze strany města Sedlčany úkol splněn. 

 



 

 

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 předsedající jednání RM referujícímu poděkoval a vyřkl následující 

výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

města Sedlčany ze dne 21. listopadu 2018 (RM č. 1/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-32/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Rozpočty příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2019 

(návrhy)“; „Výsledky hospodaření města Sedlčany za období měsíců I. – X. / 2018“; 

„Rozpočtové opatření č. 7/2018“; Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obcí 

od 1. ledna 2019“ 

  

2.1 Rozpočty příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2019 (návrhy) 

Úvodního slova se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, který sdělil, že s ohledem 

na aktuálně vydané usnesení vlády ve věci navýšení platů zaměstnanců příspěvkových 

organizací zřízených obcemi s napojením na rozpočet obcí, je žádoucí již dříve zveřejněné a se 

zřizovatelem projednané návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 

přepracovat a předložit ke schválení na příštím jednání RM, dne 12. prosince 2019. 

Subjekty měly do provozních rozpočtů započítány jiné částky oproti těm, které byly nařízením 

vlády stanoveny. 

V úvahu připadaly varianty navýšení mezd v rozmezí intervalu hodnot 5 % – 10 %. 

Nařízení vlády č. 163/2018 Sb., svědčí o nárůstu 5 %. 

Žádoucí je tedy upřesnění provozních rozpočtů na hodnoty dané legislativním prostředím. 

Vzhledem k tomu, že u některých (neškolských) subjektů se jedná o přímou vazbu na rozpočet 

města Sedlčany na rok 2019, je důvodné rozpočty přepracovat a následně předložit 

ke schválení. 

 

Předsedající dále uvedl legislativní limity zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, konkrétně zmínil vybraná ustanovení § 28, ve kterém je mimo jiné 

uvedeno, že pro finanční hospodaření příspěvkových organizací platí: 

▪ Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její 

zřizovatel. 

▪ Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí 

financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. 



 

 

▪ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 

roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady 

a výnosy v jednotlivých letech. 

▪ Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností 

a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky 

svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků 

poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí.  

 

Příspěvková organizace dále hospodaří: 

a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské 

unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, 

b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou 

České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského 

hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české 

spolupráce. 

 

Pokud se prostředky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele nespotřebují do konce kalendářního 

roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou 

se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. 

Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání 

se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta. 

 

Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti 

na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 

 

Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen 

ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. 

 

Podle ustanovení § 28a uvedeného zákona, kterým je určeno tzv. zveřejňování střednědobého 

výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace je tato povinna: 

(1) Zveřejnit návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, 

na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 

dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení 

střednědobého výhledu rozpočtu. 

(2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových 

stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým 

do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého 

výhledu rozpočtu. 

(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, 

na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 

dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení 

rozpočtu. 

(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, 

na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů 

od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový 

rok. 

 

Pan starosta okomentoval shora uvedenou skutečnost, že návrhy rozpočtu ve smyslu ustanovení 

§ 28a) byly zveřejněny v čase od 30. října 2018. Nyní je potřeba reflektovat událost o zvýšení 

platů. 



 

 

Poněkud jiná je situace u škol a školských zařízení; dotace na platy přímo z rozpočtu ČR přes 

Středočeský kraj; mají jinou výši navýšení (vyšší navýšení, ale nikoli z rozpočtu města). 

Projednání návrhů rozpočtů příspěvkových organizací za účasti zástupců těchto subjektů 

a města Sedlčany na rok 2019, dále návrhů střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 

2021 bylo uskutečněno ve dnech 27. listopadu 2018 až 28. listopadu 2018.  

Za město Sedlčany se jednání účastnili: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, Mgr. Zdeněk 

Šimeček, místostarosta města a paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

Všechny zákonné povinnosti naplněny. 

Jak již uvedeno výše u příspěvkových organizací neškolského typu bylo jedením z důvodů 

navýšení příspěvku změna legislativy o platových poměrech ve veřejných službách a správě. 

Při tvorbě návrhu rozpočtu na platy vč. zákonných odvodů byla částka upravována dle předem 

avizovaných změn navýšení o cca 8- 10 %. 

V závěru listopadu (Sbírka zákonů ČR, částka 134, rozeslána dne 23. listopadu 2018) vyšlo 

Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády v oblasti odměňování 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, kde z původně 

avizovaných 10 % navýšení platových tarifů dochází k navýšení 5 %. 

Z tohoto důvodu byly ředitelé příspěvkových organizací města vyzváni, a to dnes 28. listopadu 

2018 k přepracování mzdového limitu na rok 2019 ve smyslu výše zmíněného Nařízení vlády 

č. 263/2018 Sb. 

Přehled aktualizované výše příspěvků na rok 2019 bude předložen RM dne 12. prosince 2018 

ke schválení, jak již konstatováno v jiné souvislosti výše.   

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené bylo předsedajícím doporučeno projednání a rozhodnutí RM v této 

problematice odložit. Jak již uvedeno výše, rozhodováno o návrzích provozních rozpočtů bude 

dne 12. prosince 2018.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.2 Výsledky hospodaření města Sedlčany za období měsíců I. – X. / 2018 

K předložení výsledků hospodaření ke dni 30. říjnu 2018 a k přednesení komentáře o stavu 

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

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

k přednesení Zprávy, kterou jmenovaná sestavila a následně okomentovala. 

Základní přehled (tabulka údajů) je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu jednání RM, a to spolu 

s navrženým a později dnes schváleným RO č. 7/2018 (členové RM obdrželi z rukou 

referující).  

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

Výsledky hospodaření města Sedlčany za období měsíců I. – X. / 2018 přednesla a řádně 

některé údaje vysvětlila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, a to podle 

struktury rozpočtu, ve znění všech doposud provedených rozpočtových opatření. 

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

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

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

žádoucích rozpočtových a věcných opatření.  

 

Dosažené příjmy: 

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

100.166,250 tis. Kč, které představují 85,92 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 



 

 

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

15.404,77 tis. Kč, které představují 78,70 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

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

absolutní částky 3.773,82 tis. Kč, která představuje 67,79 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

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

50.257,79 tis. Kč, které představují 94,35 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

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

účetní závěrky 31. října 2018 ve výši 169.602,63 tis. Kč, což představuje 86,98 % plnění 

schváleného rozpočtu na rok 2018 (doposud bylo schváleno a realizováno jedno rozpočtové 

opatření). 

 

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

a otevřel k problematice diskusi. 

Diskuse k problematice příjmů (hlavní diskutované okruhy): 

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

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

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

 

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

referující. 

 

Dosažené výdaje:   

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

ve výši 2.711,93 tis. Kč, které představují 99,70 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

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

dosažené výdaje ve výši 6.882,01 tis. Kč, které představují 51,74 % schváleného rozpočtu 

na rok 2018. 

  

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

56.530,08 tis. Kč, které představují 58,04 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

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

ve výši 2.800,45 tis. Kč, které představují 60,47 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

   

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

6.976,39 tis. Kč, které představují 81,76 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

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

55.277,10 tis. Kč, které představují 80,81 % schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

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

účetní závěrky 31. října 2018 ve výši 131.177,92 tis. Kč, což představuje 67,27 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2018; (doposud bylo realizováno pět rozpočtových opatření). 

 

Pan starosta referující paní Jitce Kadlecové za přednesení dílčí zprávy o plnění výdajové strany 

rozpočtu poděkoval a otevřel k problematice diskusi. 



 

 

Diskuse k problematice výdajů (hlavní diskutované okruhy): 

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

samostatně, vizte níže; rozpočtové opatření s kompetencemi ZM).   

 

Pan starosta opakovaně referující poděkoval za průvodní slovo k jednotlivým položkám 

a za provedený komentář k vybraným subkapitolám, případně rozpočtovým položkám.  

 

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

hlasováno: 

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

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

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

31. října 2018 ve výši 169.602,63 tis. Kč, což představuje 86,98 % plnění schváleného rozpočtu 

a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. října 2018 ve výši 131.177,92 tis. Kč, 

což představuje 67,27 % schváleného předpokladu rozpočtu.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-33/2018-2022. 

 

2.3 Návrh Rozpočtového opatření č. 7/2018  

K přednesení byla vyzvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

Příjmy        + 2.676,00 tis. Kč (návrh upravit o uvedenou částku) 

Daňové výnosy + 109,00 tis. Kč  

Místní a správní poplatky v oblasti hazardních her + 109,00 tis. Kč (úprava na aktuální přijatou 

částku) 

Nedaňové výnosy + 140,00 tis. Kč (prodej dřeva z obecních lesů) 

Kapitálové příjmy + 2.391,00 tis. Kč   

Prodej bytů + 891,00 tis. Kč (realizovaný prodej bytů v BD č. p. 1172 – 1175 v souladu 

s uzavřenými Kupními smlouvami)  

Příspěvky na stavbu IS Háječek dle uzavřených Smluv + 1.500,00 tis. Kč (přijaté platby 

příspěvků do poloviny listopadu 2018)      

Dotace ze SR, OP EU + 36,00 tis. Kč 

Výkon státní správy na úseku OŽP – OLH, LHO + 8,00 tis. Kč  

Dotace – volby ZM – 72,00 tis. Kč (snížení) – do konce roku 2018 bude provedena vratka 

nevyčerpaných prostředků na základě předloženého vyúčtování výdajů KÚ 

Dotace KÚ Středočeského kraje + 100,00 tis. Kč – průběžná dotace pro KDJS, stejná výše 

ve výdajích, příspěvek KDJS. 

 

Výdaje    + 696,00 tis. Kč (návrh upravit o uvedenou částku) 

Zemědělství, lesní hospodářství + 278,00 tis. Kč 

Obecní lesy pěstební činnost + 270,00 tis. Kč využitím příhodného podzimního počasí bylo 

zalesněno javorem a smrkem v Deštně, oplocena plocha na Šiberném vrchu a její zalesnění 

javorem, tímto byly dokončeny práce, které by probíhaly na jaře roku 2019  

LHO, OLH + 8,00 tis. Kč (navýšení výdajů – vizte dotace na výkon státní správy)  

Služby obyvatelstvu + 230,00 tis. Kč 

Kultura + 100,00 tis. Kč příspěvek KDJS vizte příjmová část – průběžná dotace – program 

„Podpora kultury“ 

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 130,00 tis. Kč 

Svoz tříděného odpadu – představuje navýšení + 130,00 tis. Kč; konzultováno s firmou 

Sedlčanské technické služby. s. r. o. (odhad svozu do konce roku 2018)   



 

 

Ochrana a bezpečnost + 50,00 tis. Kč 

Hasiči + 50,00 tis. Kč (úprava dle současného čerpání rozpočtu, na prosinec 2018 navýšeno 

pouze na nutné výdaje PHM, menší opravy hasičské techniky) 

Všeobecná veřejná správa + 138,00 tis. Kč 

Správa Městského úřadu Sedlčany + 150,00 tis. Kč (výměna podlahových krytin, malování, 

jednací stůl, židle – kancelář starosty, místostarosty)   

Úroky z úvěru + 60,00 tis. Kč (vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám ČNB se zvyšují i úroky 

z poskytnutého úvěru KB, a. s.)  

Volby ZM – 72,00 tis. Kč snížení částky výdajů podle skutečného čerpání dotace. 

 

Rekapitulace: 

Příjmy       SR vč. RO č. 1-6 /2018 ve výši 197.664,00 tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO č. 1-6 /2018 ve výši 195.684,00 tis. Kč 

SR vč. RO 1-7/2018 je přebytkový o částku + 1.980,00 tis. Kč     

 

Komentář: 

▪ proveden ke všem změnovým položkám (vysvětlení); 

▪ RO je reakcí na to, co vyplynulo z činností; 

▪ navýšení na renovace kanceláře ST a MST; 

▪ úroky z úvěrů stoupají. 

 

Diskuse: 

▪ aktualizace částek na skutečný stav; 

▪ přebytek, nenacházíme se v kritické situaci. 

 

Pan starosta referující opětovně poděkoval za průvodní slovo k jednotlivým položkám 

a za provedený komentář k vybraným subkapitolám, případně rozpočtovým položkám a všem 

členům RM poděkoval za diskusní příspěvky k této problematice. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2018, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je 

navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 2.676,00 tis. Kč 

a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 696,00 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 197.664,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

195.684,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2018 včetně dříve provedených rozpočtových změn bude přebytkový 

částkou 1.980,00 tis. Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-34/2018-2022. 

 

2.4 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obcí od 1. ledna 2019; Aplikace 

nařízení vlády č. 202/2018 Sb., odměňování neuvolněných členů zastupitelstev v r. 2019 

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev je stanovena Přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které bylo nyní 

novelizováno. 

 



 

 

Maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev dle výše uvedeného nařízení vlády 

a výše odměn dosud vyplácených: 

    Maximální výše   Odměny dosud vyplácené  

      

Člen RM    7.380,00 Kč   5.000,00 Kč   

Předseda výboru    3.690,00 Kč   2.000,00 Kč    

Předseda komise rady   3.690,00 Kč   2.000,00 Kč    

Člen výboru    3.075,00 Kč   1.500,00 Kč    

Člen komise rady   3.075,00 Kč   1.500,00 Kč    

Člen ZM     1.845,00 Kč   1.000,00 Kč    

Zastupitelům je poskytována jedna odměna, a to odměna za funkci, za níž ZM stanoví odměnu 

nejvyšší.    

 

Aplikace nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. – 

odměňování neuvolněných členů zastupitelstev v r. 2019, byla dnes předložena s výstupem 

(doporučením) pro ZM.  

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev je nyní stanovena Přílohou k nařízení vlády č. 202/2018, kterým se mění nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. 

    Maximální výše    Návrh odměn po diskusi  

  

Člen RM    7.897,00 Kč    6.000,00 Kč   

Předseda výboru    3.948,00 Kč    2.300,00 Kč   

Předseda komise rady   3.948,00 Kč    2.300,00 Kč   

Člen výboru    3.290,00 Kč    1.600,00 Kč 

Člen komise rady   3.290,00 Kč    1.600,00 Kč   

Člen ZM     1.974,00 Kč    1.100,00 Kč  

  

Zastupitelům je poskytována jedna odměna, a to odměna za funkci, za níž ZM stanoví odměnu 

nejvyšší. 

 

Diskuse. 

▪ mnohé obce aplikují sazbu nejvyšší možnou, a to s ohledem na náročnost funkcí, jestliže jsou 

vykonávány s plným nasazením, odpovědností i riziky s tím spojenými; 

▪ nad výši a jejím nastavení; dle vyjádření členů RM odpovídající. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit v souladu 

s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách 

za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, návrh, aby počínaje dnem 

1. ledna 2019, případně pozdějším dnem složení slibu zastupitele, pobírali členové Rady města 

Sedlčany odměnu ve výši 6.000,00 [Kč/měsíc]; předsedové výborů Zastupitelstva města 

Sedlčany a předsedové komisí Rady města Sedlčany, kteří jsou zastupiteli města, odměnu 

ve výši 2.300,00 [Kč/měsíc]; zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí nebo 

členy zvláštního orgánu, odměnu ve výši 1.600,00 [Kč/měsíc]; členové zastupitelstva, kteří 

nebudou mít žádných dalších funkcí (rozumí se funkce člena výboru, komise nebo člena 

zvláštního orgánu) odměnu ve výši 1.100,00 [Kč/měsíc]. V případě souběhu výkonu několika 

funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Sedlčany měsíční odměna podle 

funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.“  



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-35/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Sdělení vlastníka nemovitostí k majetkoprávnímu vypořádání 

Problematiku přednesl referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Na základě referencí zajištěných Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, dále 

přednesených panem starostou, byla RM seznámena s obsahem sdělení Lesů České republiky, 

s. p., Lesní závod Konopiště, se sídlem Konopiště č. p. 12, 256 01 Benešov, které se týká 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou vodojemu „Šiberna“ parc. č. 2405/6, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 703 m2 a pozemku parc. č. 2405/7, druhem pozemku 

zastavěná plocha, výměra 50 m2, vše v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov.  

 

Uvedený státní podnik navrhuje dvě varianty majetkoprávního vypořádání.  

Varianta A, tj. zřízení věcného břemene v souladu s uzavřenou Smlouvou o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2. listopadu 2010 s tím, že náhrada za zřízení 

věcného břemene bude provedena formou jednorázové náhrady, což po provedené valorizaci 

původně dohodnuté částky 150,00 Kč/m2 činí jednotkovou sazbu 169,00 Kč/m2. Finanční 

plnění za zřízení věcného břemene tak činí 127.190,00 Kč. 

Varianta B, kterou Lesy České republiky, s. p., jako podnik preferuje, je prodej pozemku 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Po nezávazné konzultaci se soudním znalcem je 

předpoklad ceny pozemků 1.000,00 Kč/m2 až 1.800,00 Kč/m2, což představuje kupní cenu 

v rozpětí 753,00 tis. Kč až 1.355,00 tis. Kč.  

U obou variant pak Lesy České republiky, s. p. požaduje náhradu cca 15.000,00 Kč 

za bezesmluvní užívání pozemků, a to zpětně za tři roky (nájemné). 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala potenciál předloženého variantního řešení. 

Rada města Sedlčany po zvážení obou variant dospěla k závěru, aby prostřednictvím Městského 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, byla zaslána Lesům České republiky, s. p. výzva k jednání 

o uvedené problematice nápravy majetkoprávních vztahů, a to případně za účasti právního 

zástupce.  

Město Sedlčany má jednoznačný zájem na konečném majetkoprávním vypořádání. 

Je žádoucí rovněž prověřit, zda subjekt k uzavření Smlouvy nebyl vyzván.   

 

Diskuse: 

▪ další možnosti nebo jejich kombinace (směna); 

▪ prověřit důvodnost aplikace sankčních opatření, jako i případné sjednání valorizace (smluvní 

ujednání); 

▪ další aspekty problematiky sdělil pan Ing. Jiří Burian, který dřívější jednání o vypořádání vedl. 

 

Závěr: 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, za případné účasti právního zástupce města Sedlčany 

připraví odpověď ke sdělení a navrhne další strategii jednání za účasti pana Ing. Jiřího Buriana. 



 

 

Rada města Sedlčany bude informována o dalším návrhu postupu s cílem konečného 

majetkoprávního vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Majetkoprávní vypořádání pozemků areálu Skládky TKO Kosova Hora; případ 

parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 k. ú. a obec Kosova Hora  

Problematiku přednesl referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Rada města Sedlčany projednala dopis postoupený městu Sedlčany paní Mgr. Monikou 

Drábkovou, právní zástupkyní města Sedlčany, který obdržela od JUDr. Jaroslava Hostinského, 

advokáta zastupujícího vlastníka, který vlastní dosud majetkově nedořešené pozemky parc. 

č. 747/35 a parc. č. 747/37 pod skládkou TKO Kosova Hora v k. ú. a obci Kosova Hora. 

JUDr. J. Hostinský nabízí městu Sedlčany, a to ještě před případným jednáním o odkupu, zvážit 

otázku možné směny pozemků. 

 

Diskuse: 

▪ informace o genezi sporu a dalším možném postupu; 

▪ stav nemovitostí a jejich stávající užívání; 

▪ finanční výtěžnost. 

 

Závěr: 

RM v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby prostřednictvím 

právní zástupkyně města Mgr. Moniky Drábkové byla JUDr. J. Hostinskému zaslána nabídka 

na směnu za vyspecifikované pozemky, a to po provedení případného porovnání cen, v k. ú. 

Kosova Hora.  

Upřednostnit v tomto kole jednání vybrané pozemky.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.3 Zajištění kontinuity užívání nemovitostí; Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu věci 

nemovité 

Problematiku přednesl referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

 

Činnost Rady města Sedlčany: 

RM zvažovala schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu věci nemovité s nájemcem, 

tj. Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, která byla uzavřena dne 27. února 

2015 na pronájem nebytových prostor (garáž) na pozemku parc. č. 103/59 o výměře 32 m2 v k. 

ú. a obci Sedlčany (v areálu Nemocnice Sedlčany). Původní doba určitá, která končí dne 

31. prosince 2018, by se s účinností ode dne 1. ledna 2019 podle společného návrhu města 

a uživatele prodloužila o dva roky, tj. do dne 31. prosince 2020. 

 

Diskuse: 

▪ vazba na schvalovací proces; 

▪ další aspekty problematiky (zájem na zachování služby). 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu věci nemovité 

s nájemcem, tj. Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, která byla uzavřena 

dne 27. února 2015 na pronájem nebytových prostor (garáž) na pozemku parc. č. 103/59 



 

 

o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (v areálu Nemocnice Sedlčany). Původní doba trvání 

uživatelského vztahu, která končí dne 31. prosince 2018 se tímto s účinností ode dne 1. ledna 

2019 prodlužuje o dva roky, tj. do dne 31. prosince 2020.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-36/2018-2022. 

 

3.1.4 Zajištění funkčnosti a personálního složení Komise pro vyřazování přebytečného 

a neupotřebitelného majetku (tzv. vyřazovací a likvidační komise) 

Problematiku přednesl referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

RM projednala návrh Odboru majetku na složení Komise pro vyřazování přebytečného 

a neupotřebitelného majetku (vyřazovací a likvidační komise) a dále složení Komise 

pro otevírání obálek s nabídkami na koupi majetku města. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby ve volebním období 2018 – 2022 pracovali 

Komise ve složení: 

▪ Vyřazovací a likvidační komise – Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; Ing. František 

Hodys, člen RM a předseda FV a pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku; 

▪ Komise pro otevírání obálek – Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Daniel 

Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany a paní Lenka Havlová, pracovnice 

Odboru majetku (náhradníky by byli – pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku a paní Miluše 

Kaderková, pracovnice Odboru majetku). 

 

Diskuse: 

▪ nad personálním složením obou komisí; 

▪ potřeba zajištění kontinuity plnění úkolů; 

▪ další činnosti a jejich váha. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

na personální obsazení Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného 

majetku a dále složení Komise pro otevírání obálek s nabídkami na prodej majetku města 

na volební období 2018 – 2022. 

Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku bude pracovat 

ve složení – Mgr. Zdeněk Šimeček; Ing. František Hodys a pan Petr Kuthan. 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami na prodej majetku města bude pracovat ve složení – 

Mgr. Zdeněk Šimeček; pan Daniel Hamberger a paní Lenka Havlová. Náhradníky na obsazení 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami na prodej majetku města jsou pan Petr Kuthan 

a paní Miluše Kaderková.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-37/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Zajištění právní kontinuity uživatelského vztahu (podnájmu); případ smluvního 

podnájemce  

Problematiku přednesl referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 

(č. bytu 34/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, 

mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2019 do dne 

31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ platby nájemného realizovány v souladu se smluvním ujednáním; 

▪ reference prověřeny u správce MBF;  

▪ předpoklad plnění smluvního ujednání;  

▪ zvýšení odpovědnosti (určitá jistota). 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení doby trvání podnájmu bytu velikostní kategorie 

1+1 (č. bytu 34/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 

Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 

2019 do dne 31. prosince 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-38/2018-2022. 

 
3.2.2 Přidělení ubytovací jednotky; Smlouva o poskytnutí ubytování (nově založený 

uživatelský vztah) 

Problematiku přednesl referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření návrhu Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

č. 2/III. patro), a to s žadatelkou (výběrem z množiny), na dobu určitou, tj. ode dne 1. prosince 

2018 do dne 28. února 2019, a to s ohledem na apel vyšší odpovědnosti smluvního partnera a 

prověření schopnosti dostát smluvních podmínek včas s respektem ke smluvnímu partneru 

(poskytovateli). 

 

Diskuse: 

▪ porovnání bonity a potřebnosti žadatelek; 

▪ monitoring návyků a předpoklady; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření nově založené Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

jednotka č. 2/III. patro), a to s jednou z žadatelek (vybranou), trvale bytem Sedlčany, na dobu 

určitou, tj. ode dne 1. prosince 2018 do dne 28. února 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-39/2018-2022. 

 

3.2.3 Zajištění právní kontinuity uživatelského vztahu; případ smluvního nájemce   

Problematiku přednesl referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

jednotka č. 2/IV. patro), a to se stávající smluvní uživatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 

1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ platby nájemného realizovány v souladu se smluvním ujednáním; 

▪ reference prověřeny u správce MBF;  

▪ předpoklad plnění smluvního ujednání;  

▪ zvýšení odpovědnosti (určitá jistota). 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

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

č. 2/IV. patro), a to s žadatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 

2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-40/2018-2022. 

 

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

 

Problematika s odpovídajícím obsahem nebyla do programu dnešního jednání RM zařazena. 

  

 

4. Různé 

 

4.1 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany 

Referující k problematice: 

▫ pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; 

▫ pan Ing. Jiří Burian, člen RM; 

▫ pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic. 

Usnesením RM 95-1645/2014-2018 byl vybrán dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ a starostovi města uloženo dokončení 

zadávacího řízení. V rámci součinnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy 

dodavatel oznámil, že oproti době podání nabídky (3. října 2017) došlo k radikální změně 

situace na stavebním trhu. Podle tvrzení dodavatele v průběhu této doby došlo ke skokovému 

nárůstu cen ve stavebnictví. Potenciální dodavatel předložil ocenění prací s nárůstem (ceny bez 

DPH) na 50.736,00 tis. Kč (navýšení o 15,5 %).  

Oprávněnost nárůstu ceny požadovaného dodavatelem si zadavatel nechal posoudit dvěma 

nezávislými expertními posudky:  

a) Vyjádřením tvůrce cenové soustavy RTS, a. s. (IČO 25533843) orientačně 

ke komplexnímu nárůstu obecně a současně  

b) znaleckým posudkem zpracovaným k jednotlivým položkám konkrétního rozpočtu 

dodavatele vyhotoveným posuzovatelem, společností Flagro, a. s. (IČO 28644344). 

Výsledkem odborného posouzení je konstatování, že skutečně došlo ke zvýšení cenové 

hladiny u stavebních prací.  

V případě posudku RTS, a. s. (objemem za všechny soubory staveb) je orientační nárůst cenové 

hladiny od 2. pololetí 2017 do 2. pololetí 2018 o 12,4 % s doporučením připočíst rezervu 



 

 

odpovídající době trvání stavby a předpokladu dalšího pohybu ceny. Tj. v případě této stavby 

(ceny bez DPH) 1,124 x 43.929,00 tis. Kč = 49.376,00 tis. Kč + nárůst za 2. pol. 2018 – 1. pol. 

2019 (nevyčísleno, zpracovatel nemá statistická data).  

Dle podrobného posudku po jednotlivých konkrétních položkách od soudního znalce 

společnosti Flagro, a. s. je odpovídající nárůst (ceny bez DPH) v rozmezí od 50.933,00 tis. Kč 

(15,9 %), až po 53.998,00 tis. Kč (22,9 %).  

Znalecký posudek je k dispozici na Odboru investic. 

Dotační poradci z B&P Research, s. r. o. konstatovali, že je nutné uzavřít co nejdříve návrh 

Smlouvy o dílo a po jejím uzavření je možné zahájit jednání o Dodatku č. 1, který bude řešit 

jak cenu, tak také harmonogram akce. 

Navrhuje se schválit uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Dále se navrhuje vzít 

na vědomí znalecký posudek o změně cenové hladiny. Navrhuje se pověřit starostu města 

podpisem Smlouvy o dílo a zahájit jednání o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v rozsahu 

znaleckého posudku a pravidel IROP (navýšení ceny do 15 %).  

Rada města Sedlčany byla dále seznámena s konstrukcí tzv. kontrolního rozpočtu stavby, který 

byl zpracován projektantem, dále s cenovou nabídkou vybraného dodavatele ze dne 3. října 

2017, s obsahem požadovaného ocenění vybraného dodavatele ze dne 15. října 2018, 

znaleckým posudkem a s výsledky posouzení spol. RTS, a. s. ve formě bilanční tabulky. 

 

Diskuse a komentář: 

▪ nad vybranými údaji a dokumenty; 

▪ nad podstatnou otázkou, zda dotaci přijmout či nikoli; za cenu spoluúčasti bychom nepostavili 

ani zpevněnou plochu; dotaci přijmout je výhodné; 

▪ nad finančními možnostmi;  

▪ nad potenciálem a příležitostí zastupitelů. 

 

Po ukončení diskuse bylo předneseno usnesení: 

„Rada města Sedlčany v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace 

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

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) postupem podle části čtvrté zákona 

obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce podpory z Integrovaného 

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

o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 

28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761, rozhoduje následovně: 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“ se sdružením „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK 

GROUP, a. s., Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; 

IČO 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 

252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČO 25606468, který předložil 

nabídkovou cenu ve výši 43.928.760,00 Kč bez DPH;  

b) bere na vědomí Provedení odborného posouzení a stanovení přepočtových koeficientů 

na jednotlivé technologické celky stavby „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“ zpracovaný posuzovatelem Flagro, a. s. (IČO 28644344); 

c) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedeným vybraným 

dodavatelem včetně Protokolu o zahájení jednání o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, 

pověřuje starostu města a radního Jiřího Buriana jednáním o Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo v rozsahu odpovídajícímu předložené kalkulaci a do výše nárůstu 15 % dle 

znaleckého posudku a pravidel IROP.“ 



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-41/2018-2022. 

 

4.2 Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na akci: LAS Taverny – umělé povrchy 

dráhy, sektory 

V první polovině roku 2018 byla dokončena projektová příprava a zahájeno zadávací řízení. 

Cenovou nabídku v zadávacím řízení podal jediný uchazeč. S ohledem na MŠMT ČR slíbený 

dotační program by výběr uchazeče z jediné nabídky vyloučil možnou žádost o dotaci. Proto 

došlo ke zrušení zadávacího řízení. Nové ZŘ mělo být vypsáno po zveřejnění podmínek 

dotačního programu MŠMT ČR, nejprve v září (MŠMT ČR omezilo program na spolky), 

následně slíbeno na říjen 2018 pro obce (vypsáno pouze pro obce nad 10000 obyvatel), následně 

slíbeno vypsání programu MMR ČR na konec listopadu 2018.  

V současnosti byla vyhlášena výzva MMR ČR. V návaznosti na vypsaný dotační program byla 

upravena zadávací dokumentace, následně schválená usnesením RM 85-1424/2014-

2018. V této upravené podobě je předkládána ke schválení pro opakované řízení. Rovněž je 

navržena pověřená komise (hodnotící) ve složení zhruba odpovídajícímu usnesení RM 86-

1450/2014-2018 se záměnou člena komise za administrátora ZŘ. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“; 

▪ nad dalším postupem výběrového řízení na zajištění nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou 

zakázku na stavební práce; 

▪ problematika ustanovení komise pověřené k úkonům zadavatele dle ustanovení § 42 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro výběr 

dodavatele stavby a personální obsazení. 

 

Přednesen byl následující soubor výroků návrhů usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební 

práce pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-42/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat 

výběrové řízení na zajištění nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce 

pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-43/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele dle 

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

předpisů, pro výběr dodavatele stavby pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, 

sektory“, která bude pracovat ve složení: 

Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Eva Kropáčková, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer 

a Ing. Martin Havel. 

Náhradníky jsou Bc. Věra Greifová, paní Eva Boušková, Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys 

a Ing. Aneta Šnellerová.“ 



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-44/2018-2022. 

 

4.3 Rozšíření laboratoře Nemocnice Sedlčany 

Na Žádost provozovatele laboratoře v budově Sedlčany č. p. 161 a v návaznosti na usnesení 

RM 91-1557/2014-2018, které zní: 

„Rada města Sedlčany v postavení vlastníka nemovitosti Sedlčany č. p. 160 souhlasí 

s postoupením uživatelských práv smluvně založených ve prospěch společnosti MEDITERRA 

– Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČO 

26429683, a to postupem limitovaným konsolidovaným zněním Nájemní smlouvy, s využitím 

ustanovení článku 8, odst. 8.1.1 „Ostatní ujednání“, podle kterého lze vydat pronajímatelem 

předchozí souhlas s postoupením uživatelských práv pro tento případ společnosti Vidia-

Diagnostika, spol. s. r. o., se sídlem Vestec, Nad Safinou II/366, 252 42 Vestec; IČO 41194811, 

a to za účelem rozšíření provozu laboratoře pro odběry krve o jednu místnost a přístupovou 

chodbu v objektu Sedlčany č. p. 160, s podmínkou, že rozsah stávajících služeb plicní 

ambulance bude zachován a k tomuto účelu budou využity v uvedeném objektu jiné vybrané 

prostory.“;  

byl Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, připraven návrh a zajištěn kvalifikovaný 

cenový odhad v podobě cenové nabídky pana J. Vovsíka na realizaci stavebních úprav.  

Cena realizace zahrnuje zednické práce za 49.179,00 Kč, instalatérské a elektrikářské práce 

za 15.000,00 Kč; celkem akce za 64.179,00 Kč; vč. DPH za částku 77.656,00 Kč.  

Grafické znázornění rozsahu prací je k dispozici na Odboru investic. 

Dle telefonicky podané Žádosti dne 26. listopadu 2018 na Odbor investic, žádá zástupce 

provozovatele laboratoře schválení a provedení stavebních úprav městem Sedlčany. 

O případném spolupodílení se na investici žadatelem nebylo dáno jasné stanovisko. 

 

Odbor investic připravil návrh usnesení. 

 

Diskuse: 

▪ nad požadavkem, který je řešitelný v rozpočtu města na rok 2019; 

▪ nad potřebou sdělení stavu vyřizování Žádosti s poskytnutím určité jistoty jednání.  

 

Závěr: 

RM v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit zapracování 

položky do návrhu rozpočtu na rok 2019, aby bylo možné o ni žádoucím způsobem rozhodnout.   

Usnesení (konečné): nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.4 Vodné; stočné na rok 2019; návrh na stanovení ceny 

Veškeré dostupné podklady k rozhodnutí všichni členové RM obdrželi již minulý týden. 

Zde jsou pro určitou informaci uvedeny pouze komentáře, o kterých na RM byla vedena stručná 

diskuse. 

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2019  

Cena pro vodné – Sedlčany – Navrhovaná nákladová cena 1 m3 pitné vody vykazuje nižší 

úroveň ve srovnání s rokem 2018 o 1,78 Kč na 1 m3.  

Zásadním faktorem poklesu ceny je celková snaha o zachování co nejpodobnější celkové ceny 

za vodné a stočné pro konečného spotřebitele jako v roce 2018 i po avizovaném odchodu 

jednoznačně největšího spotřebitele pitné vody, zpracovatele mléka Savencia Fromage & Dairy 

Czech Republic, a. s. Dle avizovaného harmonogramu útlumu výroby v Sedlčanech byl 



 

 

propočítán dopad do ceny vody pitné, který byl za jinak nezměněných podmínek poměrně 

razantní. Pokud by došlo ze strany zpracovatele mléka k okamžitému ukončení výroby, 

znamenalo by to pokles realizovaného objemu fakturovaných m3 o 22 %. Při postupném konci 

v průběhu roku 2019 odhadujeme pokles fakturace o neméně významných 16,5 %. To má 

samozřejmě za jinak nezměněných podmínek zcela zásadní dopad do kalkulace ceny vody 

pitné.   

Dalším ze zásadních faktorů ovlivňujících cenu vody pitné v Sedlčanech, je cena vody dodané 

od VHS Benešov prostřednictvím Městské teplárenské společnosti, s. r. o. V kalkulaci vody 

předané od tohoto subjektu bylo, vzhledem k očekávanému vývoji roku 2019, třeba upravit 

zejména množství nakoupených m3 vody dodané od VHS Benešov. Pro rok 2019 je tedy 

uvažováno s nižším objemem nákupu vody z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany pro 

město Sedlčany, zejména v důsledku výše popsaného útlumu výroby Savencia Fromage & 

Dairy Czech Republic, a. s. Dalším faktorem ovlivňujícím cenu vody od Městské teplárenské 

společnosti, s. r. o. je nárůst ceny vody od VHS Benešov z částky 18,88 Kč/m3 na částku 

19,45 Kč/m3 platnou pro rok 2019. Pokud jde o vývoj dalších nákladových položek, lze 

konstatovat, že k významnější změně dochází pouze u položky spotřeba elektrické energie. 

Výše popsané vlivy by, za jinak nezměněných podmínek, znamenaly pro kalkulaci vody dodané 

od Městské teplárenské společnosti, s. r. o. nárůst ceny na konečných 27,30 Kč/m3 bez DPH, 

což by společně s poklesem fakturace a nárůstem elektrické energie v kalkulaci vodného 

v Sedlčanech znamenalo významný nárůst ceny až na úroveň 50,38 Kč/m3, což představuje 

nárůst o 3,7 Kč/m3. Současně ještě o něco horší situaci znamená odchod Savencia Fromage & 

Dairy Czech Republic, a. s. pro kalkulaci stočného (viz komentář k ceně pro stočné), kde by 

v konečném důsledku muselo, za jinak nezměněných podmínek, dojít k nárůstu až o 9 Kč/m3. 

Dohromady by tedy ztráta objemu fakturace Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 

představovala celkový nárůst o 12,8 Kč/m3. Tento skokový vývoj však není pro vedení města 

v žádném případě akceptovatelný a proto došlo k rozhodnutí o dočasném snížení částek 

nájemného v jednotlivých kalkulacích až na nezbytně nutnou úroveň, aby tak došlo k co 

nejvýraznější eliminaci negativního vlivu utlumení výroby Savencia Fromage & Dairy Czech 

Republic, a. s. 

Snížením položky „nájemné“ u kalkulace vody předané Městskou teplárenskou společnost, s. 

r. o. na 100 tis. Kč a u vody pitné v Sedlčanech na úroveň 510 tis. Kč, dojde k celkové eliminaci 

všech negativních vlivů a navíc v konečném důsledku ke snížení ceny vody pitné ve srovnání 

s rokem 2018, což velmi významně napomáhá k dosažení co možná nejmenšího nárůstu 

celkové ceny za vodné a stočné pro rok 2019. 

 

V následujícím textu je popsán obsah všech jednotlivých nákladových položek v kalkulaci 

vody pitné. Všechny další položky nákladů na provoz a správu sítí, které mají převážně formu 

nákladů fixních, na objemu realizované produkce nezávislých, zůstávají po projevení všech 

výše popsaných vlivů v úrovni roku 2018. 

Položka chemikálie výše této položky vyplývá z propočtu technologa pitných vod na základě 

znalostí potřeb sítě pro hygienizaci pitné vody na cestě ke konečnému spotřebiteli.  

Položka voda převzatá je závislá na objemu spotřeby města Sedlčany a objemu vody 

nefakturované. Součet těchto objemů je pak násoben cenou vody dodané od Městské 

teplárenské společnosti, s. r. o.  

Položka přímý materiál ostatní vykazuje stejnou hodnotu jako v pro rok 2018. 

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích 

a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Nedílnou součástí tohoto 

nákladového bloku jsou taktéž zákonné odvody na sociální a zdravotní zabezpečení. 



 

 

Položka energie vykazuje ve srovnání s rokem 2018 opět stejnou úroveň. Částka byla 

vypočítána dle odhadu ceny ERÚ pro rok 2019 a nižšího objemu čerpání v souvislosti s nižším 

objemem čerpaných m3.  

Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace vody pitné je plánována ve výši 510 tis. Kč. 

Položka ostatní provozní náklady externí je plánována ve stejné úrovni jako pro rok 2018. 

Kromě zemních prací a úprav komunikací se jedná především o položky služeb telekomunikací, 

přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, 

odpovídajících částek za pojistné atd. 

Položka dopravy vykazuje opět stejnou úroveň jako pro rok 2018. Doprava a mechanizace je 

zajišťována specializovaným střediskem dopravy.  

Položka laboratoře – v této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných 

odběrů. Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality pitné vody a při vědomí 

problematické kvality surových vod je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni.  

Položky výrobní a správní režie vykazují shodnou úroveň s rokem 2018. 

K nákladové ceně pitné vody je připočítán snížený přiměřený zisk provozovatele.     

Pro rok 2019 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %.  

 

Konečná cena pro vodné za 1 m3 (v Kč) 

     bez DPH    s DPH 

domácnosti     39,03     44,88 

ostatní      39,03     44,88 

 

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2019  

Cena pro stočné – Sedlčany – Navrhovaná cena 1 m3 vody odvedené a čištěné narůstá oproti 

úrovni roku 2018 o 6,13 Kč na 1 m3. 

Stejně tak jak již bylo popisováno zásadním důvodem pro takový vývoj ceny pro rok 2019 má 

avizovaný odchodu jednoznačně největšího spotřebitele a producenta odpadních vod, 

společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.  Navíc u vody odpadní má tento 

odchod ještě mnohem větší dopad, než u vody pitné. To je způsobeno tím, že vedle vody pitné 

z veřejného vodovodu využívá tento producent i vodu z vlastních zdrojů, která je však následně 

taktéž vypouštěna do veřejné kanalizace. Tudíž ztráta fakturovaného objemu je v případě 

kalkulace vody odpadní ještě citelnější. Navíc se jedná u tohoto producenta o vody biologicky 

aktivní, které jsou ve správné koncentraci potřebným faktorem pro efektivní fungování ČOV. 

Ztráta takových aktivních vod bude nově řešena dodáváním externího substrátu, což však má 

za následek navýšení provozních nákladů. Pokud jde o další druhy provozních nákladů lze 

konstatovat, že vzhledem k převládajícím nákladům fixního charakteru, které nejsou závislé na 

množství čištěné vody nelze výše zmíněné vlivy nijak zásadně eliminovat. Navíc v některých 

položkách zapůsobí pro rok 2019 negativně také cena. To se týká především položky spotřeba 

elektrické energie, kde je avizovaný nárůst ceny silové energie ve výši 7,5 %. Razantní úsporu 

se tak z hlediska technologického podaří realizovat pouze u položky spotřeba chemikálií, kde 

dojde k úspoře zhruba poloviny jejich původně spotřebovávaného objemu. Dle avizovaného 

harmonogramu útlumu výroby v Sedlčanech byl propočítán dopad do ceny vody pitné, který 

byl za jinak nezměněných podmínek naprosto zdrcující. Pokud by došlo ze strany zpracovatele 

mléka k okamžitému ukončení výroby, znamenalo by to pokles realizovaného objemu 

fakturovaných m3 o cca 39 %. Při postupném konci v průběhu roku 2019 odhadujeme pokles 

fakturace o neméně významných 30 %. To má samozřejmě za jinak nezměněných podmínek 

spolu s vývojem nákladů zcela zásadní dopad do kalkulace ceny vody odpadní. Při okamžitém 

konci by za nezměněných podmínek narůstala cena o téměř 14 Kč/m3, při konci postupném o 

neméně dramatických 9 Kč/m3. Takový skokový vývoj byl pro vedení města Sedlčany stejně 

tak, jako v případě vody pitné zcela nepřijatelný. Podobně jako u vody pitné bylo tedy 



 

 

rozhodnuto o dočasném snížení celkové částky nájemného až na nezbytně nutnou úroveň, čímž 

se podařilo celkový nárůst ceny eliminovat až na v úvodu zmíněných 6,13 Kč/m3. Celková cena 

pro vodné a stočné tak doznává vlivem sociálně velmi vstřícného přístupu vedení města pouze 

minimálního možného nárůstu ve výši 4,35 Kč na 1 m3. Následující přehled ukazuje obsah 

jednotlivých nákladových položek kalkulace vody odpadní.  

 

Položka chemikálie vykazuje výrazně nižší úroveň než pro rok 2018, což souvisí se zásadními 

změnami technologie vlivem ztráty objemu biologicky aktivních vod od společnosti Savencia 

Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 

Položka přímý materiál ostatní vykazuje stejnou hodnotu s rokem 2018. Položka vychází ze 

skutečné spotřeby v roce 2018 a z plánu činností pro rok 2019. 

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích 

a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Položka je plánována ve 

stejné úrovni jako pro rok 2018. Nedílnou součástí tohoto nákladového bloku jsou taktéž 

zákonné odvody na sociální a zdravotní zabezpečení. 

Položka energie tato položka vykazuje mírně vyšší úroveň než pro rok 2018, což je výslednicí 

mírné úspory v provozního charakteru a na druhé straně avizovaným nárůstem ceny pro rok 

2019 ve výši 7,5 % dle odhadu ERÚ. Navíc je v podpoložce ostatní energie nutno počítat 

s náklady na nákup externího substrátu, který bude nahrazovat ztrátu objemu biologicky 

aktivních odpadních vod. 

Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace stočného je snížena na nejnižší možnou úroveň 

z důvodu eliminace skokového nárůstu ceny související s útlumem výroby Savencia Fromage 

& Dairy Czech Republic, a. s. v roce 2019. 

V položce ostatní provozní náklady externí je plánován mírný pokles odpovídající provozním 

souvislostem se změnou objemu a kvality přitékajících odpadních vod. Nejvýznamnějšími 

činnostmi obsaženými v této části kalkulace jsou právě náklady na odvoz a likvidaci kalů, 

zemních prací a úprav komunikací, dále náklady služeb telekomunikací, přepravních služeb, 

revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídajících částek za 

pojistné atd. 

Položka úplaty – v této položce je plánována pouze částka ve výši 80 tis Kč, která odpovídá 

platbě za objem vypouštěných OV. Tato částka je placena vždy a netýká se kvality odpadních 

vod. 

Položka dopravy vykazuje shodnou úroveň s rokem 2018 a vychází z plánovaného objemu 

spotřeby dopravních výkonů a mechanizačních prostředků. Doprava a mechanizace je 

zajišťována specializovaným střediskem dopravy. 

Položka Ostatní finanční výnosy vykazuje nižší odpočet nákladů spotřebovaných při likvidaci 

dovezených externích odpadních vod v souvislosti s jejich dalším poklesem během roku 2019 

v souvislosti s útlumem výroby Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 

Položka laboratoře tato položka je plánována na základě předepsaného množství vzorků 

státními orgány a provozní potřebou monitoringu pro zachování požadované kvality 

vypouštěných čištěných vod. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu 

prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality odpadních vod je nutno 

provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni tak, aby nedocházelo k platbám za vyšší zbytkové 

znečištění, než povoluje legislativa. 

Položky výrobní a správní režie vykazují stejnou hodnotu jako pro rok 2018.  

Položky vykazují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné 

k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického úseku, 

Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti. 

K nákladové ceně vody odvedené a čištěné je připočítán snížený přiměřený zisk provozovatele. 

 



 

 

Pro rok 2019 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15 %. 

 

Konečná cena pro stočné za 1 m3 (v Kč) 

     bez DPH    s DPH 

domácnosti     29,93     34,42 

ostatní      29,93     34,42 

 

Materiál pro zastupitele původcem opraven podle připomínky pana Ing. Josefa Soukupa 

(identifikace spotřebitele). 

 

Ing. Josef Soukup vyjádřil reálnou možnost uplatnění vyšších nákladů, neboť výroba 

s největšími nároky na spotřebu vody bude ukončena v období 12/2018 (výroba plísňových 

sýrů). 

Je potřebné vzít na zřetel, že celkem cca ½ spotřeby vody je pokryta z vlastních zdrojů. 

V měsících 2-3 / 2019 bude spotřeba na 50 % (předpoklad spotřeby pokryjí vlastní zdroje). 

 

Závěr: 

Problematika bude předložena k rozhodnutí kompetentnímu orgánu a zařazena do programu 

veřejného zasedání ZM dne 17. prosince 2019. 

Usnesení (doporučující): nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.5 Poděkování za podporu ze strany Sdružení Linka bezpečí 

Pan starosta informoval o doručeném poděkování městu Sedlčany za poskytnutí příspěvku 

na zajištění nákladů spojených s fungováním tzv. Linky bezpečí. 

Linka bezpečí je provozována v České republice Sdružením Linka bezpečí na telefonním čísle 

116 111. Jedná se o bezplatnou telefonickou linku krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je 

v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma, a to jak 

z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace; Žádost o navýšení limitu nákladů 

na platy včetně OON na rok 2018 

Referujícím ve věci rozhodnutí o Žádosti byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 27. listopadu 2018 a zaevidována pod č. j.: 

ST 23353/18.  

 

Identifikace žadatele: 

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 

č. p. 34. 264 01 Sedlčany; zřizovatel: město Sedlčany; IČO: 72554541.  

 

Kompetence k rozhodnutí: Rada města Sedlčany. Podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. b) je 

radě obce, mimo jiné, vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám 

založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele 

nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. 

 

Pan Pavel Bednář RM požádal o navýšení limitu nákladů na platy včetně OON na rok 2018 

o částku ve výši 130.000,00 Kč ze stanovené (dříve rozpočtem schválené) výše příspěvku 



 

 

na 3.260.000,00 Kč na částku 3.390.000,00 Kč z důvodu neuskutečnění plánované investice 

města Sedlčany „Rekonstrukce stadionu Taverny“, během které nebyl plánován pracovní 

poměr správce stadionu. 

Finanční prostředky na náklady tohoto navýšení budou použity z rozpočtu příspěvkové 

organizace, přerozdělením položek rozpočtu organizace.  

 

Diskuse: 

▪ žádost je důvodná; 

▪ na celkovou výši příspěvku nemá vliv;  

▪ žádoucí podpořit. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navýšení limitu nákladů na platy včetně ostatních osobních 

nákladů na rok 2018 o částku ve výši 130.000,00 Kč ze stanovené (dříve rozpočtem schválené) 

výše příspěvku pro případ příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34. 264 01 Sedlčany; IČO: 72554541. Celková, 

Zastupitelstvem města Sedlčany dříve schválená, výše příspěvku se touto úpravou nemění.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-45/2018-2022. 

 

4.7 Mateřská škola Sedlčany, příspěvková organizace; Informace o použití finančních 

prostředků z Fondu investic organizace  

Referujícím ve věci rozhodnutí o Žádosti byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

Žádost (informace) byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 28. listopadu 2018 

a zaevidována pod č. j.: MST/23407/2018.  

 

Identifikace informujícího: 

Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany; příspěvková organizace zřízená 

městem Sedlčany; se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČO: 70999058.  

 

Kompetence k rozhodnutí: Ve věci není třeba rozhodnutí (schválení; vyslovení souhlasu) 

zřizovatele, resp. výkonného orgánu. 

Jinak kompetence svědčí Radě města Sedlčany. Podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. b) je 

radě obce, mimo jiné, vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám 

založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele 

nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. 

V ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, je uvedeno, že Fond investic příspěvkové organizace se používá: 

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

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

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

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

příspěvková organizace používá pro svou činnost. 

 

Paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu, město Sedlčany informovala o potřebě čerpání 

finančních prostředků z Fondu investic, který příspěvková organizace tvoří pro případy potřeb, 

a to podle příslušné legislativy.  



 

 

Potřebné finanční prostředky hodlá příspěvková organizace využít na zakoupení nového 

kopírovacího stroje pro potřeby subjektu v celkové hodnotě nákladů 44.209,00 Kč, a to 

pro Centrální pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany.  

 

Stávající kopírovací stroj je podle sdělení paní ředitelky neopravitelný. 

 

Diskuse: 

▪ nad vyhodnocením potřebnosti; 

▪ nad využíváním Fondu investic;  

▪ RM účelné využití podporuje. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí účelné a důvodné využití Fondu investic příspěvkové 

organizace Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, ve výši 44.209,00 Kč 

na pořízení kopírovacího stroje pro potřeby Centrálního pracoviště Mateřské školy Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-46/2018-2022. 

 

4.8 Žádost o schválení účasti na akci – veletrh GO a REGIONTOUR v Brně rok 2019  

RM byla prostřednictvím Žádosti o schválení účasti na akci – veletrh GO a REGIONTOUR 

v Brně ze dne 21. listopadu 2018, kterou přednesl předsedající, seznámena s nabídkou Asociace 

turistických informačních center ČR, jejímž členem je Turistické informační centrum Sedlčany, 

a to od roku 1995. 

Účast na veletrhu byla TIC Sedlčany nabídnuta za částku 10.500,00 Kč včetně DPH za 4 m2 

výstavní plochy. 

Uvedená cena ve své podstatě zahrnuje zmíněnou výměru výstavní plochy, dále informační 

pult, registrační poplatek, vystavovatelský průkaz a podíl na společném zázemí. 

Navrhovaná účast: 2 pracovnice TIC Sedlčany. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o cenově výhodnou nabídku pro omezený počet členských 

certifikovaných TIC (vždy 2 TIC z kraje), předběžně je TIC Sedlčany přihlášeno. 

Termín akce: 17. – 20. ledna 2019 

Další informace: 

Veletrh HW Praha se uskuteční ve dnech 21. až 24. února 2019. 

Zde se předpokládá prezentace propagačního materiálu TIC Sedlčany, případně účast na stánku 

v rámci TOULAVY. 

 

Diskuse: 

▪ reprezentace města; 

▪ využití exkluzivní nabídky.  

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje účast dvou zástupců Turistického informačního centra 

Sedlčany na akci – veletrh GO a REGIONTOUR v Brně rok 2019, která se uskuteční ve dnech 

17. – 20. ledna 2019, za exkluzivních podmínek definovaných Asociací turistických 

informačních center ČR, jejíž členem je Turistické informační centrum Sedlčany, a to za účelem 

prezentace města a regionu Sedlčany.“ 

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



 

 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-47/2018-2022. 

  

4.9 Informace o zajištění nákupu dodávek elektrické energie  

Soubor referenčních informací poskytl ve věci jednající (za město Sedlčany), pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města. 

Dále přednesl obsah cenové (obchodní) nabídky. 

 

Nabídka z dílny ČEZ Prodej, s. r. o. pro období roku 2019 (1. ledna až 31. prosince). 

Identifikace potenciálního smluvního partnera: 

ČEZ Prodej, s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

v oddíle C, číslo vložky 106349; IČ: 27232433; DIČ: CZ 27232433; sídlo společnosti: Praha 

4, Duhová 1/425, PSČ 140 53. 

Číslo licence na obchod s elektřinou: 140504640. 

Nabídka obsahuje standardní informace: 

I. Informace o navrhovateli 

II. Úvod 

III. Předmět nabídky 

IV. Časová a technická specifikace plnění 

V. Cena, platební podmínky 

VI. Zvláštní ujednání 

VII. Platnost nabídky a podmínky jejího přijetí 

VIII. Závěrečná ustanovení 

IX. Závěr 

 

Předmět nabídky 

Předmětem této nabídky je dodávka elektřiny zákazníkovi – městu Sedlčany na období ode dne 

1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 ve smyslu ustanovení § 50, odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pro zpracování nabídky byly použity hodnoty našeho odběru elektřiny v minulém období, popř. 

námi poskytnuté plánované hodnoty na období dodávky. 

Nabídka se vztahuje na příspěvkové organizace společnosti, a to s tímto uvažovaným odběrem 

elektrické práce ve smluvním období: 

Identifikace subjektů a výše odběru elektrické práce je uvedena v připojené příloze k této 

nabídce – „Odběrový diagram elektřiny“. 

Nabídka obsahuje časovou a technickou specifikaci plnění. 

Pro tento soubor subjektů nabízí společnost ČEZ Prodej, s. r. o. tento produkt: 

▪ STANDARD – jednotarifová cena platná 0–24 hodin denně. 

▪ AKUMULACE 8 – dvoutarifová cena s platností nízkého tarifu (NT) minimálně 8 hodin 

denně v době odblokování akumulačních spotřebičů a platností vysokého tarifu (VT) v ostatní 

době.  

Doba nízkého tarifu je řízena prostřednictvím hromadného dálkového ovládání. 

▪ AKUMULACE 16 – dvoutarifová cena s platností nízkého tarifu (NT) minimálně 16 hodin 

denně v době odblokování akumulačních spotřebičů a platností vysokého tarifu (VT) v ostatní 

době.  

Doba nízkého tarifu je řízena prostřednictvím hromadného dálkového ovládání. 

 

Cena za dodávku elektřiny bude složena z těchto položek: 

• ceny silové elektřiny; 



 

 

• cena distribuce. 

Dřívější sazby: 

STANDARD – s čas. pásmem denně od 00:00 hod. do 24:00 hod. ……… 1.010,00 [Kč/MWH] 

AKUMULACE 8 – NT minimálně 8 hodin denně            ………    730,00 [Kč/MWH] 

                                 VT v ostatní době             ………    990,00 [Kč/MWH]  

AKUMULACE 16 – NT minimálně 16 hodin denně           ……… 1.280,00 [Kč/MWH] 

                                   VT v ostatní době             ……… 1.390,00 [Kč/MWH]  
 

Komentář k nabídce: 

Letos (2018) nebyly aukční síně na trhu aktivní; tato forma prodeje ztratila význam. 

Vyžádali jsme si nabídku od stávajícího dodavatele (je vyšší). 

V nejrozšířenější službě (standard bez akumulace na 1.168 Kč/MWH 

U akumulací 16 vysoký a nízký tarif nárůst o 60 % nárůst. 

Těchto odběrů je minimum (jídelny). 

U dalších nárůst o 35 % i nárůst o 70 %. 

Stálá Holding. smlouva výhodou. 

Doporučení akceptace nabídky na rok 2019; pan starosta doporučuje akceptovat a vázat smluvní 

ujednání na rok. 

 

Případné podrobnosti smluvního ujednání si lze vyžádat u pana starosty. 

 

Diskuse: 

▪ obecný trend navyšování cen (reakce trhu); 

▪ nabídky jsou v čase proměnné; zajištění stability dodávek a úrovně obchodních vztahů; 

▪ nové možnosti na trhu nehrají zásadní roli ve prospěch potřeby obcí jako silných smluvních 

partnerů; vyhodnocení aktivit Svazu měst a obcí ČR; 

▪ pozice příspěvkových organizací města Sedlčany, k holdingové Smlouvě pro rok 2019 

přistoupí KDJS;  

▪ nad předloženým návrhem smluvního ujednání a jednotlivými tarify. 

 

Rada města Sedlčany vzala vyřčené informace na vědomí. Závěrem diskuse doporučila přijetí 

usnesení. 

Pan starosta přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:   

„Rada města Sedlčany schvaluje konkretizaci návrhu smluvních podmínek na odběry elektrické 

energie na nadcházející období roku 2019 se stávajícím smluvním partnerem, kterým je ČEZ 

Prodej, s. r. o., se sídlem společnosti Praha 4, Duhová 1/425, 140 53 Praha; IČO 27232433; 

DIČ CZ 27232433, a to pro případ města Sedlčany a vybraných příspěvkových organizací. 

Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením 

smluvního ujednání na rok 2019 s uvedeným dodavatelem elektrické energie.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 2-48/2018-2022. 

 

4.10 Poradní orgány RM; předmět činnosti; ustanovení; personální složení 

Pan starosta Radu města Sedlčany podrobněji seznámil s požadavky a návrhy některých 

zastupitelů na činnost a složení poradních orgánů RM (paní Ing. Blanka Vilasová; pan 

Ing. Josef Soukup; STAN) a rovněž ZM (pan Ing. Josef Soukup pro obsazení FV vznesl 

požadavek složení počtu person 2 – OSD, 2 – STAN, 1 – Nezávislí, 1 – KDU-ČSL, 1 – ČSSD 

a nezávislí). 

Jedná se zejména o: 



 

 

▪ záležitosti ohledně Jednacího řádu ZM; 

▪ zajištění aktivizace prvků při vlastním jednání ZM (např. nahrávání; přenosy; využití 

„dataprojekce“ a případně další); 

▪ zveřejňování; 

▪ promítání – zveřejňování veškerých údajů a dat, které mají k dispozici zastupitelé pro výkon 

funkce; 

▪ uplatňování práv občanů na to, vyjádřit se;  

▪ podněty k probuzení zájmu podílet se na veřejných věcech; 

V rámci diskuse o povinně zveřejňovaných informacích, informovanosti veřejnosti a dalších 

záležitostí problematiky prezentace města byl zmíněn stav zajištění nových internetových 

stránek města Sedlčany. 

Radní byli vyzváni, případně každý, kdo by chtěl přispět ke kvalitě uvedeného produktu 

(zejména zastupitelé), aby se svými podněty (nápady a připomínkami) obraceli na koordinátora 

akce, kterému je projekt „zajištění činností spojených s přestavbou nových www stránek města“ 

svěřen, tj. na pana Bc. Ondřeje Vodňanského. Jemu lze připomínky předkládat, prakticky 

kontinuálně.  

▪ zveřejňování ročních plánů (termínů) zasedání ZM (pololetní ano); 

▪ častější zasedání ZM; 

▪ předložení tzv. Volebního řádu, jako součásti Jednacího řádu ZM; 

▪ návrh na tři nové komise (pro rozvoj cestovního ruchu, propagace, spolupráce s podnikateli); 

▪ požadavky na změnu v obsahu periodika Radnice (informace o činnosti Komisí,...); 

▪ další aspekty činnosti orgánů města. 

 

Pan starosta uvedl některé záležitosti ohledně personálního obsazení Komisí a Výborů ZM. 

V podstatě se komentářem pozastavil u všech Komisí (nově Komise pro kulturu oddělená 

od Kulturní a redakční rady; konečné názvy nebyly řešeny ani kompetence a očekávání, 

případně návrh plánu činnosti). 

Pan starosta se v tomto ohledu přihlásil k připravení návrhu na připomínkování. 

 

Ve věci byla vedena obsáhlejší diskuse, zatím bez konkrétních závazných rozhodnutí.  

 

Pro komplexnost informace je zde uvedeno dřívější personální složení poradních orgánů RM. 

 

Komise pro výchovu a vzdělávání:  

PaedDr. Jaroslav Nádvorník, předseda Komise;  

Mgr. Libor Novotný, člen Komise;  

Mgr. Pavel Pína, člen Komise;  

Bc. Milena Říčařová, členka Komise;  

paní Vladimíra Severová, členka Komise;  

pan Ondřej Vodňanský, člen Komise;  

Mgr. Zdeněk Šimeček, člen Komise. 

  

Komise stavební:  

Ing. Martin Havel, předseda Komise;  

Ing. Jaroslav Peterka, člen Komise;  

Ing. Jiří Barták, člen Komise;  

pan Ladislav Kolací, člen Komise; 

pan Jiří Marek, člen Komise;  

Ing. Antonín Sirotek, člen Komise. 

  



 

 

Komise dopravní  

Ing. Jiří Burian, předseda Komise;  

Ing. Miroslav Hölzel, člen Komise;  

pan Petr Kuthan, člen Komise;  

Bc. Jan Krutina, člen Komise;  

pan Jiří Daněk, člen Komise;  

pan Petr Nosian, člen Komise;  

pan Břetislav Šauer, člen Komise.  

 

Komise životního prostředí  

▫ Mgr. Tomáš Heller, předseda Komise;  

▫ pan Jiří Cháb, člen Komise;  

▫ Martin Pyšna, člen Komise;  

▫ Ing. Vladimír Mrázek, člen Komise. 

Tuto komisi je navrhováno sloučit s Komisí stavební.  

  

Komise sociální a zdravotní  

▫ MUDr. Karel Marek, předseda Komise;  

▫ MUDr. Ivan Stolařík, člen Komise;  

▫ MUDr. Zdeněk Špale, člen Komise;  

▫ Mgr. Věra Skálová, člen Komise. 

  

Komise sportu a tělovýchovy  

▫ MUDr. Ivan Stolařík, předseda Komise;  

▫ Ing. Martin Havel, člen Komise;  

▫ Ing. Jiří Barták, člen Komise;   

▫ Mgr. Radovan Faktor, člen Komise;   

▫ Ing. František Hodys, člen Komise.  

 

Komise pro občanské obřady  

▫ Ing. Martin Severa, předseda;  

▫ Bc. Milena Barešová, členka Komise;  

▫ paní Irena Čedíková, členka Komise;  

▫ pan Petr Sůsa, člen Komise;  

▫ paní Jitka Mošničková, členka Komise;  

▫ paní Gabriela Plachá, členka Komise;  

▫ paní Aneta Mrázková, členka Komise;  

▫ paní Bohumila Doubravová, členka Komise.  

Komise, jak již bylo vyřčeno na minulém jednání RM, by měla být zachována. 

 

Kulturní a redakční rada  

Komise pracovala ve složení:  

▫ Ing. Miroslav Hölzel, předseda Komise;  

▫ Ing. Martin Severa, člen Komise; 

▫ Mgr. David Hroch, člen Komise; 

▫ paní Blanka Tauberová, členka Komise;  

▫ paní Jana Špalová, členka Komise;  

▫ paní Vladimíra Severová, členka Komise; 

▫ pan Jan Kuthan, člen Komise;  

▫ Ing. František Houska, člen Komise;  



 

 

▫ pan Slavomír Bloch, člen Komise;  

▫ Ing. Blanka Vilasová, členka Komise;  

▫ pan Jaroslav Repetný, člen Komise. 

Pan starosta opětovně promluvil o návrhu na rozdělení této komise na Kulturní komisi 

a Redakční radu. 

Kulturní komise by se především zabývala přípravou programu Městských slavností ROSA 

a dalšími záležitostmi kulturnosti prostředí, případně akcemi pořádanými městem Sedlčany 

nebo ve spolupráci s dalšími subjekty k tomuto účelu zřízenými (městskými), případně jinými. 

Dále návrhem a tvorbou uceleného Kulturního kalendáře. 

Závěr: 

Ustanovení poradních orgánů města Sedlčany je v přípravě. V očekávání je předložení 

materiálů k diskusi, případně ke konečnému rozhodnutí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Předpokládaný program veřejného zasedání ZM:  

Tento návrh Programu nebyl na RM podrobně diskutován ani schvalován; pouze jeho 

nejdůležitější body. Projednávány nebyly body obecné – tzv. procedurální, povinné 

a programové body charakteru zajištění kontinuity administrace. 

(Poznámka: Je zde uveden pro zdroj informací.) 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 24. září 2018 a ustavujícího zasedání ZM 

ze dne 31. října a 12. listopadu 2018 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; [uzavřený interval dní 

<25. září – 17. prosince 2018>] 

4. Volba členů Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany  

 Příloha: 4.1 Důvodová zpráva; sdělení k personálním návrhům 

  4.2 Návrh usnesení 

5. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

          5.1 Realizace nepotřebného pozemku ve vlastnictví města Sedlčany přímým prodejem 

paní Aleně Kafkové, trvale bytem Sedlčany, U Kulturního domu č. p. 565, 264 01 Sedlčany 

          5.2 Realizace nepotřebného pozemku ve vlastnictví města Sedlčany přímým prodejem 

panu Bc. Miloši Zoulovi, trvale bytem Vysoký Chlumec č. p. 108, 262 52 Vysoký Chlumec 

          5.3 Výkup pozemku v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, z vlastnictví paní Pavly 

Kalistové, trvale bytem Solopysky č. p. 6, 264 01 Sedlčany 

          5.4 Výkup pozemků v podílovém spoluvlastnictví paní Marie Berdychové, trvale bytem 

Vochov č. p. 93, 330 23 Vochov a paní Lidmily Tůmové, trvale bytem Vysoký Chlumec č. p. 

62, 262 52 Vysoký Chlumec (každá vlastníkem podílu id. ½ nemovitostí) 

          5.5 Smlouva o zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy po pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany a pana Vladislava Pecha, trvale bytem Sedlčany, Jižní Svah 

č. p. 1191, 264 01 Sedlčany   

          5.6 Úplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových na vlastníky bytů v bytovém domě Sedlčany č. p. 530 a č. p. 531 

(sjednocení vlastnictví stavby a pozemku)           

          5.7 Schválení kupní ceny půdních a společných prostor v bytových domech Sedlčany č. 

p. 1172, č. p. 1173 a č. p. 1175 v ulici Západní v případě prodeje smluvním uživatelům bytů 

          5.8 Schválení kupní ceny v případě prodeje půdních prostor v č. p. 13 v ulici Havlíčkova 

v Sedlčanech           



 

 

          5.9 Smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví města; „Smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-6015145/VB1 

Sedlčany, Oříkov, NN pro p. č. 315/2“ 

 Příloha: 5.1 Důvodová zpráva (soubor k jednotlivým bodům této části programu) 

  5.2 Znalecký posudek č. 4433-88/2018 ze dne 28. září 2018 (část) 

  5.3 Kupní smlouva č. UZSVM/SPB/2859/2018-SPBM 

  5.4 Sdělení k ocenění částí bytů (Ministerstvo financí ČR) 

  5.5 Kopie Odborného posudku č. D-51/2018 

  5.6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda 

o umístění stavby č. IP-12-6015145/VB1 Sedlčany, Oříkov, NN pro p. č. 315/2 

  5.7 Soubor grafických příloh (mapové podklady, GP) 

  5.8 Návrh usnesení (soubor k jednotlivým bodům této části programu) 

  6. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2019 

 Příloha: 6.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné 

6.2 Návrh kalkulace ceny pro vodné 

  6.3 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné 

  6.4 Návrh kalkulace ceny pro stočné 

  6.5 Návrh kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou 

teplárenskou Sedlčany, s. r. o. / Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany 

  6.6 Návrh usnesení 

7. Pověření Rady města Sedlčany k přijetí závěrečného Rozpočtového opatření nad rozpočtem 

roku 2018 

 Příloha: 7.1 Důvodová zpráva 

  7.2 Návrh usnesení 

8. Stanovení rozpočtového provizória na rok 2019 

 Příloha: 8.1 Důvodová zpráva 

  8.2 Návrh usnesení 

9. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

města Sedlčany s účinností dnem 1. ledna 2019 

 Příloha: 9.1 Důvodová zpráva 

  9.2 Návrh usnesení 

10. Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu reprezentace města Sedlčany (aktualizace 

dokumentu) 

 Příloha: 10.1 Důvodová zpráva 

  10.2 Pravidla a zásady naplňování a použití FReMS 

  10.3 Návrh usnesení 

11. Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; změna rozhodnutí o návrhu přijetí úvěru 

(financování investičního záměru) 

 Příloha: 11.1 Důvodová zpráva 

  11.2 Návrh Smlouvy o úvěru 

  11.3 Návrh usnesení 

12. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v prostředí GDPR 

 Příloha: 12.1 Důvodová zpráva 

  12.2 Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osob. 

údajů 

  12.3 Návrh usnesení 

13. Návrh na zajištění kontinuity péče rozpracovaných investičních akcí a akcí stavební povahy 

města Sedlčany 

 Příloha: 13.1 Důvodová zpráva 

  13.2 Návrh usnesení 



 

 

14. Diskuse 

15. Závěrečné znění usnesení 

16. Závěr 

 

Diskuse: 

▪ stručně nad vodným a stočným (přizvání na jednání ZM zástupce provozovatele – GŘ); 

▪ nad požadavkem zařazení programového bodu „Víceúčelové hřiště v prostoru zvaném 

Na Mrskošovně“; bez uvedení konkrétností a cíle (návrhu usnesení). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Transformace dat podle XSD šablony pro import profilu zadavatele do NEN 

Město Sedlčany bude dále využívat, a to pro zveřejňování veřejných zakázek centrálního 

systému NEN (garantem MMR ČR; národní nástroj, ke kterému se město přihlásilo). 

Z dřívějšího placeného systému je potřebné archivovaná data přemístit do nového systému 

(dostupné informace na jednom místě). 

Stav byl doposud takový, že město Sedlčany využívalo k povinnému zveřejňování veřejných 

zakázek tzv. „UVEŘEJŇOVÁNÍ CZ“ (server). Tato placená spolupráce bude ukončena 

a nahrazena systémem centrálním.  

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem dodávky společnosti TESCO SW, a. s., se 

sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc. 

Cílem akce (dodávky) je připravit data pro import do NEN a asistovat při vlastním importu. 

Součinnost objednatele spočívá v předání dat pro import ve formátu XML dle § 18 vyhlášky 

č. 168/2016 Sb. 

Termín realizace je do 30 dní od objednání. 

Cena dodávky činí 14.520,00 Kč včetně DPH. 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Výsledky zjišťovacího řízení k podnětu na prověření úhynu 

ryb v zatopeném lomu Solopysky; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys; 

vypořádání  

Jmenovaný člen RM se na minulém jednání RM dotázal, zda je městu Sedlčany (Městskému 

úřadu Sedlčany) znám, případně zda byl nahlášen na Odbor životního prostředí úhyn vodních 

tvorů v uvedené vodní nádrži. Dotázal se, zda jsou na MěÚ, případně Hygienické stanici 

Příbram k dispozici rozbory kvality vody z tohoto období, případně dřívější, neboť tato vodní 

nádrž je užívána k rekreačním účelům. 

Zajištěny byly skutečnosti z Městského úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí. 

N azákladě podnětu Odbor životního prostředí provedl šetření na místě samém s tím, že se 

jednalo o zjevný úhyn cca 20 – 30 ks drobných ryb, a to patrně vlivem nedostatku okysličení. 

S ohledem na končící období veder nebyly uloženy žádné opatření. Odpovědnost je na vlastníku 

zatopeného lomu Solopysky. Nejedná o majetek města Sedlčany, nýbrž o majetek privátního 

vlastníka, na kterém leží tíha odpovědnosti za udržitelnost životního prostředí a kvality vody. 



 

 

S ohledem na povinnost výkonu státního dozoru, bezpečnost obyvatel a informovanost 

veřejnosti i s ohledem na další aspekty, nebyla činnost příslušného Odboru vyhodnocena jako 

neadekvátní.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Včasné zasílání podkladových materiálů pro jednání RM; 

diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup  

Jmenovaný člen RM konstatoval, že neobdržel podkladové materiály k dnešnímu jednání včas. 

Poukázal na Jednací řád Rady města Sedlčany. 

Pan starosta k uvedenému poznamenal, že bylo jednání svoláno s periodou jednoho týdne 

a materiály se sotva stihly zajistit k dnešnímu dni; přislíbil, že dále budou zasílány 

s dostatečným předstihem k prostudování. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Členové RM byli předsedajícím opakovaně vyzváni ke sdělení dalších samostatných příspěvků, 

podnětů a případných připomínek.  

 

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

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího druhému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 2/2018-2022), diskusi ukončil. 

Dílčí diskusní příspěvky jsou dále obecně obsaženy v projednání jednotlivých bodů programu. 

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 nejen při tomto jednání; dále za nezištný výkon funkce radních 

ve prospěch udržitelného rozvoje města Sedlčany a jeho správy. 

 

Následné, plánované zasedání RM se uskuteční ve středu dne 12. prosince 2018. 

V tuto chvíli se z účasti omluvil pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města a pan 

Ing. František Hodys. 

Hlavním programovým celkem na jednání příští RM bude „Vyhodnocení reprezentantů města 

Sedlčany za rok 2018 (ve sportovních odvětvích)“. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 21:11 hod.  

  

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 28. listopadu 2018 (1 list) 

3. Výsledky hospodaří města Sedlčany ke dni 31. října 2018; RO č. 7/2018 (soubor celkem 

10 listů) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

GŘ – generální ředitel 

MBF – městský bytový fond 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

OI – Odbor investic  

RM – Rada města Sedlčany 



 

 

TKO – tuhý komunální odpad 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 5. prosince 2018 


