
Anonymizovaný a upravený Zápis  RM č. 3/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 12. prosince 2018 

(středa) od 16:00 hod. v Koncertním sále KDJS Sedlčany na adrese 

Havlíčkova č. p. 514, 264 80 Sedlčany 

 

 

 
 

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

Soukup.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno 5 členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil (vyjma časového intervalu 

patrného u hlasování). 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. František Hodys, Mgr. Zdeněk Šimeček. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): Ing. Martin Havel (cca 15 min.). 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel; Ing. Jiří Burian. 

Přizvaní hosté: 

▫ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

▫ na přerušenou slavnostní část úspěšní reprezentanti města Sedlčany ve sportovním odvětví 

za rok 2018 spolu s jejich doprovodem. 

Místo konání jednání RM:   

▪ Koncertní sál KDJS Sedlčany na adrese Sedlčany, na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 

264 01 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:16 hod.    

Jednání přerušeno: 17:00 hod.  

Jednání opětovně zahájeno: 17:35 hod. 

Jednání ukončeno: 20:01 hod.  

 

Program jednání:  

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

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

16:16 hod., v Koncertním sále KDJS Sedlčany na výše uvedené adrese objektu KDJS Sedlčany.  

 

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

jako hosta přivítal přizvanou paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického, která byla 

na jednání RM přizvána s ohledem na řešenou problematiku hlavního bodu jednání. 

  

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

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

na dnešním jednání RM se dříve omluvil pan Ing. František Hodys a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, 

a to z důvodu dlouhodobě plánované cesty do zahraničí.  

 



 

 

Jednání tohoto orgánu města v jeho průběhu trvale (vyjma přizvaného hosta a část jednání 

omluveného pana Ing. Martina Havla) nikdo neopustil. Rada města Sedlčany byla po celou 

dobu usnášeníschopná. 

Pan Ing. Martin Havel se s omluvou vzdálil pouze na krátkou část jednání RM.  

 

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, 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.  

 

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

tematickým celkem problematika pod názvem: „Rozpočty příspěvkových organizací města 

Sedlčany na rok 2019 (návrhy provozních rozpočtů)“; „Střednědobé výhledy hospodaření 

příspěvkových organizací města Sedlčany na rok 2020-2021“; „Rozpočtové opatření č. 

8/2018“.  

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 

bodů programu (níže uvedeno); zejména se jedná o problematiku ochrany osobních údajů 

a témata s předpokládaným konečným rozhodnutím na úrovni ZM.  

(Poznámka: Zápis částečně i tentokráte 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 pro následné veřejné zasedání 

ZM.  

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 28. 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 Ing. Miroslav Hölzel, starosta) připomenut aktuální stav plnění některých 

specifických úkolů průběžných a vývoj sledovaných událostí a činností ostatních.  

 



 

 

Rada města Sedlčany na minulém zasedání dne 28. listopadu 2018 usnesením, které bylo 

označeno RM 2-32/2018-2022, vzala 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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-33/2018-2022, vzala na vědomí 

přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – 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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-34/2018-2022, schválila 

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. 

Usnesení v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-35/2018-2022, doporučila 

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. 

Usnesení bude předmětem programu ZM dne 17. prosince 2018. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-36/2018-2022, schválila 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. 

Usnesení splněno. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-37/2018-2022, schválila 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. 

Usnesení v kontinuálním plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-38/2018-2022, schválila 

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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-39/2018-2022, schválila 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 žadatelkou, 

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

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-40/2018-2022, schválila 

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. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-41/2018-2022, a to 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 a Oznámením o zahájení zadávacího řízení, které bylo 

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

zakázky Z2017-020761, rozhodla následovně: 

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

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

GROUP, a. s., se sídlem Benešov, 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) vzala na vědomí výsledky provedeného odborného posouzení a stanovení přepočtových 

koeficientů na jednotlivé technologické celky stavby „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“ zpracované k tomu způsobilým subjektem Flagro, a. s. (IČO 

28644344);  



 

 

c) pověřila Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením Smlouvy o dílo s výše 

uvedeným vybraným dodavatelem včetně Protokolu o zahájení jednání o Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo a rovněž pověřila Ing. Jiřího Buriana, člena Rady města Sedlčany, 

jednáním o Dodatku č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo, a to v rozsahu odpovídajícímu 

předložené kalkulaci do max. výše nárůstu o 15 % podle znaleckého posudku a pravidel 

poskytovatele dotace (IROP). 

Úkoly splněny. Usnesení naplněno. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-42/2018-2022, schválila návrh 

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

povrchy dráhy, sektory“. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-43/2018-2022, uložila 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“. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-44/2018-2022, schválila 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. 

Informace předány adresátům. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-45/2018-2022, schválila 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. 

Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-46/2018-2022, vzala 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. 

Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-47/2018-2022, schválila 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. 

Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany v plnění.  



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 2-48/2018-2022, schválila 

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 pověřila 

pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením smluvního ujednání na rok 2019 

s uvedeným dodavatelem elektrické energie. 

Úkol za strany města Sedlčany splněn. 

 

K přednesené Zprávě RM neměla žádné připomínky a nebylo zadáno plnění žádného dalšího 

specifického a souvisejícího nového úkolu, který by měl 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 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 28. listopadu 2018 (RM č. 2/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-49/2018-2022. 

 

 

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

(návrhy provozních rozpočtů)“; „Střednědobé výhledy hospodaření příspěvkových 

organizací města Sedlčany na rok 2020-2021“; „Rozpočtové opatření č. 8/2018“ 

  

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

rozpočtů); Střednědobé výhledy hospodaření příspěvkových organizací města Sedlčany 

na rok 2020-2021 

Úvodního slova se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, který opakovaně sdělil, 

že s ohledem na aktuálně vydané usnesení vlády ve věci navýšení platů zaměstnanců 

příspěvkových organizací zřízených obcemi s napojením na rozpočet obcí, bylo žádoucí již 

dříve zveřejněné a se zřizovatelem projednané návrhy provozních rozpočtů příspěvkových 

organizací na rok 2019 přepracovat a jak bylo na minulém jednání RM domluveno, předložit 

ke schválení na dnešním jednání RM (dne 12. prosince 2019). 

Subjekty do provozních rozpočtů započítaly upravené (aktualizované) částky v souladu 

s vydaným nařízením vlády. 

Předsedající předal slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, která se ujala 

referenčního slova.  



 

 

Mimo jiné upřesnila legislativní limity zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, konkrétně zmínila vybraná ustanovení § 28, ve kterém je 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. 

 

Návrhy rozpočtu ve smyslu ustanovení § 28a) byly zveřejněny v čase od 30. října 2018.  

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 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 dne 28. listopadu 

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

č. 263/2018 Sb., což učinili. 

Přehled aktualizované výše příspěvků na rok 2019 je dnes předkládána ke schválení. 

 

Návrh příspěvku na činnost subjektů pro rok 2019: 

1. základní škola Sedlčany     3.000,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.418,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      600,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      560,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     4.467,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.628,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.055,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  5.202,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč. 

   

Pan starosta referující poděkoval a otevřel k problematice diskusi. 

Diskuse: 

▪ nad návrhy rozpočtů; 

▪ nad očekávanými činnostmi; 

▪ další aspekty problematiky rozpočtů a rozpočtové kázně; 

▪ pan Ing. Josef Soukup se dotázal na podrobnosti a důvody plánu zvýšení rozpočtu Sportovních 

areálů Sedlčany, příspěvkové organizace. Dotázal se, zda výměna autobaterií rolby přechází 

také do roku 2020 (střednědobý výhled a vztah k rozpočtu 2019, 2020). 

Paní Jitka Kadlecová sdělila, že v základní části návrhu příspěvku na činnost je zahrnuta částka 

na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, a to u příspěvkových organizací neškolského 

typu. Dříve avizované zvýšení o 10 % se odrazilo i v náhledu střednědobého výhledu. 

V závěru období 11/2018 ve Sbírce zákonů vyšlo dříve avizované nařízení vlády s účinností 

dnem 1. ledna 2019, ovšem pouze ve výši 5 %. Opraven příspěvkovou organizací byl pouze 

vlastní návrh rozpočtu, avšak ve střednědobém výhledu zůstalo navýšení platů ve výši 10 % 

oproti realizovanému 5 %. Z toho pramení finanční výše předpokladu příspěvku uvedená 

ve střednědobém plánu. Při práci s návrhem rozpočtu na další období (rozumí se rok 2020) bude 

částka upřesněna podle skutečné legislativy.         



 

 

 

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

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany na rok 2019, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech 

organizací na rok 2019, odpisové plány těchto subjektů na rok 2019 a střednědobý výhled 

rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2020 – 2021, vše dle 

předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

ekonomického s řediteli příspěvkových organizací. Tímto se příspěvek na činnost subjektů 

pro rok 2019 schvaluje v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     3.000,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.418,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      600,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      560,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     4.467,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.628,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.055,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  5.202,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-50/2018-2022. 

 

2.2 Návrh Rozpočtového opatření č. 8/2018  

K přednesení RO č. 8/2018 byla vyzvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

 

Příjmy (navýšení)        + 1.110,00 tis. Kč (návrh upravit o uvedenou částku) 

Daňové výnosy + 500,00 tis. Kč  

Správní poplatky + 500,00 tis. Kč (úprava s ohledem na výběr správních poplatků do konce 

období 11/2018; 5.592,00 tis. Kč; vše s odhadem výběru v prosinci 2018) 

Nedaňové výnosy (návrh na snížení) - 50,00 tis. Kč (pokuty uložené Odbory, které vykonávají 

státní správu; Městská policie Sedlčany); upraveno s ohledem na úhrady do konce 11/2018 

 

Kapitálové příjmy (navýšení) + 660,00 tis. Kč   

Příspěvky na stavbu IS Háječek dle uzavřených Smluv + 660,00 tis. Kč (přijaté platby příspěvků 

do konce listopadu 2018). 

 

 

Výdaje  (navrhováno celkové snížení)  - 288,00 tis. Kč (návrh upravit o uvedenou 

částku) 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (snížení)  - 560,00 tis. Kč 

Silnice – údržba a oprava místních komunikací, chodníků aj. veřejných prostranství (snížení) 

– 600,00 tis. Kč; podrobný rozpis podle jednotlivých akcí uveden v Příloze č. 2 k původnímu 

rozpočtu města Sedlčany; ovlivněno akcí pod názvem „Živičný povrch v ul. Potoční“ – 

realizace je přesunuta na rok 2019 s předpokladem dokončení v termínu duben 2019, a to 

z důvodů klimatických vlivů v závěru roku 2018 a výpadky dodavatele živičného materiálu, 

které nemohl zhotovitel stavby nikterak ovlivnit. Informaci podal pan Ing. Tomáš Langer, 

vedoucí Odboru investic. 

 



 

 

Dopravní obslužnost (snížení) – 10,00 tis. Kč; předpoklad fakturace do konce 11/2018 

(přefakturování subjektu Sdružení obcí Sedlčanska); 

Provoz parkoviště (dílčí navýšení) + 50,00 tis. Kč; nutné provedení oprav parkovacích 

automatů ještě v závěru roku 2018, aby byl zajištěn plynulý provoz parkovišť ve městě 

Sedlčany. 

 

Služby obyvatelstvu (navýšení)  + 257,00 tis. Kč 

Kultura (navýšení) + 10,00 tis. Kč, výdaje na prezentaci města; TIC – úprava výdajů podle 

předpokladu čerpání do konce roku 2018 

   

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba (navýšení) + 247,00 tis. Kč 

Výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. v oblasti čištění, úklidu města, zimní údržby, 

údržby veřejné zeleně, veřejného osvětlení, provozu hřbitova – na základě tohoto návrhu bude 

realizováno pouze přesunutí mezi jednotlivými položkami podle provedené fakturace výkonů 

za období do konce listopadu 2018 a počátku prosince 2018 s provedeným odhadem do konce 

roku 2018 

 

Investice a další akce charakteru oprav, stavebních úprav, údržby majetku města (navýšení) 

+ 247,00 tis. Kč 

Šatnové buňky – hřiště s umělým povrchem (navýšení) + 210,00 tis. Kč – povrchové úpravy, 

vybudování zpevněné plochy a osazení patek (zhotovení) pod buňky, stavební práce na úpravě 

buněk, elektro připojení 

 

VO v lokalitě U Háječku (navýšení) + 10,00 tis. Kč podle skutečné fakturace za provedené 

práce 

 

Zateplení fasády na BD Sedlčany č. p. 1175 (navýšení) + 27,00 tis. Kč – vícepráce. 

 

Všeobecná veřejná správa (navýšení) + 15,00 tis. Kč 

Úroky z úvěru + 15,00 tis. Kč (vzhledem k závěrečné úpravě úroků z úvěru oproti skutečnosti 

1-11/2018) 

 

Rekapitulace: 

Příjmy       SR vč. RO č. 1-8 /2018 ve výši 198.774,00 tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO č. 1-8 /2018 ve výši 195.396,00 tis. Kč 

SR vč. RO č. 1-8/2018 je přebytkový o částku + 3.378,00 tis. Kč     

 

Komentář: 

▪ proveden ke všem změnovým položkám (vysvětlení); 

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

▪ 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. 8/2018, 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 1.110,00 tis. Kč 

a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 288,00 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 198.774,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

195.396,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

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

částkou 3.378,00 tis. Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-51/2018-2022. 

 

2.3 Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany za rok 2018 

Poznámka: Na tento bod předsedající, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

řádné jednání RM přerušil. Slavnostní akt byl otevřen veřejnosti.   

 

Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany za rok 2018 (sportovní odvětví) bylo realizováno 

jako předem programově připravený a RM řízený slavnostní akt aplikovaný do otevřené části 

přerušeného jednání RM. Na jednání byli přizváni úspěšní reprezentanti města Sedlčany, jejichž 

výběr byl proveden v součinnosti s čelními představiteli subjektů, ve kterých jsou sportovci 

organizováni (trenéři, předsedové a další činovníci). 

Seznam pozvaných úspěšných sportovců je ve zjednodušené podobě informací uveden 

v příslušné spisové dokumentaci. 

Moderátorem slavnostního aktu byl pan Ing. Martin Havel, radní města Sedlčany.  

Slavnostní projev přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, jako 

i individuální a společné závěrečné poděkování všem přítomným za činnost v roce 2018, která 

vedla k úspěchu. Pan starosta rovněž všem přítomným a jejich blízkým popřál smysluplné 

prožití svátků vánočních, pevné a stálé zdraví, štěstí a další úspěchy v nadcházejícím roce 2019.   

Ze slavnostního aktu byla pořízena fotodokumentace (individuální i společné – skupinové foto; 

službu zajišťovalo Turistické informační centrum Sedlčany (akreditace). 

Vyhodnocení reprezentanti obdrželi ze strany města Sedlčany věcné dary. 

Vyhodnoceni byli všichni úspěšní reprezentanti v regionu tradičních sportovních odvětví 

(rozumí se ve městě Sedlčany), kteří byli navrženi funkcionáři sportovních oddílů. Z odvětví 

jako je aerobik, rychlostní kanoistika, silové sporty, sportovní rybářství, ale i další, 

se dlouhodobě rekrutují mnozí úspěšní sportovci, kteří se každoročně slavnostního vyhlášení 

účastní, a to zejména pro své úspěchy v konkurenci oblastní i celorepublikové.  

Ocenění sportovci svými výkony a sportovními úspěchy, kteří tak obstáli ve vysoké konkurenci 

na výbornou, šířili v roce 2018 radost všem přejícím a slávu našeho města. V neposlední řadě 

formovali tak své osobnosti, učili se férovosti, životní filozofii, nabývali fyzickou zdatnost 

a sociální vyzrálost. 

Součástí programu bylo i krátké vystoupení žáka Základní umělecké školy Sedlčany, 

který  velmi pěkně zahrál svěží skladbu na akordeon. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 



 

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Záměr pronájmu nebytových prostor (prostory sloužící k podnikání) v budově 

Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova v Sedlčanech 

Radu města Sedlčany s problematikou v dostatečné míře pro rozhodnutí seznámil pan starosta. 

Reference byly učiněny na základě podkladů z působnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku. 

Identifikace žadatelky: 

Provedena. 

Identifikace Žádosti: 

OM/22227/2018; přijata dne 12. listopadu 2018. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany po seznámení se s řešenou problematikou, zvažovala uložit Městskému 

úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, řádně zveřejnil záměr města Sedlčany pronajmout nebytové prostory 

(prostory sloužící k podnikání), které se nacházejí v budově na adrese Sedlčany, Tyršova 

ulice č. p. 159, 264 01 Sedlčany, o výměře 12,4 m2 (bývalá zubní ordinace), a to za účelem 

poskytování žádaných služeb zubní hygieny. 

 

Diskuse: 

▪ ke stručnému komentáři;  

▪ využití prostor žádoucí; služba potřebná; 

▪ nad podrobnějším seznámením se s prostorem. 

 

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

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

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, řádně zveřejnil záměr 

města pronajmout nebytové prostory (prostory sloužící k podnikání), které se nacházejí 

v budově s adresou Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany,  o výměře 12,4 m2 

(bývalá zubní ordinace), a to za účelem poskytování zubní hygieny.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-52/2018-2022. 

 

3.1.2 Výsledky hodnocení a posouzení nabídek na pronájem nebytových prostor (prostor 

sloužících k podnikání) v ulici Nádražní č. p. 85 v Sedlčanech 

Radu města Sedlčany s problematikou v dostatečné míře pro rozhodnutí seznámil pan starosta. 

Reference byly učiněny na základě podkladů z působnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku. 

Pan starosta RM seznámil s údaji k řešenému případu. Minimální cena nájmu byla stanovena 

na 660,00 Kč/m2/rok. Výměra nebytových prostor je 104,10 m2. 

Záměr, respektive tzv. Oznámení bylo vyvěšeno ve dnech 19. září 2018 až 3. prosince 2018.  

Město Sedlčany obdrželo celkem 3 nabídky různých subjektů.  

Datum otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 5. prosince 2018.  

 



 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem dokumentu – Zápisem o hodnocení 

a posouzení nabídek na pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání), které se 

nacházejí v objektu ve vlastnictví města Sedlčany, na adrese Nádražní č. p. 85, 264 01 Sedlčany 

(bývalá prodejna bytového textilu).  

Z celkového počtu tří obdržených nabídek podala nejvyšší nabídku nájemného paní trvale 

bytem Petrovice, a to ve výši 800,00 Kč/m2/rok. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby v souladu s výše uvedenými výsledky byla uzavřena Smlouva o nájmu prostor 

sloužících k podnikání mezi městem Sedlčany a uvedenou uchazečkou.  

 

Diskuse: 

▪ nad dalšími nabídkami; 

▪ bližší identifikace podnikatelky a záměru; 

▪ stav objektu. 

 

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

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

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu 

s výsledky posouzení došlých nabídek na smluvní užívání nebytových prostor (prostor 

sloužících k podnikání) v objektu Sedlčany, ulice Nádražní č. p. 85, byla uzavřena Smlouva 

o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Sedlčany a úspěšnou uchazečkou, a to 

ve výši nájemného 800,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s účinností ode dne 1. ledna 2019 a za 

dalších podmínek ve Smlouvě uvedených.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-53/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Problematika privatizace MBF; ocenění specifických částí vybraných bytových 

jednotek 

Problematika byla na jednání RM projednávána opakovaně, je rovněž předmětem návrhu 

programu ZM na dne 17. prosince 2019. 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat jednoznačné doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany 

schválit, a to na základě dřívějších úkolů a postupů zadaných Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, a vykonávaných v součinnosti s právním zástupcem města, uživateli bytů 

a soudním znalcem z odvětví ekonomika, oceňování nemovitostí, a to ve věci ocenění 

vyspecifikovaných částí privatizovaných bytových jednotek, takto: 

a) v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném 

znění, použití koeficientu 0,8 pro výpočet podlahové plochy bytové jednotky pro účely 

stanovení kupní ceny podkrovních prostor konkrétních jednotek označených č. 1172/6 až č. 9, 

č. 1173/7 až č. 9, č. 1174/7 až č. 9, č. 1175/5 a č. 1175/6), které se nacházejí v bytových domech 

Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 v  k. ú. a obci Sedlčany, Západní ulice, 

a to u těch částí podkrovních prostor dotčených jednotek, které svou světlou výškou nedosahují 

výšky 2 metrů a jsou nižší z důvodu úkosu stropu až do výšky 1,2 metru.  



 

 

b) výši kupní ceny 760,00 Kč/m2, stanovenou podle odborného posudku č. D-51/2018 ze dne 

19. září 2018, půdních bytových vestaveb v bytových domech Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173 

a č. p. 1175 v obci a k. ú. Sedlčany, Západní ulice, a to u těch částí půdních bytových vestaveb 

dotčených jednotek (č. 1172/7, č. 1173/8, č. 1173/9, č. 1175/6), které svou světlou výškou 

nedosahují výšky 1,2 metru a jsou nižší z důvodu konstrukce úkosu stropu až do výšky 

0,3 metru. 

c) v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném 

znění, použití koeficientu 0,1 pro výpočet podlahové plochy vymezeného půdního prostoru pro 

účely výpočtu kupní ceny vymezeného půdního prostoru o výměře 29,3 m2, náležícího k bytové 

jednotce č. 13/5 v bytovém domě Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, v k. ú. a obci Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad využitím legislativních možností; 

▪ znalecký (odborný) posudek o ceně; 

▪ předložení k projednání na ZM. 

 

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: 

a) v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, 

v platném znění, použití koeficientu 0,8 pro výpočet podlahové plochy pro účely 

stanovení kupní ceny podkrovních prostor bytových jednotek (č. 1172/6 až č. 9, č. 

1173/7 až č. 9, č. 1174/7 až č. 9, č. 1175/5 a č. 6) v bytových domech Sedlčany č. p. 

1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 v  k. ú. a obci Sedlčany, ulice Západní, a to 

u těch částí podkrovních prostor dotčených jednotek, které svou světlou výškou 

nedosahují výšky 2 metrů a jsou nižší z důvodu úkosu stropu až do výšky 1,2 metru;  

b) výši kupní ceny 760,00 Kč/m2, stanovenou podle odborného posudku č. D-51/2018 

ze dne 19. září 2018, půdních bytových vestaveb v bytových domech Sedlčany č. 

p. 1172, č. p. 1173 a č. p. 1175 v obci a k. ú. Sedlčany, Západní ulice, a to u těch částí 

půdních bytových vestaveb dotčených jednotek (č. 1172/7, č. 1173/8, č. 1173/9, č. 

1175/6), které svou světlou výškou nedosahují výšky 1,2 metru a jsou nižší z důvodu 

konstrukce úkosu stropu až do výšky 0,3 metru; 

c) v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, 

v platném znění, použití koeficientu 0,1 pro výpočet podlahové plochy vymezeného 

půdního prostoru pro účely výpočtu kupní ceny vymezeného půdního prostoru o výměře 

29,3 m2, náležícího k bytové jednotce č. 13/5 v bytovém domě Sedlčany, Havlíčkova č. 

p. 13, v k. ú. a obci Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-54/2018-2022. 

 

3.2.2 Zajištění kontinuity smluvního vztahu; prodloužení doby trvání Smlouvy 

o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/II. patro) 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

Žádost o prodloužení Smlouvy o podnájmu ze dne 1. října 2018 na užívání bytu č. 1/II. patro 

v bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany byla Městským úřadem 

Sedlčany přijata a zaevidována dne 4. prosince 2018 pod č. j.: OM/23771/2018. 

Základní identifikace žadatelky uvedena v textu. 

 



 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/II. patro), a to 

s žadatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ smluvní ujednání plněno; 

▪ reference z Odboru majetku a ze strany správce MBF; 

▪ nad předpoklady plnění smluvního ujednání v dalším období trvání Smlouvy. 

 

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 Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/II. patro), a to 

s žadatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna do dne 31. prosince 2019.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-55/2018-2022. 

 

3.2.3 Zajištění uživatelského vztahu dříve poskytnutého přístřeší 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

Žádost o prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v uvedeném objektu byla Městským 

úřadem Sedlčany přijata a zaevidována dne 10. prosince 2018 pod č. j.: OM/24178/2018. 

Základní identifikace žadatelky uvedena v textu. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit Žádost o prodloužení doby trvání Smlouvy 

o poskytnutí přístřeší v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany, a to se stávající smluvní uživatelkou, trvale hlášenou na ohlašovně Sedlčany, náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, na dobu určitou, tj. od 1. ledna do 30. června 2019. 

uvést do usnesení 

 

Diskuse: 

▪ nad zajištěnými referencemi; 

▪ prodloužení doporučeno. 

 

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 Smlouvy o poskytnutí přístřeší 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se stávající 

smluvní uživatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna do dne 30. června 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-56/2018-2022. 

 

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 Zmírnění dopadu Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2013, kterou se 

stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany; podmínky pro následující 

poplatkové období roku 2019  

Na základě konzultací provedených mezi vedením města Sedlčany a Odborem sociálních věcí 

je předkládáno kontinuální pokračování výše uvedeného sociálního programu. 

 

Diskuse: 

▪ nad projevem vůle i nadále pokračovat v nastaveném sociálním programu pro potřebné; 

▪ nad návrhem dřívějšího usnesení a rozsahem (nebude měněno; přesah do tohoto volebního 

období zajištěn výrokem přijatého usnesení); 

▪ kompetence na Odboru sociálních věcí již dříve zajištěny. 

 

Závěr: 

RM ve věci rozhodovala a bude i nadále rozhodovat podle následujícího usnesení (uvedeno 

v Zápisu č. 23/2013 ze dne 18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,00 [Kč/rok/nemovitost]. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky 

„sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 

nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně 

osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze 

na základě podané žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 

údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 

sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva 

nebude poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 [ks] svozů 

za 1.300,00 [Kč/rok]. “ 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci; případ 1. základní 

školy Sedlčany  

Žádost o udělení souhlasu byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 11. prosince 2018 

a zaevidována pod č. j.: ST 24354/2018. 

Rada města Sedlčany byla požádána o udělení souhlasu k přijetí daru – šatní plechové skříně 

v hodnotě 5.445,00 Kč od SRPDŠ  při 1. ZŠ v Sedlčanech, zapsaného spolku. 

Po schválení přijetí daru Radou města Sedlčany, bude šatní skříň umístěna na 1. stupni ZŠ 

Sedlčany. 

   

Diskuse: 

▪ součástí Žádosti byl návrh Darovací smlouvy; 

▪ nad potřebností; 

▪ 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 souhlasí s přijetím daru, tj. „Šatní plechová skříň“ v hodnotě 

5.445,00 Kč, a to od dárce SRPDŠ při 1. základní škole v Sedlčanech, z. s.; IČO 70905550, a to 

pro obdarovaného 1. základní školu Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; 

IČO 47074299.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-57/2018-2022. 

 

4.3 Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci; případ Městské 

knihovny Sedlčany 

Žádost datována dnem vyhotovení, tedy 12. prosince 2018; tehdy rovněž byla na Městský úřad 

Sedlčany doručena a zaevidována (dne 12. prosince 2018), a to pod č. j.: ST 24408/2018. 

Předmětem Žádosti vypracované paní Blankou Tauberovou, ředitelkou subjektu, je schválení 

darů knihovních dokumentů zřizovatelem, respektive jeho výkonným a odpovědným orgánem, 

Radou města Sedlčany. 

Dary po případném schválení budou následně vloženy do půjčovního procesu. Jedná se o dar 

(dary) dokumentů, který (které) Městská knihovna Sedlčany dále použije pro výkon hlavní 

činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 62.508,19 Kč (představují cekem 

267 svazků).  

Přílohou této Žádosti je i seznam těchto dokumentů. Lze jej obdržet na vyžádání, a to 

na Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany, případně u původce dokumentu (Městská knihovna 

Sedlčany). 

Legislativní zakotvení: 

V návaznosti na dřívější novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů provedenou zákonem č. 477/2008 Sb. nastaly 

s účinností od 1. dubna 2009 změny v majetkoprávním postavení příspěvkových organizací 

obcí. Z hlediska praxe je zásadní úprava nabývání majetku příspěvkovými organizacemi 

formou daru.  

Obecně platí, že příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel 

může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný 

souhlas. Pokud tak učiní, musí tuto skutečnost předem oznámit v Ústředním věstníku České 

republiky. Stanovení těchto případů je pro zřizovatele velmi důležité, neboť pokud si předchozí 

písemný souhlas nevymíní, mohlo by nabytí majetku příspěvkovou organizací do vlastnictví 

zřizovatele neúměrně zatížit rozpočet zřizovatele. Jestliže zřizovatel nestanoví jinak, 

příspěvková organizace může nabývat formou daru jakýkoliv majetek, je-li pro výkon jejích 

činností potřebný.  

Samotnou darovací smlouvu uzavírá příspěvková organizace svým jménem, darovaný majetek 

je však nabýván do vlastnictví jejího zřizovatele a současně se z hlediska příspěvkové 

organizace stává majetkem svěřeným ve smyslu § 27 odst. 2 písm. e) citovaného zákona. 

S takovým majetkem příspěvková organizace hospodaří v souladu se zřizovací listinou 

vymezenými (majetkovými) právy.  

V případě darování je rozhodující úmysl dárce, který subjekt má být obdarovaným. 

Příspěvková organizace by před zpracováním návrhu darovací smlouvy měla s potenciálním 

dárcem projednat, zda má úmysl obdarovat výhradně příspěvkovou organizaci, zda chce, aby 

se příspěvková organizace stala vlastníkem předmětného daru. Pokud tak tomu bude, 

příspěvková organizace je povinna návrh smlouvy předložit svému zřizovateli k udělení 

předchozího písemného souhlasu. Tento písemný souhlas bude nedílnou součástí darovací 

smlouvy. Předchozí písemný souhlas zřizovatel uděluje příspěvkové organizaci ke každému 

právnímu úkonu samostatně, s výjimkou předchozího písemného souhlasu k přijetí peněžitého 

daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas 



 

 

společný pro více právních úkonů. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný 

(§ 39b zákona č. 250/2000 Sb.). To znamená, že pokud příspěvkové organizaci souhlas k nabytí 

majetku do jejího vlastnictví neudělí, nestává se darovaný majetek automaticky vlastnictvím 

zřizovatele. 

Rozpočtová pravidla přinášejí možnost nabývat majetek přímo do vlastnictví příspěvkové 

organizace. Takto nabývaný majetek musí být potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla 

organizace zřízena. K nabytí daru do vlastnictví příspěvkové organizace je však nutný 

předchozí písemný souhlas zřizovatele, a to udělovaný vždy pro každý jednotlivý případ 

samostatně (identifikace dárců z předložené dokumentace). Toto pravidlo se neuplatní pouze 

u peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí 

souhlas společný pro více právních úkonů. Bez předchozího písemného souhlasu je darovací 

smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací absolutně neplatná, jak již uvedeno výše. Navíc 

platí, že do doby, než právní úkon nabude účinnosti, lze předchozí souhlas dodatečně odejmout, 

jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době 

rozhodování a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.  

Zřizovatel dále může své příspěvkové organizaci umožnit, aby nabývala majetek do svého 

vlastnictví i jiným způsobem než bezúplatným převodem od zřizovatele, darováním či děděním. 

Zřizovatel tak v podstatě umožní své příspěvkové organizaci nabývat majetek do jejího 

vlastnictví na základě nepojmenovaných smluv o bezúplatném převodu (pokud převodcem 

nebude sám zřizovatel), jejichž uzavírání zákon nepodmiňuje předchozím písemným 

souhlasem zřizovatele. V takovém případě je však vždy nutné pečlivě zvažovat obsah uzavírané 

smlouvy tak, aby nedocházelo k obcházení zákona. Předpokládá se, že dárce peněžních 

prostředků takové řešení zpravidla nebude akceptovat, neboť jím nedosáhne snížení základu 

daně z příjmů, které je často jedním z motivů pro finanční podporu příspěvkových organizací. 

Může ale řešit situace, kdy se příspěvkové organizaci bezúplatně převádí drobné vybavení apod.  

 

Diskuse: 

▪ nad dary dokumentů; 

▪ nad výbornou činností subjektu. 

 

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

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

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím daru do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, 

příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; 

IČO 71294694, který obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací 

listiny. Celková hodnota daru je 62.508,19 Kč (267 svazků).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-58/2018-2022. 

 

4.4 Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci; případ Mateřské 

školy Sedlčany 

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

ST 23325/2018. 

Subjekt požádal o schválení přijetí daru pro žadatele Mateřskou školu Sedlčany, 

Šafaříkova 1070; IČO 70999058. 

Dárce, Podbrdská lesní, a. s., se sídlem Příčovy č. p. 41, 264 01 Sedlčany; IČO 27185966 daruje 

finanční částku ve výši 9.643,00 Kč, a to do vlastnictví příspěvkové organizace k účelovému 

nákupu herního vybavení s předem definovaným umístěním. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad účelem daru; 

▪ nad místem určení a jeho využitím; 

▪ individuální aktivita rodičů dítěte. 

 

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

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

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím daru ve výši finanční hotovosti 9.643,00 Kč, a to 

od dárce Podbrdská lesní, a. s., se sídlem Příčovy č. p. 41, 264 01 Sedlčany; IČO 27185966, 

do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 

70999058, který obdarovaný subjekt použije na zakoupení herního vybavení pro třídu 

„Medvídků“ na Centrálním pracovišti.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-59/2018-2022. 

 

4.5 Spolupráce při měření radonu; Radonový program po roce 2011  

S problematikou RM skrze souborovou referenční zprávu seznámil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města. 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., se sídlem Praha, Bartoškova č. p. 28, 140 00 Praha 4, 

zaslal na Městský úřad Sedlčany informaci (přijata dne 6. prosince 2018) o možnosti spolupráce 

při měření radonu v objektech škol, kterých je město Sedlčany zřizovatelem a u kterých 

doposud v rámci tzv. Radonového programu po roce 2011 měření neproběhla. 

Dne 1. ledna 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon zavedl některé nové povinnosti, týkající se ozáření z radonu 

na pracovišti (§§ 96 – 97). Další požadavky stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační 

ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (§§ 92 – 95). 

Měření se ještě v tomto školním roce provádí bezplatně. Uvedený program podpory v příštím 

roce končí. 

Nabídka bezplatného měření se rovněž týká všech zařízení pro zajištění sociálních 

a zdravotních služeb s dlouhodobým pobytem osob.  

Pro podání přihlášek jsou určena poskytovatelem kontaktní místa. 

 

Pokud může na pracovišti podle § 96 odst. 1 uvedeného zákona překročit ozáření pracovníka 

efektivní dávku 6 mSv (milisievert) za rok, pracoviště se považuje za pracoviště se zvýšeným 

ozářením z radonu. 

Každý, kdo vykonává činnost na pracovišti se zvýšeným ozářením z radonu, je povinen: 

a) uplatňovat limity pro radiační pracovníky, 

b) vymezit pracoviště nebo jeho část, kde může efektivní dávka pracovníka překročit 6 mSv 

za rok, 

c) provést každoroční poučení pracovníků o radiačním riziku na pracovišti, 

d) zpracovat pokyny pro práci na pracovišti včetně pokynů pro její bezpečné vykonávání, 

e) zajistit zpracování postupu monitorování a 

f) zajistit vedení dokumentace o rozsahu a způsobu zajištění radiační ochrany. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkou; 

▪ je žádoucí akceptovat; 

▪ na základě výsledků lze případně požádat o dotaci; 

▪ akceptaci zajistí Městský úřad Sedlčany. 



 

 

 

Závěr: Rada města Sedlčany doporučuje akceptovat nabídku na zajištění měření radonu 

ve vyspecifikovaných objektech města Sedlčany. Administraci a činnosti s tímto spojené zajistí 

Odbor investic. Garantem pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic. Na vědomí 

informace obdrží pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení a vedoucí Odboru 

majetku.   

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Demografická studie pro plánování kapacit sociálních služeb (mateřská škola; 

základní školy)  

S problematikou přítomné členy RM skrze souborovou referenční zprávu seznámil pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

Město Sedlčany obdrželo nabídku na provedení tzv. Demografické studie pro plánování kapacit 

sociálních služeb (mateřská škola; základní školy), která byla předložena panem 

PhDr. Tomášem Soukupem, PhD; (Výzkumy Soukup, se sídlem Praha, Šmeralova 4, 170 00 

Praha). 

S ohledem na znalost prostředí a podmínek, nedůvodnost a nadbytečnost, není referujícím 

vyhotovení studie efektivní a potřebné pro další rozhodnutí. 

Kapacity škol a školních zařízení i možnosti využití prostor v těchto objektech jsou všem 

rozhodným a rozhodujícím činitelům dobře známy.  

 

Diskuse: 

▪ vývoj kontinuálně sledován (zejména školami); 

▪ není třeba objednávat (nehospodárné); 

▪ další aspekty. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany pořízení studie, respektive regionální demografické prognózy odmítá, a to 

bez přijetí specifického usnesení.  

Informace směrem k nabízejícímu zpracovateli zajistí Sekretariát MěÚ Sedlčany.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Žádost o uspořádání zabíjačkových hodů s malým jarmarkem  

S uvedenou Žádostí o uspořádání zabíjačkových hodů s malým jarmarkem členy RM skrze 

souborovou referenční zprávu seznámil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Jedná se o jednorázovou gastronomicko-kulturní akci. 

Město by na tuto akci pronajalo veřejné prostranství, na místě, kde by bylo možné se připojit 

ke zdroji el. energie. Dalším požadavkem je využití blízkosti veřejného WC pro prodejce, 

případně možnost připojení se na zdroj vody. 

Tato akce má nabídnout občanům příležitost k ochutnání a případného zakoupení poctivých 

výrobků a dalších gastronomických specialit. 

Je zřejmé, že z Nařízení Evropské unie není možné na veřejných prostranstvích uskutečňovat 

zabíjačku. Proto by zde byla vyráběna pouze zabíjačková polévka, ovar a ostatní výrobky by 

pořadatel akce přivezl hotové. 

Jednalo by se o zábor veřejného prostranství cca 80 – 100 m2; součástí akce by byla i živá hudba 

v podání skupiny Univerzal Band. 

Akce by mohla proběhnout v neděli dne 14. dubna 2018 v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem nabídky; 

▪ další možnost poznání pro občany města (tradiční zvyklosti); 

▪ další jednání s žadateli (informace pro RM).  

 

Závěr: Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany, 

vedením dalšího jednání, a to bez přijetí specifického usnesení.   

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Poděkování a Žádost; Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Sedlčany 

S problematikou RM skrze souborovou referenční zprávu seznámil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města. 

Rada města Sedlčany byla oslovena děkovným dopisem a Žádostí č. j.: 23948/2018, která byla 

přijata dne 6. prosince 2018. 

Identifikace žadatele: 

Svaz diabetiků České republiky, pobočný spolek Sedlčany, se sídlem Sedlčany, ulice 28. října 

č. p. 173, 264 01 Sedlčany; IČO 61904856. 

 

Subjekt nabízí pro občany města Sedlčany určitý segment služeb, a to měření hladiny 

cholesterolu, měření krevního tlaku, tuků a glykemie. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou oboustranné spolupráce; 

▪ finanční podpora na rok 2019 bude předmětem rozpočtu města Sedlčany; 

▪ nad zvážením nabídky spolupráce. 

 

Závěr: Vedení města Sedlčany při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2019 zapracuje žádaný 

příspěvek. Na vědomí Odboru ekonomickému (paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Školení zastupitelů města Sedlčany 

S problematikou RM skrze souborovou referenční zprávu seznámil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města. 

Školení lze realizovat v případě zájmu minimálního počtu 10 zastupitelů zde na místě, a to 

pro případ nabídky školení ze strany Svazu měst a obcí ČR.  

Záležitost je v rozpracování se Sdružením obcí Sedlčanska a dalšími obcemi. 

Pan starosta vzpomenul i možnosti školení ze strany MV ČR. 

Dále budou realizována specifická školení (oddávající, apod.)  

 

Diskuse: 

▪ nad možnostmi; 

▪ problematika předmětu školení; 

▪ termíny v odpoledních hodinách nebo mimo běžnou pracovní dobu; 

▪ další aspekty spolupráce. 

 

Závěr: 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 



 

 

 

4.10 Plnění Smlouvy o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech 

Rada města Sedlčany přijala informace o obsahu písemnosti (č. j.: ST/23284/2018), přijaté dne 

26. listopadu 2018. 

V souladu s odstavcem V. písmeno f) Smlouvy o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 

18. prosince 2017, uživatel požádal o odsouhlasení provedených stavebních prací v celkové 

částce 0,00 Kč. 

Dále uživatel požádal o odsouhlasení zápočtu vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

1.990.000,00 Kč jako roční nájemné za rok 2018.   

Konečný stav pohledávek nájemce MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2018 

činí 11.499.943,56 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad částkou uvedenou v písemnosti; 

▪ další souvztažnosti plnění smluvního ujednání; 

▪ odpověď zajistí Sekretariát MěÚ Sedlčany. 

 

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

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

„Rada města Sedlčany v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 

18. prosince 2017, souhlasí s tím, aby provedené stavební práce za období roku 2018 byly 

započítány proti nájemnému v celkové částce 0,00 Kč. 

Rada města Sedlčany souhlasí se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

1.990.000,00 Kč jako roční nájemné za rok 2018. Konečný stav pohledávek nájemce 

MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2018 činí 11.499.943,56 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-60/2018-2022. 

 

4.11 Program jednání Rady města Sedlčany na období prvního pololetí roku 2019 

Rada města Sedlčany projednala dříve předložený návrh programu jednání tohoto orgánu města 

Sedlčany na období prvního pololetí roku 2019. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NA 1. POLOLETÍ 2019 

 

I.  2. ledna 2019  RM č. 4/2018-2022  

Závěrečná rozpočtová opatření na rok 2018  

Zřízení komisí Rady města Sedlčany  

Zřízení zvláštních orgánů města dle § 106 zák. č. 128/2000 Sb. 

  

II.  9. ledna 2019  RM č. 5/2018-2022  

Výkon státní správy v roce 2018 

Stanovení celkového počtu zaměstnanců města na Městském úřadu Sedlčany a  

v organizačních složkách města Sedlčany  

 

III.  23. ledna 2019 RM č. 6/2018-2022 

 Výsledky hospodaření města za rok 2018 

 Příprava rozpočtu města na rok 2019 

  



 

 

IV.             6. února 2019  RM č. 7/2018-2022 

Návrh rozpočtu města na rok 2019 

 

V.  20. února 2019 RM č. 8/2018-2022 

Sociální péče, činnost Pečovatelské služby  

 

VI.  6. března 2019 RM č. 9/2018-2022 

Sport, výroční zpráva SAS 

 

VII.  20. března 2019 RM č. 10/2018-2022 

Kultura, výroční zprávy Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Městská  

knihovna Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany 

Program městských slavností ROSA 2019 

 

VIII.  3. dubna 2019  RM č. 11/2018-2022 

Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

 

IX. 17. dubna 2019 RM č. 12/2018-2022  

Výsledky hospodaření města za 1. čtvrtletí 2019 

Investice a územní rozvoj města  

 

X.  15. května 2019 RM č. 13/2018-2022 

Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

XI.                   29. května 2019       RM č. 14/2018-2022 

Zdravotnictví, činnost Nemocnice Sedlčany  

 

XII.                 12. června 2019         RM č. 15/2018-2022 

 Bezpečnost, činnost složek IZS, krizové řízení  

 

 XIII.               26. června 2019         RM č. 16/2018-2022 

 Školství  

 

Předpokládané termíny veřejného zasedání ZM: 

• 25. února 2019 

• 13. května 2019 

• 24. června 2019 

• 29. září 2019 

Diskuse: 

▪ nad periodicitou jednání ZM; (Ing. Josef Soukup navrhuje častější jednání s kratší 

periodicitou); 

▪ ZM doposud svoláváno zejména podle potřebnosti, a to v mezích předpisů, respektive častěji 

jako jednou za tři měsíce; 

▪ svolávání ZM je na další jednání a konzultace. 

 



 

 

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 Programu jednání Rady města Sedlčany na období 

prvního pololetí roku 2019, kterým jsou stanoveny termíny jednání a hlavní nosná programová 

témata a dále návrh předběžných termínů veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

který sestavil a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-61/2018-2022. 

 

4.12 Stavební akce „Oprava MK v ulici Potoční“; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

S řešenou problematikou RM seznámil pan starosta. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem přípisu, tj. Žádosti zhotovitele BES, s. r. o., 

Benešov, Sukova č. p. 625, 256 17 Benešov; IČO 43792553, který navrhuje, a to s ohledem 

na dříve uzavřenou Smlouvu o dílo, sjednat Dodatek č. 1 k této Smlouvě, která je uzavřena 

s uvedeným zhotovitelem na akci „Oprava MK v ulici Potoční“. Dodatkem č. 1 by se doba 

pro vyhotovení díla nově sjednala (prodloužila) na dne 30. dubna 2019. 

 

Diskuse: 

▪ nad důvody využití možnosti uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (přerušení dodávek 

z obalovny; příprava podkladů pro zhotovení povrchu; rizika klimatických podmínek; kvalita 

práce). 

 

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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která je uzavřena se 

zhotovitelem BES, s. r. o., Benešov, Sukova č. p. 625, 256 17 Benešov; IČO 43792553, na akci 

„Oprava MK v ulici Potoční“, kterým se doba pro vyhotovení díla nově sjednává na dne 

30. dubna 2019, a to z důvodů a za podmínek ve smluvním ujednání uvedených.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-62/2018-2022. 

 

4.13 Stavební akce „Sedlčany – ulice Švermova“; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

S řešenou problematikou RM seznámil pan starosta. 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která je uzavřena se 

zhotovitelem BES, s. r. o., Benešov, Sukova č. p. 625, 256 17 Benešov; IČO 43792553, na akci 

„Sedlčany – ulice Švermova“.  

Uvedeným návrhem smluvního ujednání by se doba pro vyhotovení díla nově sjednala na dne 

21. prosince 2018, a to z důvodů a za podmínek ve smluvním ujednání uvedených. 

 

Diskuse: 

▪ nad důvody využití možnosti uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (přerušení dodávek 

z obalovny; technické problémy; příprava podkladů pro zhotovení povrchu; rizika klimatických 

podmínek; kvalita práce). 

 

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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která je uzavřena se 

zhotovitelem BES, s. r. o., Benešov, Sukova č. p. 625, 256 17 Benešov; IČO 43792553, na akci 



 

 

„Sedlčany – ulice Švermova“, kterým se doba pro vyhotovení díla nově sjednává na dne 

21. prosince 2018, a to z důvodů a za podmínek ve smluvním ujednání uvedených.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-63/2018-2022. 

 

4.15 Veřejná zakázka „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“ 

V souladu s usnesením RM 96-1658/2014-2018 byl proveden výběr dodavatele na veřejnou 

zakázku pod názvem „Přístavba 2. ZŠ Propojení“. Dne 11. prosince 2018 proběhlo otevírání 

obálek s doručenými nabídkami a hodnocení nabídek, ke kterému dále byla Odborem investic 

pro dnešní jednání RM přiložena písemná Zpráva.  

 

Byly doručeny dvě nabídky:  

▪ S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 25652362;  

cena 5.478.806,15 Kč bez DPH; 

▪ KOČÍ, a. s., se sídlem Písek, K Lipám č. p. 132, 397 01 Písek; IČO 46683046; 

cena 5.483.590,00 Kč bez DPH.  

Komise pracovala ve složení:  

Ing. Aneta Šnellerová, Ing. Tomáš Langer, Ing. Vojtěch Hlaváček, PaedDr. Jaroslav Nádvorník 

a Mgr. Hynek Fajmon. 

Tato provedla hodnocení nabídek a jako vítězná nabídka byla stanovena nabídka firmy S-B, s. 

r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany, IČO 25652362 s nabídnutou 

částkou ve výši 5.478.806,15 Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nad cenovými nabídkami; 

▪ nad referencemi; 

▪ časové a věcné plnění; 

▪ další související zakázky. 

 

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

Sedlčany, přednesl soubor výroků návrhu usnesení, o kterých nechal hlasovat najednou: 

„Rada města Sedlčany v rámci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Přístavba 

2. základní školy Propojení, Sedlčany“, v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhoduje 

následovně: 

a) bere na vědomí průběh zadávacího řízení a souhlasí s postupem jednání pověřené 

komise a s výsledkem jednání pověřené komise dle zprávy o hodnocení nabídek ze dne 

12. prosince 2018; 

b) souhlasí s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí a na základě tohoto pořadí 

a v souladu s ustanoveními zákona rozhoduje o výběru dodavatele S-B, s. r. o., se sídlem 

Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 25652362, který předložil nejnižší 

nabídkovou cenu ve výši 5.478.806,15 Kč bez DPH; 

c) ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města, dokončit zadávací řízení 

v souladu se zákonem a dále jej pověřuje uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-64/2018-2022. 

 

4.16 Zajištění veřejné zakázky a její provedení; Posouzení energetické náročnosti budov 



 

 

V souladu s usnesením RM ze dne 21. listopadu 2018 byl proveden výběr dodavatele 

na veřejnou zakázku pod názvem „Posouzení energetické náročnosti budov“. Dne 4. prosince 

2018 proběhlo otevírání a hodnocení nabídek, ke kterému je dále přiložena písemná Zpráva.  

Do soutěže byly doručeny dvě nabídky: 

▪ Ing. Jakub Diviš, se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 491, 264 01 Sedlčany; IČO 03929698; 

nabídková cena: 34.710,74 Kč bez DPH;  

▪ GREEN-PENB, s. r. o., se sídlem Milotice nad Bečvou č. p. 80, 753 67 Milotice nad Bečvou; 

IČO 24268763;  

nabídková cena: 47.000,00 Kč bez DPH.  

 

Pověřená pracovnice Odboru investic Ing. Aneta Šnellerová provedla hodnocení nabídek a jako 

vítězná nabídka byla podle kritéria výše ceny vyhodnocena nabídka Ing. Jakuba Diviše, se 

sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 491, 264 01 Sedlčany; IČO 03929698; 

nabídková cena činí, jak již uvedeno výše, částku 34.710,74 Kč bez DPH, cena s DPH: 

42.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ subjekt prověřen; místní firma; 

▪ další aspekty dodávky. 

 

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

Sedlčany, přednesl soubor výroků návrhu usnesení, o kterých nechal hlasovat najednou: 

„Rada města Sedlčany v rámci veřejné zakázky na činnosti pod názvem „Posouzení energetické 

náročnosti budov“, v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje následovně: 

a) bere na vědomí průběh zadávacího řízení a zprávu o hodnocení nabídek ze dne 

3. prosince 2018; 

b) souhlasí s pořadím nabídek stanoveným pověřeným pracovníkem Odboru investic 

a na základě tohoto pořadí rozhoduje o výběru dodavatele Ing. Jakub Diviš, se sídlem Sedlčany, 

K. H. Máchy č. p. 491, 264 01 Sedlčany; IČO 03929698, za nabídkovou cenu ve výši 

34.710,74 Kč bez DPH (s DPH 42.000,00 Kč); 

c) pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřít Smlouvu s vybraným 

dodavatelem.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-65/2018-2022. 

 

4.17 Smluvní zajištění užívání služebního motorového vozidla pro soukromé účely 

Jedná se o poskytnutí osobního automobilu RAPID 2SK 0770 do osobního užívání starostou 

města Sedlčany, panem Ing. Miroslavem Hölzelem. 

Předkládán je návrh na uplatnění dohody se zaměstnavatelem (vlastníkem automobilu), a to 

s ohledem na ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně s využitím 

ustanovení § 6 odst. 6 o používání osobního vozidla pro služební (pro město Sedlčany) i pro 

soukromé účely (Zastupitelstvo Středočeského kraje a jiné soukromé cesty). 

Celkem 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc za jeho poskytnutí se 

pro věci daňové započítává jako příjem uživatele.  

Pořizovací cena vozidla, které bude poskytnuto starostovi k užívání, je 304.900,00 Kč. Z této 

ceny činí 1 % částku ve výši 3.049,00 Kč, která bude připočítána k základu daně z příjmů 

zaměstnance (pana starosty). 



 

 

Podle knihy jízd musejí být rozděleny jízdy pro město Sedlčany (služební kilometry) a pro 

soukromé účely. 

Úhrada nákladů ve věci vyúčtování spotřebovaných PHM za jízdy pro soukromé účely bude 

provedena na základě vystavené faktury Odborem ekonomickým vždy za uplynulý měsíc 

v souladu s odevzdanou knihou jízd automobilu. 

Administrativní úkol uzavření předmětné Dohody zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku, v součinnosti s Odborem ekonomickým. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a atributy smluvního ujednání; 

▪ další aspekty problematiky. 

  

Po ukončení diskuse byl přednesen výrok návrhu usnesení, o kterém bylo hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje pro pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, používání 

přiděleného služebního motorového vozidla také k soukromým účelům, a to za podmínek 

definovaných smluvním vztahem s aplikací dopadu legislativních předpisů.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-66/2018-2022. 

 

4.18 Aktualizace Grafického manuálu znaku města Sedlčany 

V měsíci listopadu a začátkem měsíce prosince 2018 byla provedena prostřednictvím služby 

paní Mgr. Zory Sokolové aktualizace dokumentu, tzv. Grafického manuálu znaku města 

Sedlčany, který kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního grafického stylu města Sedlčany, 

stanovuje pravidla a nabízí příklady a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci. 

Dokument bude po přestavbě www stránek města Sedlčany zveřejněn. 

 

Vzhledem k tomu, že všichni členové RM jej obdrželi předem a nevznesli žádnou připomínku, 

do otevřené diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 

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 aktualizovaný Grafický manuál znaku města Sedlčany, který 

kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního grafického stylu města Sedlčany, stanovuje 

pravidla a nabízí příklady a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-67/2018-2022.  

 

4.19 Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů 

v samostatné a přenesené působnosti města Sedlčany 

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné 

a přenesené působnosti města Sedlčany jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – známém jako GDPR. 

  

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce je vrcholovým orgánem samosprávy, je důvodné 

tomuto orgánu předložit dokument pod názvem „Základní pravidla postupů souvisejících se 

zpracováním osobních údajů“ a předtím jej alespoň rámcově projednat na jednání RM. 



 

 

 

Při předkládání tohoto materiálu vrcholovému orgánu samosprávy byly vzaty v úvahu zejména 

následující aspekty problematiky: 

▪ doporučení pověřence na ochranu osobních údajů, školitelů a Úřadu na ochranu osobních 

údajů; 

▪ vyšší míra určité jistoty občanů, že v procesech nakládání a zpracování osobních údajů na 

úrovni Zastupitelstva města Sedlčany zpracovatelé i správci osobních údajů dbají uvedeného 

Nařízení GDPR;  

▪ příkladná, odpovědná a žádoucí působnost na další orgány samosprávy, Městský úřad 

Sedlčany, organizační složky města Sedlčany a příspěvkové organizace a obchodní společnosti; 

▪ důležitý nástroj segmentu řízení a rozhodování na všech nižších úrovních. 

 

Diskuse: 

▪ nad některými vybranými aspekty problematiky (úloha vedoucích složek). 

 

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 dokument Základní 

pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené 

působnosti města Sedlčany, která byla sestavena dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které je účinné ode dne 25. května 2018, o ochraně 

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

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – známé jako 

GDPR.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-68/2018-2022. 

 

4.20 Plán činností v souvislosti se zavedením GDPR 2018 – 2020 města Sedlčany 

Radě města Sedlčany byl k projednání a případnému schválení předložen tzv. Plán činností 

v souvislosti se zavedením GDPR 2018 – 2020. 

 

Tento obsahuje následující kroky rozdělené do věcných souborů. 

Dokumentace 

Prohlášení zaměstnance (předpokládaný termín realizace leden 2019) 

Dohody o mlčenlivosti (předpokládaný termín realizace únor 2019) 

Vzorový záznam o zpracování osobních údajů (evidence); (předpokládaný termín realizace 

prosinec 2018) 

Směrnice k ochraně osobních údajů (předpokládaný termín realizace leden 2019) 

Spisový a skartační řád, resp. Skartační plán (aktualizace; novelizace); (předpokládaný termín 

realizace květen 2019) 

Směrnice o nakládání s klíči (obecná; individuální podle místních možností a potřeb; případně 

klíční režim); (předpokládaný termín realizace březen 2019) 

Informační memorandum (aktualizace); (předpokládaný termín rok 2019) 

Směrnice pro postup při uplatnění práv subjektů (prosinec 2018) 

Směrnice kamerový systém (prosinec 2018 / leden 2019) 

 

Fyzická bezpečnost a ochrana perimetru 

Zajistit uzamykatelné a odolné skříně (pro každé pracoviště individuálně podle místních 

možností a potřeb) a také zajistit, aby se do nich dokumenty opravdu ukládaly (předpokládaný 



 

 

termín v rámci rozpočtu 2019). 

Kde je to možné, opatřit kanceláře odolnějšími dveřmi, na vnější straně namontovat dveřní 

kování s koulí (pro každé pracoviště individuálně podle místních možností a potřeb); 

(předpokládaný termín v rámci střednědobého plánování cca 3 roky). 

 

Elektronická bezpečnost a prevence 

Zpracovat a schválit obecný Plán bezpečnosti informací ve smyslu zák. č. 181/2014 Sb., zákon 

o kybernetické bezpečnosti (předpokládaný termín leden 2019) 

Pořídit analytický nástroj SIEM – nástroj umožňující analyzovat bezpečnostní události 

na jednotlivých prostředcích (vyřízeno) 

Přístupy do pracovní výpočetní techniky a e-mailů zabezpečit pomocí jména a hesla 

(bezpečnost hesla musí splňovat mezinárodní standardy - předpokládaný termín rok 2019) 

Ve vzdálenější perspektivě doporučujeme nasazení tenkých klientů/VDI, které se nám 

(ve spojení s dobře chráněnými servery) jeví jako bezpečnější (s modernizací tech. vybavení)  

Posílení dostupnosti: zvýšení redundance a vysoké dostupnosti infrastruktury, zpracování 

havarijních plánů a postupů (znamená rozdělení počítačové sítě na segmenty sítě; v případě 

ohrožení jedné části sítě ji lze do vyřešení problému odpojit bez vlivu na ostatní); (v rámci 

dlouhodobého plánování) 

Řešení zvýšené zastupitelnosti správců (probíhá)  

Zpracovat směrnici / pracovní postup pro incident management (rok 2019) 

Zrychlit modernizaci síťových prvků, stejně tak zajistit průběžnou modernizaci firewallů 

(střednědobé plánování). 

Zintenzivnit správu a omezení přenosných zařízení, jakož i chytrých mobilů. Tento požadavek 

je kodifikován Směrnicí pro ochranu OÚ, ale Úsek IT jej musí realizovat. Konkrétně to 

znamená následující: inventarizovat tato zařízení, zapojit systém pro jejich správu a nastavení 

jednotného bezpečnostního standardu pro tato zařízení, zabezpečení proti odcizení nebo 

napadení škodlivým softwarem (rok 2019) 

Sjednotit podmínky pro technickou podporu, zejména pomocí vzdáleného připojení. Proto 

doporučujeme implementovat 

a) jednotný řád pro vzdálené připojení technické podpory, s důrazem na dohled a bezpečnost 

připojení  

b) omezení odesílání záloh systémů pro potřeby řešení technických problémů 

(rok 2019) 

 

Zpracovatelé 

Uzavřít zpracovatelské smlouvy se všemi existujícími zpracovateli (podle typu a potřebnosti; 

průběžně) 

Vytvořit interní předpis, kterým se zajistí, že se odpovídající zpracovatelská smlouva uzavře 

s jakýmkoliv novým zpracovatelem (leden 2019) 

 

Lidský faktor 

Provést kontrolu, že všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji subjektů (např. 

zaměstnanci, DPP, DPČ, zastupitelé, RM a další), jsou nějakou formou zavázány k mlčenlivosti 

(probíhá) 

Doporučujeme zavedení e-learningu a testování zaměstnanců z hlediska ochrany osobních 

údajů minimálně v míře platné Směrnice na ochranu osobních údajů a vytvoření k tomu nutných 

vzdělávacích materiálů (probíhá) 

 

Souhlasy subjektů se zpracováním OÚ 

Postup přípravy a podepsání informovaných souhlasů (probíhá) 



 

 

 

Postup realizace procesů vedoucích k ochraně osobních údajů 

(příprava a nastartování procesu, zajišťovaného dokumentem) 

V rámci sjednané činnosti zpracovatelé analýzy stavu navrhli a předali vzory dokumentů, 

aktuálních ke dni předání Implementace. 

Správce vzor uváží a vytvoří závaznou šablonu dokumentu. 

Zpracovatelé analýzy se k šabloně odborně vyjádří z hlediska GDPR (aniž by poskytovali 

právní poradenství). 

Správce ve svém pracovním pořádku zajistí uvedení dokumentu do praxe. 

Zpracovatel analýzy po konzultaci se Správcem navrhne: 

▪ plán školení k dokumentu, 

▪ plán kontrol dodržování dokumentu, 

▪ správce o návrzích obou plánů rozhodne. 

Správce vytvoří plán aktualizací dokumentu 

(proces průběžné realizace, kontroly, změn a školení k dokumentu) 

Cyklicky, v termínech stanovených plánem kontrol dodržování dokumentu, Správce provede 

kontrolu dodržování dokumentu: 

▪ pokud shledá závady v dodržování, v pracovním pořádku rozhodne o nápravě, 

▪ pokud shledá, že je potřeba dokument změnit (upravit, doplnit) na aktuální situaci, vytvoří 

a předá DPO seznam požadavků, 

▪ DPO požadavky na změny posoudí a vyřídí, tzn., buď je zapracuje, nebo nedoporučí. 

Cyklicky, v termínech stanovených plánem aktualizací dokumentu, proběhne aktualizace 

dokumentu: 

▪ DPO připraví a Správci ke chválení předloží novou verzi dokumentu, ve které jsou 

zapracovány všechny předcházející akceptované změny, 

▪ Správce v pracovním pořádku rozhodne o návrhu změny dokumentu, 

▪ Cyklicky, zpravidla v termínech stanovených plánem školení, nebo po závažných změnách 

dokumentu, 

▪ Správce rozhodne o provedení školení zaměstnanců. 

 

Odbornou náplň školení, včetně přednášek a případných studijních materiálů, zajišťuje 

Správce. 

 

Diskuse: 

▪ nad stručným komentářem a odůvodněním. 

 

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 Plán činností v souvislosti se zavedením GDPR 2018 – 2020 

města Sedlčany, kterým jsou stanoveny termíny plnění pro vytvoření příslušné dokumentace, 

fyzické bezpečnosti a ochrany perimetru, elektronické bezpečnosti a prevence, dále stanovuje 

termín pro uzavření zpracovatelských smluvních vztahů, dohled nad lidským faktorem a svědčí 

o postupu realizace procesů vedoucích k ochraně osobních údajů.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-69/2018-2022.  

 

4.21 Zajištění procesů svatebních obřadů (dokumentační a určující)   

Rada města Sedlčany projednala následující dokumentaci, a to Pravidla a zásady naplňování 

a použití Fondu reprezentace města Sedlčany (kompetence pro schválení ZM); Vnitřní předpis 



 

 

RM č. 5/2018 (Ceník provozních poplatků a výkonu služby v souvislosti s konáním svatebních 

obřadů při poskytování sjednávaných nadstandardních požadavků a služeb souvisejících); 

(kompetence pro schválení RM) a Dohodu o úhradě provozního poplatku (kompetence pro 

schválení RM). 

 

(Začátek opisu dokumentu) 

Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu reprezentace města Sedlčany 

Čl. I Předmět úpravy  

1.1 Tato pravidla a zásady upravují výši tvorby Fondu reprezentace města Sedlčany, další 

příjmy a hospodaření s Fondem na Městském úřadu Sedlčany (dále jen „Fond“). 

1.2 Základním zdrojem přídělu, kterým je tvořen Fond, jsou účelově realizované převody 

finančních prostředků ze zdrojů města Sedlčany, jejichž konečná výše bude každoročně 

stanovena, a to při schvalování rozpočtu města Sedlčany na dané rozpočtové období. Pro rok 

2019 budou především zdrojem přídělu finanční prostředky v tomto Fondu již akumulované 

za předchozí období jeho aplikace.   

1.3 Další příjmy Fondu tvoří peněžní dary určené do Fondu za splnění dalších legislativních 

podmínek, případně v plné výši úhrady z provedených nadstandardních služeb s řešenou 

problematikou spojených. 

1.4 Případné potřebné posílení finančních zdrojů v průběhu rozpočtového období nad rámec 

stanovené konečné částky lze řešit pomocí rozpočtového opatření. 

 

Čl. II Hospodaření s Fondem  

2.1 Zastupitelům města Sedlčany, kteří v souladu s rozhodnutím Rady města Sedlčany RM 1-

29/2018-2022, učiněným podle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, požívajícím právo užívat při významných 

příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem, případně užívá 

insignie města Sedlčany (dále jen „obřadníci“) počínaje volebním obdobím 2018 – 2020, bude 

vyplacen jednorázový příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v paušální 

částce 3.000,00 Kč/obřadník, a to na uvedené volební období. Tento příspěvek je účelově určen 

především na pořízení odpovídajícího reprezentativního oděvu, obuvi a doplňků, případně 

úpravu zevnějšku obřadníka. Vyplacení tohoto příspěvku obřadníkům bude provedeno v čase 

druhého nejbližšího výplatního termínu, aplikovaném na Městském úřadu Sedlčany ode dne 

schválení jmenování, a to za splnění podmínky dostatečných zdrojů. 

2.2 Zastupitelům města Sedlčany, jmenovaným na pozici obřadníků, pro to které konkrétní 

volební období nebo pro jeho část, bude vyplacen bonusový příspěvek na pokrytí zvýšených 

nákladů na úpravu zevnějšku a jeho udržitelnosti, a to v částce 300,00 Kč za každý provedený 

obřad nad počet osm obřadů provedených v tom kterém volebním období. Zúčtování 

a vyplacení tohoto příspěvku bude provedeno nejpozději v termínu do dne 28. února 

za kalendářní rok předchozí. 

2.3 Z Fondu lze hradit prokazatelné výdaje na pořízení věcí a služeb, které jsou bezprostředně 

spojeny s reprezentací města Sedlčany při významných návštěvách, obřadech i mimo ně, a to 

v adekvátní hodnotě (rozumí se výdaj na pořízení např. přiměřeného květinového daru 

návštěvníkovi nebo navštěvované osobě; přiměřený prezent spojený s místní nebo národní 

tradicí, poskytovaný významné návštěvě; apod.). V tomto případě podmínkou pro vyplacení 

finanční hotovosti nebo poukázání částky na účet příjemce je předložení výdajového dokladu; 

stvrzenky, která podléhá parafování starostou města, případně tajemníka Městského úřadu 

Sedlčany.  

2.4 Z Fondu lze přispívat na náklady spojené s účastí na občanských a společenských aktech, 

kterých bývá město Sedlčany hlavním organizátorem i na akce, kde se předpokládá účast 



 

 

představitele nebo celé delegace města. Využití prostředků pro tyto účely vždy schvaluje Rada 

města Sedlčany.   

2.5 Prostředky Fondu se ukládají na samostatném účtu zřízeném pro evidenci těchto prostředků. 

Převody peněžních prostředků základního přídělu do Fondu se uskuteční nejpozději do třiceti 

dnů po dni schválení rozpočtu města Sedlčany nebo schváleného rozpočtového opatření, pokud 

tomu nebrání žádné další překážky. Za správnost účtování odpovídá vedoucí Odboru 

ekonomického Městského úřadu Sedlčany.   

2.6 Na poskytnutí příspěvku nebo jiného plnění z tohoto Fondu není právní nárok. 

 

Čl. III Ostatní zásady 

3.1 Při používání Fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem města Sedlčany a lze 

z něj čerpat pouze výdaje podle Čl. II. 

3.2 Řádné zúčtování poskytovaných příspěvků, včetně výpočtu a odvodu daní, zdravotního 

a sociálního pojištění, zajišťuje dle platných předpisů Městský úřad Sedlčany, Odbor 

ekonomický. Zastupitelé k provedení včasných výkonů poskytují plnou součinnost.  

3.3 Evidenci obřadů a dalších reprezentativních aktů vede Městský úřad Sedlčany, Odbor 

vnitřních věcí, který nejpozději po uplynutí účetního období zpracované údaje vhodnou formou 

předá Odboru ekonomickému na zpracování.  

3.4 Zastupitelstvo města Sedlčany tímto v plném rozsahu nahrazuje Pravidla a zásady 

naplňování a použití Fondu reprezentace města Sedlčany, která byla přijata usnesením 

označeným ZM 68/2014-2018 dne 7. září 2015. 

3.5 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo tato Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu 

reprezentace města Sedlčany svým usnesením označeným ZM …/2018-2022 dne 17. prosince 

2018. 

(Konec opisu dokumentu) 

 

(Začátek opisu dokumentu) 

Vnitřní předpis RM č. 5/2018  

Vydávající orgán: Rada města Sedlčany  

Název předpisu: Ceník provozních poplatků a výkonu služby v souvislosti s konáním 

svatebních obřadů při poskytování sjednávaných nadstandardních požadavků a služeb 

souvisejících (v textu dále též „Ceník“ nebo „Předpis“) 

Rada města Sedlčany usnesením, které je evidováno pod značkou 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 stanovila pátek v čase od 10:00 hod. 

do 14:00 hod. (čas v intervalu znamená první a poslední hodinu nabírání pro výkon svatebního 

obřadu). 

Rada města Sedlčany pro provedení úředního výkonu oddání připouští oddacím dnem každý 

den v kalendářním roce, vyjma den, na který připadá státní svátek a den, který není uveden 

ve schváleném Kalendáři oddacích dnů. Z rozhodnutí Městského úřadu Sedlčany může být 

z oddacích dnů vyloučen ten, o kterém je v době před sjednáním termínu pro učinění prohlášení 

snoubenců o vstupu do manželství známo, že je dnem jinak nevhodným. 

Čl. I 

Základní ustanovení; vymezení okruhů nabízených služeb a služeb požadovaných 

S ohledem na zavedení paušální sazby aplikované do časového režimu dnů lze sjednat 

následující nadstandardní služby: 

▪ Součinnost při přípravě místa pro důstojné provedení svatebního obřadu s nadstandardními 

prvky; 



 

 

▪ Zprostředkování, koordinace sjednávaných služeb třetích osob;   

▪ Květinová výzdoba oddacího místa v nabízeném, případně žádaném rozsahu (vazby živé 

květiny; suché vazby; kombinace);  

▪ Další tematická výzdoba (symbolika); 

▪ Živá hudba;  

▪ Hudba reprodukovaná; 

▪ Slavnostní přípitek; 

▪ Pamětní kniha;  

▪ Pamětní list; 

▪ Fotodokumentace; 

▪ Materiál pro výkon obřadu v terénu (manipulace a transport materiálů);  

▪ Další specifické požadavky snoubenců podle možností aplikace v žádaném prostředí (efekty; 

konfety); 

▪ Přítomnost domácích mazlíčků, případně ostatních zvířat na svatebním obřadu;  

▪ Manipulace, doprava na místo určení, režie (příprava, revize, instalace, transport materiálu, 

doprovod); 

▪ Jiné bezpečnostní požadavky. 

Konkrétně nabízené a požadované služby a výkony se sjednávají přímo při podání žádosti 

o uzavření manželství a jsou napočítávány na místo a čas, podle připravenosti nabízených 

služeb pro aplikaci na dané místo a v požadovaném čase.  

Čl. II 

Ceník paušálních sazeb (zápočet služeb s ohledem na místo a čas výkonu) 

(tabulka Přílohou č. 4 k tomuto Zápisu) 

Čl. III 

Povinnosti pověřených osob výkonem služby (vedoucí Odboru vnitřních věcí; popřípadě 

kterýkoli z pracovníků Úseku matriky) konané a výkladové při poskytování sjednávaných 

nadstandardních požadavků a služeb souvisejících 

a) Uzavřít se snoubenci Dohodu o úhradě provozního poplatku, a to v čase podání žádosti. 

Dohodu lze uzavřít pouze s jedním ze snoubenců.  

b) Řádný výběr provozního poplatku, jeho zúčtování v hlavní pokladně na Městském 

úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickém.  

c) Hmotná odpovědnost za správný výběr provozního poplatku podle tohoto Ceníku. 

d) Řádné vedení evidence obřadů a evidence Dohod na Odboru vnitřních věcí 

na Městském úřadu Sedlčany. 

e) Úhrada za zvýšené náklady města Sedlčany spojené a vázané na nadstandardní službu 

dle tohoto Ceníku není správním poplatkem. 

f) Úhrada dle tohoto Ceníku nebude vyžadována a obřad s nadstandardními prvky bude 

na náklady města Sedlčany v tomto smyslu zajištěn snoubencům, kteří nemohou uzavřít 

sňatek na určeném obřadním místě ze závažných zdravotních důvodů a případně 

důvodů sociálních. 

g) Úhrada dle tohoto Ceníku nebude vyžadována v případech uvedených v ustanovení 

§ 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších 

předpisů v návaznosti na ustanovení § 667 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

a) Tento Ceník provozních poplatků a výkonu služby v souvislosti s konáním svatebních 

obřadů s nadstandardními požadavky byl schválen Radou města Sedlčany usnesením 

označeným RM 3-…/2018-2022 dne 12. prosince 2018.  

b) Tento Předpis se stává platným dnem jeho schválení. 



 

 

c) Účinnost tohoto Předpisu v úplném znění se vztahuje na všechny svatební obřady, které 

budou realizovány v termínu po dni 1. ledna 2019.  

d) Rada města Sedlčany svým usnesením, vydaným zpravidla v termínu nejpozději do dne 

30. září roku předchozího na rok následující, stanoví „Kalendář oddacích dnů“. Je-li 

takovýto Kalendář schválen, stává se nedílnou součástí tohoto Předpisu. 

e) Tímto Vnitřním předpisem RM č. 5/2018 se ruší a v plném rozsahu nahrazuje Vnitřní 

předpis RM č. 1/2017 ze dne 7. června 2017, který byl schválen Radou města Sedlčany 

usnesením označeným RM 64-1032/2014-2018 dne 7. června 2017. 

(Konec opisu výše uvedeného dokumentu) 

(Začátek opisu dokumentu) 

Dohoda o úhradě provozního poplatku 

v souvislosti s konáním svatebního obřadu při poskytování sjednávaných nadstandardních 

požadavků a služeb souvisejících  

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

pozdějších předpisů 

 

Město Sedlčany 

IČO 00243272 

v zastoupení níže uvedeného výkonného orgánu Městského úřadu Sedlčany 

se sídlem: Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

ve věci, na základě pověření ze dne …………….., jednající:  

…………………..., pověřená jednat jménem zaměstnavatele  

na straně jedné 

a  

snoubenci (jeden ze snoubenců) 

 

……………………………………   ……………………………………….. 

 

……………………………………   ……………………………………….. 

na straně druhé 

uzavírají následující Dohodu: 

1) Město Sedlčany (dále jen „Město“) souhlasí s nadstandardními požadavky snoubenců, 

které jsou evidovány dokumentací pro slavnostní obřad uzavření manželství, která je 

vedena Odborem vnitřních věcí na Městském úřadu Sedlčany. 

2) Snoubenci jsou si vědomi výkonu nadstandardní služby pro uzavření manželství a se 

sjednaným a Městem poskytovaným souborem nadstandardních služeb souhlasí. 

3) Snoubenci se zavazují při splnění svých požadavků uhradit Městu provozní poplatek 

ve výši stanovené na základě Ceníku schváleného Radou města Sedlčany dne 12. prosince 

2018 s účinností na svatební obřady, pro které byla žádost o uzavření manželství snoubenci 

podána nejdříve dnem 8. června 2017 a dále. 

4) Provozní poplatek se platí při podání žádosti o uzavření manželství.  

5) Provozní poplatek se vrací pouze na žádost; nevrací se, pokud dojde ke zrušení obřadu až 

v den obřadu, popřípadě se snoubenci k obřadu nedostaví. 

6) Uhrazením provozního poplatku ze strany snoubenců je tato Dohoda uzavřena 

konkludentně (právní jednání) a v souladu s Informací č. 12/2012 Odboru všeobecné 

správy Ministerstva vnitra ČR ze dne 19. června 2012. 

7) Tento provozní poplatek není poplatkem správním, který je hrazen dle sazebníku 

zákonného ustanovení (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů) a který je hrazen za vedení řízení a vydání povolení k výkonu svatebního obřadu 

mimo stanovené místo nebo stanovený termín.  



 

 

8) Strany této Dohody prohlašují, že Dohoda obsahuje jejich svobodnou vůli a že nebyla 

uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

9) Tato standardizovaná Dohoda o úhradě provozního poplatku byla schválena Radou města 

Sedlčany dne 12. prosince 2018 usnesením označeným č. RM 3-…/2018-2022.  

(Konec opisu dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ nad komentářem k dokumentům a změnami. 

 

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

Sedlčany, přednesl soubor výroků návrhů usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit aktualizaci 

dokumentu – Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu reprezentace města Sedlčany, 

kterým se v plném rozsahu nahradí dřívější dokument – Pravidla a zásady naplňování a použití 

Fondu reprezentace města Sedlčany, který Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo svým 

usnesením označeným ZM 68/2014-2018 dne 7. září 2015, a to s účinností dnem schválení.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-70/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje a vydává Vnitřní předpis RM č. 5/2018, Ceník provozních 

poplatků a výkonu služby v souvislosti s konáním svatebních obřadů při poskytování 

sjednávaných nadstandardních požadavků a služeb souvisejících. Tímto se ruší a v plném 

rozsahu nahrazuje Vnitřní předpis RM č. 1/2017 ze dne 7. června 2017, který byl schválen 

Radou města Sedlčany usnesením označeným RM 64-1032/2014-2018 dne 7. června 2017, 

s aplikací účinnosti uvedené ve schváleném předpisu.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-71/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje standardizovaný text Dohody o úhradě provozního poplatku 

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

pozdějších předpisů, a to v souvislosti s konáním svatebního obřadu při poskytování 

sjednávaných nadstandardních požadavků a služeb souvisejících, kterým je nahrazen původní 

text Dohody s účinností dnem 1. ledna 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-72/2018-2022. 

 

4.22 Návrh na zajištění kontinuity péče rozpracovaných investičních akcí a akcí stavební 

povahy města Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výše uvedeným návrhem. 

Smluvní strany:  

Zaměstnavatel – město Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany; IČO 00243272 

Zaměstnanec – Ing. Jiří Burian, trvale bytem Sedlčany, Potoční č. p. 927, 264 01 Sedlčany  

 

Vedení města Sedlčany navrhuje založení pracovněprávního vztahu s členem Zastupitelstva 

města Sedlčany, a to Ing. Jiřím Burianem, neboť toto se jeví jako nejvýhodnější.  

 



 

 

Navrhovaný vznik pracovního poměru je žádoucí s ohledem na realitu a potřeby péče i dohledu 

nad stavebními akcemi; zejména se jedná o rozpracované investiční akce města Sedlčany 

(Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; Inženýrské sítě U Háječku; Rozšíření sjezdu 

Nádražní – Pod Potoky), dále se pro rok 2018 i 2019 jedná o účast na připravovaných akcích 

Modernizace dráhy a sektorů Taverny, Sedlčany; Přístavba 2. ZŠ Propojení a Inženýrské sítě 

Sedlčany, Na Skalách. 

 

Návrh je založen na fundamentu nepřetržitosti dřívějších a následných jednání a informací; 

předpokládá kvalitně odvedenou práci v nejvyšší možné míře, odbornou znalost problematiky, 

dispozici základny lidských zdrojů a informací, a to nad rámec očekávané a možné činnosti 

obsahu výkonu funkce, která nesouvisí s výkonem funkce zastupitele a člena RM. 

Jedná se o zajištění koordinačních i dalších činností nad rámec výkonu stavebního dozoru, resp. 

technického dozoru investora na vybraných investičních a stavebních akcích; návrhy řešení 

technologických postupů; zajištění optimalizace čerpání vybraných dotačních titulů; odborné 

posuzování předložených projektových dokumentací k případným úpravám díla (předmětu 

a ceny); odborná a důvodná oponentura zvyšující kvalitu případných doplňujících projektových 

řešení a praktických postupů s využitím dosaženého osobního vzdělání a kompetence, 

dlouholeté praxe a respektu v odborných kruzích; dále účast v jednání před bankovními ústavy 

a poskytovateli dotačních titulů i koordinace činnosti administrátorů. 

Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce s účinností dnem 1. ledna 2018 vyhrazeno 

vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva 

obce. 

 

V případě přijetí navrhovaného usnesení bude pracovněprávní smluvní ujednání opatřeno 

administrativní doložkou ve smyslu zákonného ustanovení.    

Diskuse: 

▪ nad potřebností spolupráce. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl návrh výroku usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany vydat souhlas se vznikem 

pracovněprávního vztahu formou Dohody o pracovní činnosti, a to s ohledem na ustanovení 

§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, která bude uzavřena mezi městem Sedlčany a panem Ing. Jiřím Burianem, 

zastupitelem města Sedlčany, na činnosti, které nejsou předmětem výkonu veřejné funkce 

zastupitele (zejména koordinace činností při investičních akcích a akcích stavební povahy).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-73/2018-2022. 

 

4.23 Zajištění a realizace veřejné zakázky na činnosti pod názvem „Nové webové stránky 

města Sedlčany“ 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výsledky veřejné zakázky vedené za účelem dodávky 

na činnosti a služby pod názvem „Nové webové stránky města Sedlčany“, která byla vykonána 

v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění. 

Odpovědným pracovníkem byl pan Bc. Ondřej Vodňanský. 

Rada města Sedlčany obdržela v písemné podobě tzv. Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 

12. prosince 2018. Z tohoto důvodu zde nejsou uváděny další podrobnosti. 



 

 

Hodnocení obsahovalo pořadí nabídek, které bylo stanoveno pověřenou komisí, na základě 

kterého by měl být vybrán dodavatel (nejnižší cenovou nabídku předložila firma as4u.cz, s. r. 

o., se sídlem Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2; IČO 28884035; nabídková cena 

na pořízení ve výši 34.710,74 Kč bez DPH (s DPH 42.000,00 Kč); technická podpora včetně 

hostingu je za 1.500,00 Kč/měsíc (bez DPH). 

Na základě shora uvedeného lze uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem a následných 

službách. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkami a jejich výhodností. 

 

Po ukončení diskuse bylo předneseno následující usnesení: 

„Rada města Sedlčany v rámci veřejné zakázky na činnosti pod názvem „Nové webové stránky 

města Sedlčany“, v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje následovně: 

a) bere na vědomí průběh zadávacího řízení a zprávu o hodnocení nabídek ze dne 

12. prosince 2018; 

b) souhlasí s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí a na základě tohoto pořadí 

rozhoduje o výběru dodavatele, kterým je as4u.cz, s. r. o., se sídlem Jana Masaryka 195/24, 

120 00 Praha 2; IČO 28884035, za nabídkovou cenu na pořízení ve výši 34.710,74 Kč bez DPH 

(s DPH 42.000,00 Kč); 

c) pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřít Smlouvu o dílo 

s vybraným dodavatelem.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 3-74/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Vizitky pro členy RM; diskusní příspěvek přednesl pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, sdělil ostatním členům RM skutečnost, 

že lze pro podporu výkonu jejich funkce, částečné identifikace osoby zastupující město 

Sedlčany při místních šetřeních a dalších jednáních, případně na reprezentaci při slavnostních 

aktech, vyhotovit pro každého vizitku s označením funkce. Dobrovolně. 

Členové RM po krátké a věcné diskusi s vyhotovením souhlasili, a to bez přijetí specifického 

usnesení.  

Závěr: Vizitky budou vyhotoveny (zajistí TIC Sedlčany). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany; diskusní 

příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup   

Pan Ing. Josef Soukup poukázal na některá vybraná ustanovení Jednacího řádu ZM, která by 

byla vhodná upravit na stávající praxi (např. předkládané dokumenty k jednání – Důvodové 

zprávy), případně je vhodné tento dokument na základě všech připomínek sestavit 

do pracovního návrhu, nad kterým by se mohlo lépe diskutovat. 

V očekávání je zadání pro zpracovatele návrhu. 



 

 

Závěr: Vhodné by bylo učinit směrem k zastupitelům opětovnou výzvu; (na případný pokyn 

pana starosty učiní Sekretariát). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Poradní orgány Rady města Sedlčany (Komise) a zvláštní 

orgány města Sedlčany; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předložil pracovní návrh k diskusi 

nad personálním obsazením těchto poradních orgánů. 

Vzhledem k tomu, že členové RM jej obdrželi jako pracovní materiál ke konzultaci, nejsou zde 

dále uváděny podrobnosti. 

Pan starosta v postavení předkladatele vyslovil předpoklad, že na jednání RM dne 2. ledna 2019 

bude o personální složení s největší mírou pravděpodobnosti rozhodnuto. 

Závěr: Konečné rozhodnutí odloženo na dne 2. ledna 2019. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.4 Diskusní příspěvek č. 4; Propagace města Sedlčany; diskusní příspěvek přednesl 

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, sdělil skutečnosti ohledně snahy různých 

komerčních subjektů zpeněžit obce na jejich propagaci, a to údajů, které jsou na různých 

portálech zveřejněny (poskytnutí služby); (sjednání smluvního vztahu po telefonu). 

Jedná se většinou o neseriózní praktiky. 

Takovéto nekoordinované a těžko kontrolované záležitosti doporučuje RM odmítnout. A dále 

na tyto nabídky nereflektovat. 

Závěr: Nabídky na elektronické propagace budou po tomto jednání dále odmítány (např. 

společnost EUROBANKA, a další). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.5 Diskusní příspěvek č. 5; Program jednání ZM – doplnění o další programové body; 

diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města z podnětu paní 

Ing. Blanky Vilasové   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, sdělil skutečnosti ohledně žádosti výše 

uvedené zastupitelky o zařazení třech programových bodů na nadcházející jednání ZM, a to: 

▪ Mobilní forma letního kina pro Sedlčany v r. 2019; Kinematograf bratří Čadíků; 

▪ Podpora spolkové činnosti; 

▪ Víceúčelové využití areálu „Mrskošovna“. 

Pan starosta sdělil, že tyto programové body byly zaslány v době po vyhotovení Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM a nebyly předtím projednány na jednání RM. 

Z těchto výše uvedených důvodů je tedy pan starosta nedoporučuje projednávat v řádném 

programu; v diskusi jsou samozřejmě možné projednat. 

Každý z bodů této problematiky okomentoval, a to za přispění některých přítomných členů RM. 

Takovéto jednání lze považovat za nestandardní, proti obvyklým pořádkům. 

Pan starosta se podrobněji pozastavil nad vyhotovením záměru s názvem „Sportovně rekreační 

zóna Luční ul., Sedlčany“ (tzv. Mrskošovna). 

 

V souvislosti s prováděnými úpravami v areálu „Mrskošovna“ (plocha v Luční ulici) během 

roku 2018 bylo v průběhu tohoto roku upravováno (známé je i grafické znázornění vizí pro další 



 

 

práce, jehož autorství bylo zneužito) v tomto prostoru zázemí pro sportující, a to se 

zohledněním aktuálních žádostí sportovních spolků a dle Koncepce sportu města Sedlčany.  

Po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z národního programu podpory cestovního 

ruchu v regionech ze dne 15. listopadu 2018 (výše dotace 50 % maximálně 5 mil. Kč) Městský 

úřad Sedlčany, Odbor investic, doporučil vedení města Sedlčany uplatnit dílčí části areálu 

v rámci žádosti o podporu v roce 2019 (zejména se jedná o části týkající se altánu s vybavením 

bezobsluhovým WC, dobíjecí stanice na elektrokola, pítka, další mobiliář, dětský koutek, 

přípojka vodovodu a kanalizace). 

Návrh areálu obsahuje prvky z předchozích variant s maximální multifunkcí. 

Dále se předpokládá možné napojení (v trase pod mostem na LAS Taverny) na Krčínovu 

cyklostezku a prodloužení na autobusové nádraží. V místech, kde byly pořádány koncerty, 

je navržena plocha pro pódium a za ním stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (nyní jsou 

kontejnery za školou na cizích pozemcích). Pro hasičský sport je variantně nakresleno umístění, 

jednak to, co požadovali dříve a dále požadavek nový. 

Závěr: Rada města Sedlčany uvedené skutečnosti vzala na vědomí, a to bez přijetí specifického 

usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.6 Diskusní příspěvek č. 6; Politická propagace na sociálních sítích; diskusní příspěvek 

přednesl pan MUDr. Karel Marek   

Pan MUDr. Karel Marek konstatoval, že se stále častěji na sociálních sítích za účasti některých 

zastupitelů (respektive na účtech v jejich správě a moci), objevují lživá nařčení představitelů 

města, proti kterých je potřebné zvážit patřičné právní kroky a vyvodit důsledky ve vztahu 

k odpovědnosti správců a kultivaci prostředí. 

Závěr: Podnět bude konzultován s právním zástupcem. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.7 Diskusní příspěvek č. 7; Plnění oznamovací povinnosti o konání veřejného zasedání 

ZM; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup   

Pan Ing. Josef Soukup poukázal na nevhodný formát (velikost A2) distribuovaného Oznámení 

o veřejném zasedání ZM, které je pozvánkou pro občany k rozhodnutí účastnit se veřejného 

zasedání ZM (dostačující A3). 

Dále poukázal na skutečnost, že byl na vepsání některých programových bodů nevhodně užit 

tzv. „FIX“, který se v dešti na oznamovací tabuli rozpíjí a je nečitelný. 

Závěr: Vhodná forma velikosti formátu je reflektována, jako i užití vhodných psacích potřeb. 

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 třetího zasedání Rady města Sedlčany (RM 

č. 3/2018-2022), 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 2. ledna 2019. 

V tuto chvíli se z účasti nikdo z přítomných členů RM neomlouval.  

 

Hlavním programovým celkem na jednání příští RM bude „Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu 

roku 2018.“  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 20:01 hod.  

  

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 12. prosince 2018 (2 listy) 

3. RO č. 8/2018 (soubor celkem 10 listů) 

4. Ceník provozních poplatků (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MBF – městský bytový fond 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

OI – Odbor investic  

RM – Rada města Sedlčany 

TIC – Turistické informační centrum Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 16. prosince 2018 

 

 

 

    


