
Anonymizovaný a upravený Zápis  RM č. 1/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 21. listopadu 2018 

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

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

 

 

 
 

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

MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

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

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na šest. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Jiří Burian, v čase od 18:00 hod.; (v tomto 

čase jednání opustil).  

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Ing. Martin Havel. 

Přizvaní hosté: -. 

 

Místo konání jednání RM:   

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

p. 32, 264 01 Sedlčany. 

Jednání započato: 16:05 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:42 hod.  

 

Program jednání:  

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

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

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

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

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

  

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

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

Z neúčasti na dnešním jednání RM se nikdo neomlouval; pouze pan Ing. Jiří Burian, který 

jednání opustil v cca 18:00 hod.   

 

Kromě výše uvedeného člena RM jednání tohoto orgánu města v jeho průběhu nikdo 

z přítomných členů RM neopustil. Rada města Sedlčany byla po celou dobu usnášeníschopná. 

 

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

RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené procedury zákona o obcích 

a Jednacího řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  

 



 

 

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

i dřívější plán, níže uvedený a připravený program.  

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

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

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

byl akceptován a nebyl o další zásadní tematické celky doplněn. Toto jednání RM bylo svoláno 

mimo původní plán a kalendář jednání, a to s odkazem na organizační sdělení starosty města 

při ukončení ustavujícího zasedání ZM dne 12. listopadu 2018.  

 

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

tematickým celkem problematika pod názvem: „Investice města Sedlčany a akce stavební 

povahy v roce 2018, stav přípravy na rok 2019 (Investice na rok 2019)“. 

Dále budou projednávány případy majetkoprávních vztahů. 

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

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

témat (níže uvedeno). 

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

projednávání.) 

 

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

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

řízení města Sedlčany, legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů 

a v neposlední řadě s ohledem na činnosti a výkon samosprávy.  

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

Nově zvolení členové RM obdrželi Jednací řád RM, a to s ohledem na přípravu jeho revize. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 24. října 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 24. října 2018 usnesením, které bylo označeno 

RM 97-1661/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 17. října 2018 (RM č. 96/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 97-1662/2014-2018, vzala 

na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu 

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

2018) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2018 ve výši 

154.881,83 tis. Kč, což představuje 79,62 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje 



 

 

(čerpání) jsou ke dni 30. září 2018 ve výši 115.234,00 tis. Kč, což představuje 59,24 % 

schváleného předpokladu rozpočtu. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 97-1663/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 6/2018, 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 470,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018 rovněž o částku ve výši 470,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

194.988,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 194.988,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 včetně dříve 

provedených rozpočtových změn bude vyrovnaný. 

Administrativní úkoly splněny. Další vyplývající průběžné plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 97-1664/2014-2018, doporučila 

schválit Zastupitelstvu města Sedlčany záměr prodeje pozemku parc. č. 2761/5, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 24 m2 v k. ú. a obci  Sedlčany 

(lokalita v městské zástavbě Sedlčany, ulice K Cihelně, v sousedství bývalého Školního statku 

Sedlčany), a to žadateli, trvale bytem Vysoký Chlumec, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. 

za celkovou kupní cenu ve výši 3.600,00 Kč.  

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

města Sedlčany, prodat pozemek parc. č. 2761/5 v k. ú. a obci Sedlčany, byl řádně zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

Úkol zveřejnění splněn. Další v plnění (zařazení na jednání ZM). 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 97-1665/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2017 (Městské 

vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany) a zprávu o vyhodnocení stavu 

vodohospodářského majetku města Sedlčany, která byla aktuálně sestavena v období září 2018. 

Zprávy byly vyhotoveny odpovědným zástupcem smluvního provozovatele, kterým je 1. SčV, 

a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793. 

K uvedené zprávě nebyly přijaty žádné specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 97-1666/2014-2018, schválila 

objednat zpracování posouzení a stanovení přepočtových koeficientů na jednotlivé 

technologické celky stavby „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, a to podle 

akceptované cenové nabídky ze dne 23. října 2018, kterou předložila společnost FLAGRO, a. 

s., se sídlem Ostrava, Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz za cenu 96.800,00 Kč s DPH. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 97-1667/2014-2018, vyhověla 

samostatně podané Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2018, 

doručené subjektem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, a to 

částkou 2.000,00 Kč pro žadatele Sedlčanská iniciativa regenerace, z. s., se sídlem Praha 4 - 

Nusle, Dačického 1099/17, 140 00; IČO 06324983, který bude pořádat oslavy k 100 letům 

státnosti ČSR a Dne boje za svobodu a demokracii (Den studentstva). 

Úkoly související splněny. 

 



 

 

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

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

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

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

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Krátce byly diskutovány informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující 

informace o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky 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 24. října 2018 (RM č. 97/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-1/2018-2022. 

 

  

2. Hlavní program: „Investice města Sedlčany a akce stavební povahy v roce 2018, stav 

přípravy na rok 2019 (Investice na rok 2019)“ 

  

2.1 Zásadní investiční akce města Sedlčany; předpoklad dokončení realizace v roce 2019  

Úvodního slova se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, který sdělil, že zmíněny budou 

v tomto roce 2018 do určité míry rozpracované akce s přechodem do plnění roku 2019. 

  

K problematice jejich stavu promluvil pan Ing. Jiří Burian. 

 

Inženýrské sítě U Háječku; původně rozpočtováno na rok 2018 11.660,0 tis. Kč 

Stavba byla po dobu 5 měsíců pozastavena z důvodu vyřizování potřebných povolení 

a následně jednání o nárůstu ceny, způsobeným zjištěním jiné kvality těžených zemin v podloží 

a nutností přehodnocení způsobu provádění výkopových prací. Předpokládaný termín 

dokončení bude dle klimatických podmínek v květnu 2019. V současnosti jsou v části ul. 

Manželů Rebcových uloženy sítě, v ul. Balabánova proveden výkop pro pokládku IS, v ul. 

Amerických letců probíhá těžba skalního podloží, v ul. Pešatova práce na osazení čerpací 

stanice tlakové kanalizace. 

Konečné plnění za rok 2018 bude dle klimatických podmínek. 

S vlastníky připojovaných stavebních pozemků byly uzavřeny dohody o podílu na sdružené 

investici; vlastníci se podílejí částkou 260,00 Kč/m2 připojované parcely, finančním objemem 

rozdělenou na složení první poloviny po uzavření Smlouvy a složení doplatku ve výši druhé 

poloviny po dokončení díla. 

Další informace k IS U Háječku – akce běží v rozpočtu; velké problémy s podložím.  

Ing. Jiří Burian vzpomenul postup při zjišťování kvality podloží projektantem (definovány byly 

tři sondy); z rozhodnutí města vydán souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo; termín 

dokončení 5/2019, jak uvedeno výše; konečné povrchy komunikace vynechány (vyhotovení 

odloženo; prevence proti zničení při investiční výstavbě RD). 



 

 

Národní program ČR umožňuje ucházet se o dotaci ve výši 85 tis. Kč na parcelu; pro náš případ 

případné zlevnění o cca 2,00 mil. Kč; zažádali bychom na vodovod (předpoklad 70 % RD musí 

být postaveno – realizovaná zástavba je podmínkou). 

K dnešnímu datu je položena cca polovina metráže inženýrských sítí. 

 

LAS TAVERNY – umělé povrchy dráhy, sektory; rozpočtováno na rok 2018 

11.600,0 tis. Kč 

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

Cenovou nabídku podal jediný uchazeč. S ohledem na MŠMT ČR slíbený dotační program, 

podle kterého by výběr uchazeče z jediné nabídky vyloučil možnou žádost o dotaci, došlo 

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

programu MŠMT ČR, nejprve v září 2018 (MŠMT ČR omezilo program na spolky), následně 

slíbeno na říjen 2018 pro obce (vypsáno pouze pro obce nad 10 000 obyvatel), následně slíbeno 

vypsání programu MMR ČR na konec listopadu 2018. V současnosti vyhlášena výzva, 

probíhají úpravy zadávací dokumentace pro zvýšení šance uspět s žádostí o dotaci. 

Úkolem tedy zůstává opětovně vypsat VŘ na zhotovitele (vybírat alespoň ze tří). 

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal na roli pana Hynka Fajmona. Pan starosta spolu s panem 

Ing. Jiřím Burianem jej představili (vybraný administrátor projektu). 

Pan Ing. Josef Soukup poděkoval. 

 

Rekonstrukce rampy KDJS; rozpočtováno na rok 2018 celkem 300,00 tis. Kč 

Akce byla připravována v součinnosti se společností S-B, s. r. o. a vedením KDJS; z důvodu 

dodání projektového návrhu a cenové nabídky až v průběhu divadelních prázdnin, současně 

s nedostatečnými kapacitami stavební firmy, nebylo možné práce zahájit a zdárně dokončit 

v době, kdy by nebylo nutné zachovat vstup do budovy po stávající rampě. 

KDJS nemá jiný vhodný provozní vstup, kterým by mohlo být zajištěno fungování po dobu 

realizace stavby. 

Stavba by měla být realizována v roce 2019.  

 

Modernizace přestupního terminálu Sedlčany 

Do října roku 2018 rozhodování ÚOHS o návrhu a rozkladu vyloučeného uchazeče. Následně 

proveden výběr dodavatele, vybraný dodavatel žádá před podpisem Smlouvy o dílo přepočet 

nabídkové ceny dle ekonomických vlivů ve stavebnictví po dobu trvání zadávací lhůty (nabídka 

podána dne 3. října 2017). Probíhá posuzování nárůstu cen nezávislými znalci, administrátory 

ZŘ, žádosti o dotaci. 

Dokončení stavby v srpnu 2019. Celkové náklady dle registračního listu akce: 

50.000.000,00 Kč; dotace 45.000.000,00 Kč; z vlastních zdrojů veškeré náklady na akci 

nad limit dotace 45.000.000,00 Kč.  

V současné době na v oblasti administrace probíhá soudním znalcem oceňování (stanovení cen) 

technologických celků. 

Pan Ing. Jiří Burian sdělil, že dnes obdržel materiály za strany zpracovatele ocenění. 

S panem Ing. Tomášem Langerem, vedoucím Odboru investic, budou vypracovány případné 

připomínky.  

Následovat by měla jednání na CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky); jednání 

za účasti zástupců administrátora (společnost Research, s. r. o.).  

Následující jednání RM by pravděpodobně přineslo konečné informace. 

Akce by věcně přecházela do nepříznivého zimního období. 

Zbývají ovšem rozhodující jednání; uzavření Smlouvy o dílo spolu s Dodatkem č. 1. 

Finanční nárůst bude značný a pravděpodobně si vyžádá aktualizaci Smlouvy o úvěru. 

Za optimálních podmínek by byla stavební akce již dokončena a uváděna do provozu. 



 

 

V diskusi o této problematice byla vzpomenuta další kauza totožné firmy ohledně vedení 

veřejné zakázky v postavení uchazeče, která v našem případě podala mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu (Kladruby) a akci tímto neúměrně zdržela. 

  

Přístavba 2. základní školy Propojení, ul. Příkrá 67, Sedlčany 

Začátkem roku 2018, a to rozhodnutím poskytovatele dotace, nebyla dotace přidělena; 

vzhledem k dalším skutečnostem, s ohledem na připravenost projektu a po akceptaci městem 

Sedlčany v létě 2018 byla dotace přidělena.  

Zahájena příprava administrace a zahájeno zadávací řízení. V tuto chvíli probíhá lhůta 

pro podání nabídek na stavební část. Odbor investic poskytuje věcnou součinnost vybranému 

administrátorovi projektu. 

Termín dokončení stavby v srpnu 2019. Celkové náklady dle registračního listu akce činí 

9.300.769,31 Kč, dotace 90 %, vlastní zdroje 10 %. 

Věcně se jedná o dvě učebny.  

Na vybavení obou učeben, přírodovědné a polytechnické je počítáno cca 2 mil. Kč. 

Zajištění pozemku pro výstavbu se včas podařilo dojednat s vlastníkem (Středočeským krajem). 

Referující pan Ing. Jiří Burian sdělil předpoklad březnového zahájení stavby, přičemž 

při zdárném průběhu by se akce měla dokončit v září 2018.  

 

Rozšíření sjezdu Nádražní – Pod Potoky; rozpočtováno na rok 2018 v částce 

2.400,0 tis. Kč 

V prvním pololetí roku 2018 proběhlo výběrové řízení (dne 4. června 2018 uzavřena Smlouva 

o dílo). Při předávání staveniště zjištěna nevhodná hloubka uložení kabelů CETIN, z čehož 

vyplynulo jednání o překládce. V září 2018 (5. září) předáno staveniště po provedení výkopů 

k překládce vodovodu; zjištěna jiná hloubka uložení plynovodu oproti předpokládanému 

vytyčení správcem plynovodu (kolizní hloubka s novou trasou vodovodu). Po jednání se 

správci vodovodu a plynovodu odsouhlaseno řešení dne 1. října 2018. V současnosti 

na uvedené investici byla provedena opěrná zídka a nyní probíhá technologická přestávka 

pro vytvrdnutí betonu do dne 14. prosince 2018. Následně bude pokračováno dle klimatických 

podmínek. 

 

Diskuse: 

▪ o problémech jednotlivých akcí; 

▪ finanční souvztažnosti; 

▪ zajištění výběrových řízení. 

 

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

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o stavu hlavních a rozpracovaných investičních 

akcí roku 2018, jejichž poměrné plnění věcné a rozpočtové bude předmětem návrhu rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 1 

(hlasování přítomno šest členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-2/2018-2022. 

 

2.2 Akce „Posouzení energetické náročnosti budov“ 

Rada města Sedlčany měla k dispozici (byla předložena) zadávací dokumentace k zahájení 

výběrového řízení na akci „Posouzení energetické náročnosti budov“ zadávané dle vnitřního 

předpisu č. 2 / 2014 pro zadávání veřejných zakázek. 



 

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil prostřednictvím referujících 

radních dokumentaci pro výběr dodavatele PENB. Na základě požadavků zákona o hospodaření 

energií č. 406/2000 Sb., je vlastník budov povinen mít zpracované aktuální průkazy energetické 

náročnosti budov. Tyto průkazy je nutné aktualizovat každých 10 let a v případě provedení 

změny na budově, která má vliv na hospodaření s energiemi v budově. V rámci investičních 

akcí došlo k podstatným změnám na vybraných budovách, které lze považovat za konečné 

v horizontu delším než 10 let (zateplení; výměna oken). Pro toto výběrové řízení byly vybrány 

následující budovy: Sedlčany č. p. 482 (spisovna), Sedlčany č. p. 159 (rehabilitace, zubní 

poliklinika), Sedlčany č. p. 336 (budova Městského úřadu Sedlčany, přístavba pro Městskou 

policii Sedlčany), Sedlčany č. p. 428 (objekt Základní umělecké školy Sedlčany), Sedlčany č. 

p. 1250 (služebna a sídlo Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany).  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s údaji uvedenými v Příloze 

č. 6 schváleného rozpočtu města Sedlčany ve výši 55,00 tis. Kč, tj. průměrně 11.000,00 Kč 

včetně DPH na jednu budovu. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, navrhuje oslovit dodavatele dříve zpracovaných PENB 

pro město Sedlčany, v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2014 pro zadávání VZ neustanovovat 

pověřenou komisi.  

 

Kompletní Zadávací dokumentace je k dispozici u zpracovatele. 

Akce pod názvem „Posouzení energetické náročnosti budov“ je zadávána podle vnitřního 

předpisu č. 2 / 2014 pro zadávání veřejných zakázek v úplném a účinném znění a v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

Zadávací dokumentace včetně příloh je souhrnem veškerých zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na posouzení energetického hospodářství budov, které jsou zadavatelem stanoveny 

a poskytovány dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro jejich účast v zadávacím řízení. 

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách neuvedené se 

řídí zákonem. 

 

Hlavním předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění posouzení energetické náročnosti 

budov ve vlastnictví města Sedlčany (dle bodu 15. Posuzované objekty) dle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov. 

Cílem bude pořízení průkazů energetické náročnosti, obsahující: protokol prokazující 

energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění a klasifikaci energetické náročnosti 

budovy, která bude rozdělena do klasifikačních tříd. 

Průkazy energetické náročnosti mohou rovněž v budoucnu sloužit jako podklady pro čerpání 

dotací. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 45.455,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého 

závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. 

 

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu 1 měsíce od data zahájení plnění. 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem uvažován k datu dne 

10. prosince 2018.  

Místem plnění jsou veřejné budovy na území města Sedlčany, jak již stručně uvedeno výše:  

▪ Městská knihovna Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany;  

▪ Nemocnice Sedlčany, Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany;  

▪ Městský úřad Sedlčany, budova III., Nádražní č. p. 336, 264 01 Sedlčany;  

▪ Základní umělecká škola, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; 



 

 

▪ Provozní budova SDH, Kňovická č. p. 1250, 264 01 Sedlčany. 

 

 

Nabídka musí obsahovat: 

A) Obsah celé nabídky s odkazy na čísla stránek jednotlivých částí nabídky. 

B) Krycí list nabídky ve formátu *.pdf (vyplněný, podepsaný oprávněnou osobou). 

C) Doklady k prokázání kvalifikace dle části 5 této ZD. 

D) Návrh Smlouvy o dílo „Posouzení energetické náročnosti budov“. Návrh Smlouvy bude 

ve formátu *.pdf podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka řízení. 

E) Nabídkový rozpočet ke stanovení a doložení nabídkové ceny dodavatele bude předložený 

v nabídce ve formátu *. xls a bude v souladu s požadavky zadávací dokumentace.  

 

Diskuse: 

▪ nad komentářem o potřebnosti Ing. Jiřího Buriana; 

▪ nad svědčícími zkušenostmi; 

▪ předpoklad – vyhotoveno a fakturováno v roce 2018. 

 

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

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předloženou Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na dodávky a služby pod názvem „Posouzení energetické náročnosti budov“ 

a ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zahájení výběrového řízení za účelem 

zajištění nejvhodnějšího uchazeče.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-3/2018-2022. 

 

2.3 Aktualizace a úprava Přílohy č. 6 schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 – 

projektová dokumentace a TDI 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM připravil a předložil návrh úpravy 

Přílohy č. 6 schváleného rozpočtu města dle aktuálního vývoje zpracovávaných projektových 

dokumentací. Návrh úpravy zachovává celkovou výši v rámci Přílohy č. 6 schválené, tj. 

1.955,00 tis. Kč. 

 

Dále je zde (níže) vložena uvedená Příloha č. 6 s obohacením o potřebná data. 

Rozdíly a úpravy věcně okomentoval pan Ing. Jiří Burian. 

     

Projektová dokumentace a TDI     

     

Název SR tis. Kč 1-10/2018 Kč 

celkem 2018  

tis. Kč  

Rekonstrukce dráhy a sektorů LAS 185 181.379,00 181,379  

Koncepční studie - plavecký bazén 385   225,007 dodání únor 2019 

Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ 235 235.000,00 235,000  

Bezbariérové přístupy – ulice Obchodní 120   96,800 

Ing. Peterka studie 65,0 + DPH,  

analýza 15,0 + DPH 

Úpravy a rozšíření sjezdu ulice Pod Potoky 50 24.650,00 24,650  

Inženýrské sítě Na Stínadlech – II. etapa 140   65,340 
Ing. Peterka 36,0 + DPH,  
KRB 18 + DPH – p. Pajlovi 

Dopravní připojení Červený Hrádek 80   0,000 pouze geodetický podklad 21,780 



 

 

Rekonstrukce ÚT a ZTI v 5. MŠ 100   60,500 

do RM nabídka KRB dokumentace  

stávajícího stavu, doporučení 

Vodovod Solopysky 20 19.360,00 19,360  

Posouzení zeleně Tyršova ul. - park 34 33.275,00 33,275  

Rekonstrukce podatelny - MěÚ 96 96.800,00 96,800  

Rekonstrukce hlavního objektu RTN 185   185,000  

Vzduchotechnika KDJS 160 162.140,00 162,140  

TDI - U Háječku 100 29.040,00 197,835 

doplnění vč. BOZP  

a vč. AD KRB 

TDI – služebna Městské policie Sedlčany 10 48.400,00 48,400  

Posouzení energetické náročnosti budov 55   55,000 

připraveno VŘ 5 budov města  

č. p. 482, č. p. 159, č. p. 336, 
č. p. 428, č. p.1 250 

Koncepce rozvoje sportu města Sedlčany 2018-2030   31.460,00 31,460  

PD zajištění stanovisek - kontejnery hřiště s um. pov.   12.100,00 12,100 p. Lomoz 

PD přeložky DN 300 lokalita 7     12,100 KRB 

Přípojka vody pro sportovní areál v Luční ulici     15,125 KRB 

Sanace vlhkosti ZUŠ     32,670 

p. Lomoz návrh 25,41;  

rozpočet 7,26 vč. DPH 

DIO Modernizace přestupního terminálu     41,140 

p. Lucida 12 zaměření,  

22 DIO +DPH 

Vícetisky PD pro akci Modernizace přestupního 
terminálu Sedlčany     28,672 studio AM 4 x 5,924 + DPH 

Celkem 1.955 873.604,00 1 859,753 95,247 

     

Administrace projektů k dotacím OP EU      

     

Název 

SR/RO tis. 

Kč 1-10/2018 Kč   

Monitorovací zpráva - přivaděč pitné vody 5 5.000,00 5,000  

Monitorovací  zpráva - snižování energie 5. MŠ 5 1.815,00 1,815  

Monitorovací zpráva - snižování energie 2. ZŠ 5 1.815,00 1,815  

Monitorovací zpráva - snižování energie MěK 5 1.815,00 1,815  

Monitorovací zpráva - analýza rizik staré ek. zátěže 6 6.050,00 6,050  

Monitorovací zpráva - varovný systém 6 6.050,00 6,050  

Inženýrské sítě Č. Hrádek - Na Skalách 42 42.350,00 42,350  

Monitoring dotačních příležitostí 62 31.400,00 31,400  

Pořízení CAS pro město Sedlčany 18 18.150,00 18,150  

Administrace Modernizace přestupního terminálu   38.478,00 60,000 
B&P 800Kč/hod + jednotlivé změny  
2-20 bez DPH, + 3150 + 2,394 

Administrace Přístavba 2. ZŠ Propojení, Sedlčany     30,250 B&P 

Administrace Rekonstrukce LAS Taverny      B&P - splatnost leden 2019? 42,35 

Administrace IS U Háječku      B&P - splatnost leden 2019? 42,35 

Celkem 154 114.445,00 204,695 -50,695 

     
 

 

     



 

 

 

 

Administrace veřejných zakázek 

     

Název SR tis. Kč 1-10/2018 Kč   

Modernizace přestupního terminálu 50 18150 54,450 SIK, Flagro 

Rekonstrukce LAS Taverny 50 48.400,00 48,400 B&P 

Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ 50   0,000  

Inženýrské sítě Č. Hrádek - Na Skalách 50   0,000  

Přístavba 2. ZŠ Propojení, Sedlčany      B&P - splatnost leden 2019? 54,45 

Rekonstrukce LAS Taverny      B&P - splatnost leden 2019? 48,4 

Celkem 200 219.473,00 102,850 97,150 

     

 2.309 celkem: 2.167,298  

 

Akce: Koncepční studie – plavecký bazén 385,00 tis. Kč nově navrženo 225,00 (-160,00) 

tis. Kč dle provedeného výběru dodavatele. 

 

Akce: Bezbariérové přístupy – Obchodní ul. 120,00 tis. Kč, nově navrženo 97,00 tis. Kč 

(- 3,00) tis. Kč práce zahájeny Ing. Peterkou, před dohodou o ceně došlo k úmrtí projektanta, 

osloven Ing. arch. Peterka (syn) k dokončení rozpracované studie. S ohledem na jiné pracovní 

vytížení projektanta byla podána nabídka až 19. listopadu 2018. V první fázi bude zpracována 

studie k projednání s vlastníky sjezdu u OD Penny, další stupně dokumentace navrhovány 

do rozpočtu roku 2019. 

 

Akce: Úpravy a rozšíření sjezdu ul. Pod Potoky; 50,00 tis. Kč; realizováno 24,7 tis. Kč 

(- 5,3 tis. Kč) – úspora ve změně rozsahu. 

 

Akce: Inženýrské sítě Na Stínadlech – II. etapa 140,00 tis. Kč nově navrženo 65,3 tis. Kč 

(- 4,7 tis. Kč) – na základě aktualizovaných cen projektantů Ing. arch. Peterka (36.000,00 Kč + 

DPH) a Krejčí Bohumil (18.000,00 Kč + DPH) pro zpracování všech stupňů PD (prodloužení 

ulice Amerických letců potřebné pro dokončení části U Háječku) studie pro zbývající část 

lokality Na Stínadlech bude navrhována do rozpočtu roku 2019. 

 

Akce: Dopravní připojení Červený Hrádek; 80,00 tis. Kč nově navrženo 0,00 Kč 

(- 80,00 tis. Kč) – dle jednání s vlastníky pozemků, došlo ke změnám požadavků projekčně 

připraveným na náklady vlastníků. Do rozpočtu roku 2019 bude navrhován návrh nové 

komunikace v trase stávající polní cesty směrem na Vítěž. 

 

Akce: Rekonstrukce ÚT a ZTI (zdravotně technické instalace) v 5. MŠ 100,00 tis. Kč nově 

navrženo 60,50 tis. Kč (- 39,5 tis. Kč) – na základě jednání s vedením MŠ došlo k aktualizaci 

rozsahu prací a podání cenové nabídky firmou KRB pro zpracování dokumentace stávajícího 

stavu ZTI, UT s doporučením opatření pro rekonstrukci. 

 

Akce: TDI – U Háječku; 100,00 tis. Kč; nově navrženo 200,00 tis. Kč (+ 100,00 tis. Kč) – 

původně předpokládán pouze TDI, při průběhu realizace stavby (nutnost těžení v hornině tř. 7 

– odstřel) došlo k zákonné povinnosti zajistit koordinátora BOZP a potřeby změn v projektu 



 

 

rovněž AD (autorský dozor) projektanta. Navýšení ceny je odvozeno od smluvní ceny 

14,00 tis. Kč/měsíc BOZP za 350,00 Kč/hod dodatečných prací projektanta.  

 

Akce: TDI - služebna Městské policie Sedlčany; 10,00 tis. Kč realizováno za 48,40 tis. Kč 

(+ 38,40 tis. Kč) – z důvodu prodloužení realizace stavby o dobu nepříznivých klimat. 

podmínek došlo i k delší době provádění výkonu TDI (jaro 2018). 

 

doplněné akce: 

▪ Koncepce rozvoje sportu města Sedlčany 2018 – 2030, 31,50 tis. Kč – z důvodu zákonné 

povinnosti (červen 2018). 

▪ PD zajištění stanovisek – kontejnery hřiště s um. pov., 12,10 tis. Kč – z důvodu potřeby 

k povolení realizace akce „Šatnové buňky – hřiště s UT3G“. 

▪ Projektová příprava přeložky DN 300 lokalita 7; 12,10 tis. Kč – z důvodu potřeby k povolení 

realizace akce „Přeložka vod. řadu DN300“. 

▪ Přípojka vody pro sportovní areál v Luční ul., 15,10 tis. Kč – na základě cenové nabídky KRB, 

pro potřeby zajištění připojení vodovodu v areálu „Mrskošovna“, pro potřeby investice na rok 

2019. 

▪ Sanace vlhkosti ZUŠ, 32,70 tis. Kč – na základě cenové nabídky (Ing. Lomoz); návrh opatření 

a rozpočet k řešení problematiky vlhkosti; pro potřeby investice na rok 2019. Dle Žádosti paní 

ředitelky ZUŠ a provedeného místního šetření, dlouhodobě přetrvává problém vzlínání vlhkosti 

ve stěnách přízemí, způsobuje degradaci omítek a zejména zdravotní závadnost vzduchu. 

▪ Vícetisky PD pro akci Modernizace přestupního terminálu, 28,68TKč – na základě cenové 

nabídky autora projektové dokumentace Ing. arch. Košťál dotisk 4 paré projektové 

dokumentace pro potřeby realizace stavby (dříve dodaná paré dokumentace byla využita 

při Žádosti o dotaci, výběrovém řízení, změně stavby před dokončením). 

▪ Návrh DIO pro akci Modernizace přestupního terminálu; 41,10 tis. Kč – při projednání 

výstavby s dopravci a vybraným dodavatelem vznikl požadavek na jiné zajištění provizorních 

opatření pro zastávky autobusů (2 nové výstupní zastávky před poštou, 5 nástupních 

ve Zberazské ul.); na tato opatření musí být zpracován návrh autorizovaným dopravním 

inženýrem (poptána fi. Lucida – autor dopravního řešení v PD). Konzultováno prostřednictvím 

p. Váni s dopravní inspektorkou Policie ČR. 

 

Celkem nerealizováno za: 404,00 tis. Kč, celkem doplněno za: 312,00 tis. Kč. 

 

Po diskusi byly předneseny výroky usnesení: 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí aktualizovanou Přílohu č. 6 schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018 dle průběžného plnění a nově vzešlých potřeb.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-4/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové dokumentace ve fázi studie pro stavební akci 

pod názvem „Bezbariérové přístupy – ulice Obchodní“, a to s dodavatelem, firmou 

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

IČO 05378834 za cenu 96.800,00 Kč včetně DPH (80.000,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-5/2018-2022. 

 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové dokumentace ve fázi pro provedení stavby komunikace 

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

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

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

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-6/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové dokumentace ve fázi pro provedení stavby inženýrských 

sítí pro stavební akci pod názvem „Inženýrské sítě Na stínadlech – II. etapa“, a to s dodavatelem, 

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

IČO 16938402, za cenu 21.780,00 Kč včetně DPH (18.000,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-7/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové dokumentace zmapování (pasportu) stávajícího stavu 

ÚT a ZTI pro stavební akci pod názvem „Rekonstrukce ÚT a ZTI v 5. MŠ“, a to s dodavatelem, 

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

IČO 16938402, za cenu 60.500,00 Kč včetně DPH (50.000,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-8/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové přípravy pro stavební akci pod názvem „Projektová 

příprava přeložky DN 300 lokalita 7“, a to s dodavatelem, firmou Bohumil Krejčí - KRB, se 

sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO 16938402, za cenu: 12.100,00 Kč 

včetně DPH (10.000,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-9/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové dokumentace ve stupni DSP pro stavební akci 

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

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

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



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-10/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání odborného posouzení a návrhu opatření pro stavební akci 

pod názvem „Sanace vlhkosti ZUŠ“, a to s dodavatelem, firmou S-B, s. r. o., se sídlem 

Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 25652362, za cenu 32.670,00 Kč včetně 

DPH (27.000,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-11/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové dokumentace ve stupni DSP pro stavební akci 

pod názvem „Vícetisky PD pro akci Modernizace přestupního terminálu“, a to s dodavatelem, 

firmou Studio AM, s. r. o., se sídlem Praha, Na bojišti 1470/24, Nové Město, 120 00 Praha 2; 

IČO 62416598, za cenu 28.672,00 Kč včetně DPH (23.696,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-12/2018-2022. 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, objednání projektové dokumentace části DIO pro stavební akci pod názvem 

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

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

41.140,00 Kč včetně DPH (34.000,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-13/2018-2022. 

 

2.4 Zajištění podání Žádosti o dotaci na akci IS U Háječku 

V rámci dotačního programu má být podpořeno vybudování technické infrastruktury 

pro výstavbu rodinných domů a bytů do výše max. 80,00 tis Kč / zasíťovaná parcela. Lze 

aplikovat na právě realizovanou lokalitu IS U Háječku – 25 nových parcel, maximální výše 

dotace 2.000.000,00 Kč; následně musí být do 5 let vystavěno 70 % RD.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, dnes předložil cenovou nabídku společnosti 

B&P Research, s. r. o. na administraci a podání Žádosti o dotaci za nabídnutou cenu 

35.000,00 Kč bez DPH. 

Předpokládané podání Žádosti je v lednu roku 2019. 

 

Diskuse: 

▪ podpora je žádoucí; zlevnění akce; úspora rozpočtu; 

▪ domluvit s panem Ing. T. Langerem předpoklad realizace u stavebníků – zjišťovací úkol; 

▪ řešíme jen podání a administraci Žádosti. 

 

Po ukončení diskuse byl přednesen výrok návrhu usnesení: 



 

 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle akceptované 

cenové nabídky, přípravu žádosti o dotaci a její předložení poskytovateli dotace, dále 

vypořádání kontrol do momentu registrace akce pod názvem „IS U Háječku, Sedlčany“, a to 

s dodavatelem, firmou B&P Research, s. r. o., se sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše č. p. 1932/13, 

602 00 Brno; IČO 60724269, za cenu 42.350,00 Kč včetně DPH (35.000,00 Kč bez DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-14/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Záměr města Sedlčany prodeje nepotřebného pozemku parc. č. 1550/4, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 240 m2 v k. ú. Sedlčany 

(lokalita ulice Jateční) 

Referující k uvedené problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

problematiku uvedl s pomocí informací předaných z Odboru majetku. 

 

Tato problematika byla na jednání RM již dříve podrobněji projednávána, a to s ohledem 

na přezkum potřebnosti majetku pro město Sedlčany, případně pro rozvoj objektu Městská jatka 

Sedlčany a s ohledem na zveřejnění záměru. 

 

Vlastní Žádost o koupi pozemku byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: 

OM/16076/2017 dne 13. srpna 2018. 

Identifikace žadatelky: 

Provedena. 

 

Žadatelka požádala o odkoupení části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany  (část pozemku 

parc. č. 1550/1 k. ú. a obec Sedlčany); (grafická specifikace části); (lokalita ulice Jateční), a to 

z důvodu zajištění kvalitnějšího přístupu na stávající pozemek, kterého je vlastnicí. 

Jmenovaná nemá závazky vůči městu Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své dřívější zasedání učiněné dne 22. srpna 2018 

zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit záměr města Sedlčany týkající se 

prodeje pozemku parc. č. 1550/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, výměra 240 m2 v k. ú. Sedlčany (ulice Jateční v sousedství objektu bývalých Městských 

jatek Sedlčany). Pro účely orientace v lokalitě vizte geometrický plán č.: 2599-76/2018 ze dne 

4. listopadu 2018. Jediným zájemcem o koupi je žadatelka, trvale bytem Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tudíž za celkovou kupní cenu 48.000,00 Kč (vizte dřívější 

usnesení označené č. RM 92-1569/2014-2018). 

 

Diskuse: 

▪ vyhodnocení majetkoprávních vztahů v širším kontextu (parc. č. 1553/12 v jejím vlastnictví 

má výměru 454 m2); 



 

 

▪ nad velikostí, tvarem, dopravní dostupností, konfigurací a využitelností pozemku v souladu 

se schválenou územně plánovací dokumentací města Sedlčany s pomocí dostupných mapových 

podkladů a znalosti terénu; 

▪ majetkoprávní vztahy; vliv aktu na rozvoj lokality; zájmy provozovatele objektu Městských 

jatek Sedlčany;  

▪ v podstatě se jedná o pozemek (parcelu), který je součástí zahrádkářské kolonie; 

▪ cena zvýšena podle možnosti skutečného užívání, tj. nikoli jako ostatní plocha 

(150,00 Kč/m2), ale jako zahrada (za cenu 200,00 Kč/m2); v podstatě jinak cena smluvní. 

 

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 návaznosti na své zasedání dne 22. srpna 2018 doporučuje 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit záměr města Sedlčany týkající se prodeje nepotřebného 

pozemku parc. č. 1550/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

výměra 240 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Sedlčany, ulice Jateční), v rozsahu 

geometrického plánu  č. 2599-76/2018 ze dne 4. listopadu 2018, a to žadateli, trvale bytem 

Sedlčany, za jednotkovou cenu ve výši 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

48.000,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-15/2018-2022. 

 

3.1.2 Sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; záměr města vykoupit pozemek parc. č. 

st. 14/3, druhem pozemku zastavěná plocha, výměra 124 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, 

obec Sedlčany 

Podklady k řešené problematice připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Referujícím k řešené problematice tohoto majetkoprávního bodu programu jednání byl pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Výše uvedeným Odborem majetku, byl na základě složitých předchozích jednání a rozhodnutí 

RM osloven vlastník zájmové nemovitosti, tentokráte s pozitivním výsledkem ve prospěch 

občanů města. 

Pan starosta ozřejmil situaci na mapových podkladech (snímek katastrální mapy; zaměření 

zájmové části – nově za tímto účelem zhotovený GP). 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své zasedání dne 25. července 2018 zvažovala vydat 

doporučení formou usnesení, a to Zastupitelstvu města Sedlčany, schválit záměr města 

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

o výměře 124 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, vizte geometrický plán č.: 234-

75/2018 ze dne 7. listopadu 2018, a to od vlastníka nemovitosti, trvale bytem Sedlčany, 

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

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností pozemku pro plnění funkcí obce (volební místnost; možnost pro setkání 

občanů; klubová činnost a další); 

▪ smysl sjednocení vlastnictví; 

▪ další využití pozemku pro výstavbu obecního domku za účelem rozvoje občanské společnosti; 

▪ navrhovaná jednotková cena podle schváleného ceníku (jako stavební parcela 400,00 Kč/m2). 

 



 

 

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 návaznosti na své zasedání ze dne 25. července 2018 doporučuje 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit záměr města týkající se výkupu pozemku parc. č. 

st. 14/3, druhem pozemku zastavěná plocha, výměra 124 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany, vizte geometrický plán č. 234-75/2018 ze dne 7. listopadu 2018, a to z vlastnictví 

paní FO, za jednotkovou cenu 400,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 49.600,00 Kč.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-16/2018-2022. 

 

3.1.3 Zajištění dopravní propustnosti lokality; zatížení pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany služebností (VB)   

Podklady k řešené problematice připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Referujícím k tomuto majetkoprávnímu bodu programu jednání RM byl pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města Sedlčany. 

RM byla k dispozici Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – práva cesty. 

Z původního lesního pozemku byl odměřen pozemek k zatížení uvedeným VB, který byl 

označen 2951/10 o výměře 320 m2. Tento pozemek skýtá dostatečný prostor pro žádanou 

dopravní obslužnost pozemku parc. č. 2931, vše v k. ú. a obci Sedlčany. 

Pan starosta vysvětlil vše na podkladu nově vyhotoveného GP pro tento účel (č. 2600-77/2018) 

a na základě návrhu smluvního ujednání, který vypracovala paní Mgr. Monika Drábková, 

právní zástupkyně města Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany a FO, trvale bytem 

Sedlčany, s tím, že město Sedlčany zřizuje ve prospěch FO věcné břemeno spočívající v právu 

cesty, tedy průjezdu a průchodu po nově odděleném pozemku parc. č. 2951/10, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 320 m2 v k. ú. Sedlčany, vizte 

geometrický plán č.: 2600-77/2018 ze dne 5. listopadu 2018 a naopak FO zřizuje ve prospěch 

města Sedlčany věcné břemeno spočívající v právu cesty, tedy průjezdu a průchodu 

po pozemku parc. č. 2945/11, travní porost o výměře 163 m2 v k. ú. Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ zajištění přístupu do městského lesa pro občany města; 

▪ zajištění nerušeného přístupu na pozemek vlastníka; 

▪ další aspekty budoucího vztahu; přenositelnost práva; 

▪ nad mapovými podklady (situační snímek; zaměření věcného břemena). 

 

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 uzavření Smlouvy 

o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany a FO, trvale bytem Sedlčany, s tím, že město 

Sedlčany zřizuje ve prospěch FO pro pozemek parc. č. 2931, druhem pozemku zahrada, věcné 

břemeno spočívající v právu cesty, tedy průjezdu a průchodu v rozsahu nově odděleného 

pozemku parc. č.  2951/10, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

výměra 320 m2, vizte geometrický plán č. 2600-77/2018 ze dne 5. listopadu 2018 a naopak FO 

zřizuje ve prospěch města Sedlčany věcné břemeno spočívající v právu cesty, tedy průjezdu 



 

 

a průchodu po pozemku parc. č. 2945/11, druhem pozemku trvalý travní porost, výměra 

163 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-17/2018-2022. 

  

3.1.4 Zajištění budoucích majetkoprávních vztahů; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-6015145/VB1 Sedlčany, Oříkov, NN 

pro č. p. 315/2; návrh smluvního ujednání 

Podklady k řešené problematice připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Referujícím k řešené problematice tohoto majetkoprávního bodu programu jednání byl pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala doporučení pro akt ZM schválit uzavření předkládané 

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

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

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

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

zmocněncem společnosti, subjektem práva – Jan Kukačka, s. r. o., se sídlem Čerčany, Sázavská 

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

břemeno na pozemku ve vlastnictví a majetku města Sedlčany parc. č. 670 v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 

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

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

 

S ohledem na právní jistotu zohledněno ustanovení § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů (právo stavby k pozemku ve vlastnictví 

obce), a to ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonu č. 458/2000 Sb., energetický zákon (§ 25 odst. 4) s provázaností na právo stavby podle 

občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). 

Z pohledu potřeb správního řízení je postačující písemný souhlas vlastníka zatíženého pozemku 

na tzv. situačním výkresu, tj. na rozsahu zatížení, ke kterému byl vydán souhlas. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady – zobrazení lokality; 

▪ nad rozsahem zatížení; 

▪ přínos akce pro osadu Oříkov. 

 

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

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

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6015145/VB1 Sedlčany, Oříkov, NN pro č. 

p. 315/2“, mezi městem Sedlčany, jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a. 

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

plné moci č. PM/II-109/2014 ze dne 30. dubna 2014 zmocněncem společnosti, subjektem – 

Janem Kukačkou, s. r. o., se sídlem Čerčany, Sázavská č. p. 508, 405 02 Čerčany, jako 

budoucím oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 670 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4kV. 



 

 

Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu povinnému vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 3.000,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-18/2018-2022. 

 

3.1.5 Případ úpravy ceny bytů (bytových jednotek s vestavbou do půdního prostoru) 

při privatizaci MBF 

(S ohledem na váhu projednání a konečného procesu schválení v ZM přeřazeno zde ze souboru 

„Bytová problematika“) 

Referující pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, požádal o doplnění informací o poslední 

výsledky jednání pana Ing. Jiřího Buriana, který jednání vedl a inicioval. 

Činnost RM: 

RM zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v případě prodeje bytů, 

tj. bytových jednotek č. 1172/7, č. 1173/8, č. 1173/9 a č. 1175/6, kde došlo v minulosti se 

souhlasem RM k rozšíření bytů na úkor společných půdních prostor, byl prodej těchto půdních 

prostor realizován za cenu stanovenou tzv. „Odborným posudkem“ č. D-51/2018 ze dne 19. září 

2018, za cenu 760,00 Kč/m2. 

 

Diskuse: 

▪ širší vazby problematiky (projednáváno s uživateli); 

▪ historický vývoj případu podrobněji; 

▪ postup prověřen na MF ČR, odboru 16 – Cenová politika; 

Tento odbor vykonává legislativní činnost v oblasti sjednávání a regulace cen, určení 

nepřiměřeného majetkového prospěchu, cenové evidence, poskytování cenových informací, 

kontroly cen, a zajišťuje její harmonizaci s právem EU. Vykonává působnost ministerstva podle 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

▪ řešení konzultováno s PZ, která určila a prověřila bezpečný postup na zajištění ceny, 

respektive vytvoření nabídky zájemcům o koupi bytu; 

▪ průchodnost aktu prodeje zájemcům o koupi bytu, respektive účastníkům přímého prodeje 

(privatizace MBF); pro případ neakceptace bude nově nastaven správcem MBF režim 

nájemného; 

▪ nutno vnímat rozdíly v ocenění (jednotková cena za bytovou jednotku; cena půdního prostoru 

bez vestavby a bez snížení způsobeného konstrukcí krovu („zašikmení“) před investicí 

vestavby; cena půdy s vestavbou a další); vysvětlil pan starosta;    

▪ plnění dřívějších ujednání na RM (očekávaný bezpečný návrh řešení). 

 

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

přednesl následující návrh výroku usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v případě prodeje bytů, 

tj. konkrétních bytových jednotek č. 1172/7, č. 1173/8, č. 1173/9 a č. 1175/6, u kterých došlo 

v minulosti se souhlasem Rady města Sedlčany k rozšíření bytů na úkor půdních prostor 

bytového domu, byl prodej těchto půdních prostor při prodeji bytu realizován za cenu 

stanovenou Odborným posudkem č. D-51/2018 ze dne 19. září 2018, který vypracoval znalec, 

za jednotkovou cenu ve výši 760,00 Kč/m2.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-19/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 



 

 

 

3.2.1 Žádost FO, trvale bytem Sedlčany, o odkoupení bytové jednotky č. 13/5 v bytovém 

domě Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13; privatizovaný MBF 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 6. listopadu 2018 a zaevidována pod č. 

j.: OM/21936/2018. 

Žadatel identifikován níže, jako i obsah předmětu Žádosti (v celém znění uložena ve spisu).   

Činnost RM: 

RM projednala Žádost FO, trvale bytem Sedlčany, jejímž předmětem je odkoupení 

do soukromého vlastnictví bytové jednotky č. 13/5 na adrese bytového domu. 

RM v této souvislosti zvažovala odsouhlasit, aby žadateli byl dosud užívaný byt o celkové 

výměře 59,7 m2 odprodán za původně schválenou kupní cenu, tj. 5.300,00 Kč/m2 (vizte 

usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 152 ze dne 27. srpna 2012) s tím, že komora 

o výměře 29,30 m2 uvedená v prohlášení vlastníka, bude jmenovanému prodána v souladu 

s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, tzn., že do úhrnu podlahové plochy bytu se započte podlahová plocha vymezeného 

půdního prostoru vynásobená koeficientem 0,10.  

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

5.300,00 Kč/m2 znamená, že uvedená bytová jednotka č. 13/5 na adrese bytového domu 

Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, 264 01 Sedlčany, bude prodána FO za celkovou kupní cenu 

176.490,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad zmínkou o rekonstrukci; 

▪ bytové jednotky v objektu bytového domu již dříve privatizovány; 

▪ prodej dříve schválen ZM; 

▪ ohledně problematiky rozšíření bytu. 

 

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

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

„Rada města Sedlčany po prověření skutečností souhlasí, aby FO, trvale bytem Sedlčany, byl 

dosud užívaný byt (bytová jednotka č. 13/5 v bytovém domě Sedlčany č. p. 13) o celkové 

výměře 59,70 m2 odprodán za původně schválenou kupní cenu, tj. 5.300,00 Kč/m2 (vizte 

ve věci vydané usnesení ZM č. 152 ze dne 27. srpna 2012) s tím, že komora o výměře 29,30 m2 

uvedená v prohlášení vlastníka, bude jmenovanému prodána v souladu s vyhláškou 

č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, tzn., 

že do úhrnu podlahové plochy bytu se započte podlahová plocha vymezeného půdního prostoru 

vynásobená koeficientem 0,10. Celková plocha bytu s příslušenstvím takto činí 33,30 m2, 

což při jednotkové ceně 5.300,00 Kč/m2 znamená, že uvedená bytová jednotka č. 13/5 bude 

prodána FO za celkovou kupní cenu 176.490,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-20/2018-2022. 

 

3.2.2 Právní zajištění možnosti podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) 

na adrese Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 12. listopadu 2018 a zaevidována pod č. 

j.: OM/21796/2018. 

Charakteristika užívaného bytu: 

▪ velikost (výměra) je 46,5 m2; 

▪ číslo bytu 7 v prvním patře; 



 

 

▪ situován v bytovém domě na adrese Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany. 

 

Identifikace podnájemce: 

Provedena.  

Podle vyjádření správce MBF jsou platby za užívání bytu hrazeny (informaci zajistil Odbor 

majetku). 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) 

na adrese Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, 

a to na dobu určitou od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ zajištění elementárního přehledu o užívání MBF; 

▪ přispívá k transparentnosti uživatelských vztahů;  

▪ nad dobou trvání podnájmu (souhlas vysloven na dobu počínaje dnem 1. ledna 2019 do dne 

31. prosince 2019). 

 

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 povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. 

patro) na adrese Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 

a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-21/2018-2022. 

 

3.2.3 Smlouva o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany (prodloužení doby 

užívání) na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/III. patro) 

Žádost o prodloužení „Smlouvy o ubytování“ byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 

6. listopadu 2018 a zaevidována pod č. j.: OM/21908/2018. 

 

Identifikace žadatele: 

Provedena.  

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), 

a to s žadatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2019 do dne 30. června 2019. 

 

Diskuse: 

▪ pravidelné platby realizovány; 

▪ doporučení prodloužit prověřeno u správce MBF; 

▪ disponuje předpoklady pro úhrady plateb vyplývajících ze smluvního užívání; 

▪ pro podporu vymahatelnosti závazků doba prodloužena o ½ roku. 

 

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 ubytování 

v bytovém domě Sedlčany, na adrese bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 



 

 

Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), a to se stávajícím uživatelem, na dobu určitou, tj. ode 

dne 1. ledna 2019 do dne 30. června 2019.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-22/2018-2022. 

 

3.2.4 Smlouva o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany (prodloužení doby 

užívání) na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 13/IV. patro) 

Žádost o prodloužení „Smlouvy o ubytování“ byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 

7. listopadu 2018 a zaevidována pod č. j.: OM/21985/2018. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

jednotka č. 13/IV. patro), a to s žadatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2019 do dne 

30. června 2019. 

 

Diskuse (použit stejný formát pro totožnou problematiku jako u předchozího případu): 

▪ pravidelné platby realizovány; 

▪ doporučení prodloužit prověřeno u správce MBF; 

▪ disponuje předpoklady pro úhrady plateb vyplývajících ze smluvního užívání; 

▪ pro podporu vymahatelnosti závazků doba prodloužena o ½ roku. 

 

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. 13/IV. patro), 

a to s žadatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna do dne 30. června 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-23/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Plnění Smlouvy o nájmu nemovitosti; vyúčtování nákladů vynaložených na opravy 

a údržbu pronajatého objektu „Městská jatka Sedlčany“ 

Zprávu, zaslanou smluvním uživatelem objektu Městská jatka Sedlčany, která byla 

vypracována managementem společnosti (uživatele), tj. Zemědělskou společností Kosova 

Hora, a. s., přednesl a okomentoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Dokument byl zaevidován Městským úřadem Sedlčany dne 13. listopadu 2018 pod č. j.: 

OM/22404/2018. 

 

Identifikace uživatele: 

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s., se sídlem 262 91 Kosova Hora, IČO 00107956. 

 

Uživatel má i nadále zájem objekt užívat, a to v souladu s dříve uzavřenou uživatelskou 

Smlouvou. 

 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany projednala ekonomické vyhodnocení, resp. vyúčtování nákladů 

vynaložených na opravy a údržbu pronajatého objektu (objekt ve vlastnictví města Sedlčany) 

„Městská jatka Sedlčany“, která na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 23. října 2015 

užívá Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.  

Rada města Sedlčany v této souvislosti byla seznámena se skutečností plnění smluvního 

ujednání, které je závazné pro nájemce, tj. ZS Kosova Hora, a. s. Nájemce v roce 2017 zahájil 

stavební akci s názvem „Nová kotelna jatka Sedlčany“, která svým objemem přesáhla kapacity 

roku 2017 a přešla do letošního roku 2018. V roce 2017 tak bylo ze zdrojů nájemce 

proinvestováno 842.504,00 Kč a předpokládá se, že stavba bude dokončena do konce roku 2018 

s předpokládanými náklady ve výši 2 mil. Kč. Dále byla na stávajícím objektu jatek vyměněna 

plastová okna a byla provedena nová dílčí elektroinstalace ve výši 219.682,00 Kč. Z uvedeného 

je zcela zřejmé, že Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s., jako nájemce, a to v souladu 

s ujednáním čl. III. odst. 2) citované Smlouvy, splnila podmínku dlouhodobého nájmu, tzn. 

investovat do pronajatého objektu minimálně částku 140.000,00 Kč ročně.  

 

Diskuse: 

▪ kontinuita investic; 

▪ plnění Smlouvy. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala zprávu o plnění Nájemní smlouvy uzavřené za účelem provozování 

Městských jatek Sedlčany za rok 2018 na vědomí, přičemž konstatovala, že jsou smluvní 

ujednání o výši „ročních investic“ do pronajatého a užívaného objektu plněna. Objekt je užíván 

ve smyslu určení a ve smyslu uživatelského vztahu. RM nevyslovila k přednesené Zprávě žádné 

připomínky a nezadala žádné úkoly. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3.2 Projednání a schválení Plánu inventarizace majetku, závazků a pohledávek města 

Sedlčany ke dni 31. prosince 2018 

Uvedený dokument vypracoval Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to v součinnosti 

s vedoucími Odborů, kteří pro výkon inventury uvolňují své zaměstnance. 

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

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, resp. tzv. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosince 2018“, a to včetně složení hlavní inventarizační komise a dílčích 

inventarizačních komisí s tím, že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2018 a ukončena 

nejpozději dne 31. ledna 2019 [vizte případně Přílohu, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu, 

tj. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany k 31. prosinci 2018; 

(celkem 3 listy textu), hlavní inventarizační komise, dílčí inventarizační komise]. 

Ustanoveno je celkem 8 dílčích inventarizačních komisí, a to podle druhu majetku a jedna 

hlavní inventarizační komise. 

Postupováno bude především podle zákona o účetnictví. 

 

Diskuse: 

▪ personální zajištění; 

▪ povinný výkon založený zákonem o účetnictví. 

 



 

 

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 předložený návrh Městského úřad Sedlčany, Odboru majetku, 

resp. tzv. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosince 2018“, a to včetně personálního složení hlavní inventarizační komise 

a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2018 

a ukončena nejpozději dne 31. ledna 2019, a to v souladu se schváleným dokumentem.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-24/2018-2022. 

 

3.3.3 Návrh na vyřazení majetku města z evidence a účetnictví 

Návrh pro jednání RM připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, souborem písemností 

dne 20. listopadu 2018. 

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

Sedlčany. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

na vyřazení drobného a dlouhodobého majetku města Sedlčany, který byl shledán přebytečný 

a neupotřebitelný, případně byl realizován podle rozhodnutí příslušných orgánů (návrh RM; 

rozhodnutí ZM). Jedná se o majetek, který je vyřazován na základě podnětů jednotlivých 

Odborů s tím, že tento majetek je zastaralý, nefunkční, resp. rozbitý a v případě městských bytů, 

byly tyto realizovány schváleným prodejem (vizte případně přiložený soupis – Přílohy č. 1 a 2 

předloženého dokumentu k projednání, které jsou nedílnou součástí tohoto Zápisu); 

pro evidenci v Zápisu označeny jako jedna Příloha (spolu s průvodním návrhem 5 listů). 

Z tohoto důvodu zde není uveden přesný výčet majetkových položek (duplicita informací). 

 

Diskuse: 

▪ doporučení likvidační komise; 

▪ vyřazovaný majetek potřebný k provozu Městského úřadu Sedlčany již nahrazen funkčním; 

▪ zajištění dokumentace a ekologické likvidace (Odbor majetku). 

 

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

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

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

na vyřazení drobného a dlouhodobého majetku města Sedlčany, který byl shledán přebytečným 

a neupotřebitelným, případně byl realizován podle rozhodnutí příslušných orgánů (návrh RM; 

rozhodnutí ZM). Jedná se o majetek, který je zastaralý, nefunkční, resp. rozbitý a v případě 

městských bytů, byly tyto realizovány schváleným prodejem (položkový soupis majetku je 

Přílohou usnesení jako nedílná součást).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-25/2018-2022. 

 

3.3.4 Žádost Hasičského sboru města Sedlčany – JPO III/I na zapůjčení vyspecifikované 

části plochy na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany; oslavy sv. Floriána 

Návrh pro jednání RM připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Žádost byla podána elektronickou cestou dne 14. listopadu 2018, do služební schránky 

pana Petra Kuthana, vedoucího Odboru majetku.  



 

 

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

Sedlčany. 

Činnost RM: 

RM projednala Žádost Sboru dobrovolných hasičů města Sedlčany (JPO III/I), která se týká 

projeveného zájmu o zapůjčení plochy na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to za účelem 

oslav sv. Floriána dne 5. května 2019, kterou bude žadatel organizovat. RM v této souvislosti 

schválila pronájem, respektive užívání zmíněného veřejného prostranství žádaného dne 

5. května 2019 s tím, že v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1) písm. c) obecně závazné 

vyhlášky města Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, je 

zmíněná akce osvobozena od místního poplatku. 

 

Doplnění z pohledu Městského úřadu Sedlčany, Odboru školství a památkové péče: 

Při pořádání veřejných akcí je organizátor povinen zajistit, aby fyzické nebo právnické osoby 

nezpůsobili svojí činností nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí. 

V případě poškození kulturní památky bude postupováno v souladu s památkovým 

a přestupkovým zákonem (např. pokutu lze uložit do výše 2.000.000,00 Kč vlastníkovi kulturní 

památky, pokud dostatečně nezajistil ochranu dané KP). Tato může být vymáhána na základě 

smluvního ujednání s uživatelem, případně na základě podmíněného povolení akce v režimu 

obecně závazné vyhlášky, případně postupem podle zákona shromažďovacího. Dále se musí 

bráti na zřetel záležitosti přestupkového řízení v režimu přestupkového zákona, případně 

v režimu trestního zákoníku. Je žádoucí, aby organizátor vhodným způsobem zajistil 

bezpečnost nevstupováním do prostředí kulturní památky.  

 

Dodržení bezpečnosti a další aspekty před, v průběhu a po ukončení akce; předání a převzetí 

prostranství.    

 

Diskuse: 

▪ při této akci projevila zájem se současně prezentovat Policie ČR, Krajské ředitelství, a to 

ve prospěch pozitivní prezentace práce Policie ČR ve prospěch občanů a státu s širokou 

prezentací uplatnění uchazečů ve sboru; tato akce jim bude oznámena, respektive termín; zajistí 

tajemník Městského úřadu Sedlčany; 

▪ další aspekty organizace a bezpečnosti (podmínky vlastníka; odpadové hospodářství; akce 

při plné dopravě a zachování dopravní propustnosti náměstí i dostupnosti parkovacích ploch. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala informaci na vědomí. 

Rada města Sedlčany Žádost schválila, a to bez přijetí specifického usnesení. Předání informací 

žadateli zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, dále zajistí předání informací žadateli s ohledem 

na potřebu aktivního projevu součinnosti s žadatelem, který bude na organizaci slavnostního 

dne a zajištění programu spolupracovat se správcem veřejného prostranství (Sedlčanské 

technické služby, s. r. o.; zajištění odpadového hospodářství, posílení sběrných nádob); ve své 

režii a úsilí organizátor (žadatel) zajistí, aby nedocházelo k hanobení kulturního dědictví 

a památek účastníky akce, respektive celého mobiliáře užívaného prostoru; např. preventivní 

zajištění dostatečného počtu laviček, aby účastníci neužívali k sezení balustrádu u Mariánského 

sloupu apod.) a v oblasti zajištění bezpečnosti a pořádku bude aktivována spolupráce 

s Městskou policií Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 



 

 

3.3.5 Zajištění smluvního ujednání na užívání reklamního zařízení umístěného na nových 

stožárech veřejného osvětlení; prodloužení doby nájmu (lokalita Sedlčany, při silnici I/18 

Rada města Sedlčany na dnešním jednání byla informována o Žádosti o prodloužení 

uživatelského vztahu stožárů veřejného osvětlení (8 ks stožárů) ze dne 2. 11. 2018, které jsou 

instalovány podél osy silnice „Votice – Sedlčany – Příbram“, na dobu blíže určenou slovy 

žadatele: „Od 1. ledna 2019 na další období, v délce alespoň jednoho roku.“  

Jedná se o využití sloupových stožárů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Sedlčany, které 

jsou ve správě Sedlčanských technických služeb, s. r. o. Stožáry jsou umístěny při krajnicích 

komunikace I. třídy (správce za ČR je Ředitelství silnic a dálnic, příspěvková organizace MD 

ČR; vlastnictví silnice ČR; označení komunikace dle centrální evidence I/18). Úhrada 

za užívání je smluvním partnerem hrazena vždy předem, a to na celou dobu užívání, které je 

ujednáno smluvně. Žadatelka dříve prováděla pravidelně běžnou údržbu zařízení – reklamních 

tabulí a jejich držáků (upevnění na sloupy veřejného osvětlení). Vzhledem k tomu, že žadatelka 

na dílčí reklamní plochy aplikuje smluvní ujednání s klienty, kteří na nich dávají ve známost 

své podnikatelské aktivity, jsou na rozhodnutí Rady města Sedlčany závislí další klienti. Žádost 

byla podána s dostatečným časovým předstihem; stávající smluvní ujednání je uzavřeno 

na dobu určitou do dne 31. prosince 2018.  

V roce 2015 byly staré stožáry odinstalovány (vyměněny) a nahrazeny novými, a to s ohledem 

na realizovanou akci „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“. 

Jmenovaná na nové stožáry opětovně reklamy instalovala. K jednotlivým panelům (velikost, 

vzhled, sdělení), které byly opětovně instalovány, se RM nevyjadřovala.  

Je třeba ponechat průchod možnosti legislativních opatření, které případně mohou smluvní 

ujednání ovlivnit (např. zákaz reklamních tabulí v městské zástavbě v ochranném pásmu 

silnice) i další aspekty vztahu mezi vlastníkem a nájemcem. Radní doporučili prodloužení doby 

užívání pouze na dobu do konce roku 2019 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany 

města Sedlčany na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů výše uvedených, případně 

z jiných mimořádných důvodů, v době sjednaného užívání na své náklady nájemce (paní 

Pavlína Dlouhá) neprodleně reklamní tabule bez poškození stožárů odstraní.  

Do smluvního ujednání lze zapracovat možnost dalšího prodloužení užívání. 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Dodatku č. 14 ke Smlouvě o užívání stožárů“, 

na základě kterého se mění čl. IV. „Doba užívání“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, 

uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem; IČO 45869677, ve znění Dodatku 

č. 13. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 

za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2019 

do dne 31. prosince 2019 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany 

na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných 

důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně 

odstraněny.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-26/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Organizační záležitosti; stanovení termínů jednání orgánů města Sedlčany 



 

 

Podle cyklu programu bylo předsedajícím navrženo následující jednání RM realizovat také 

v příštím týdnu dne 28. listopadu, a to z důvodu potřebnosti řešení mnohé problematiky a též, 

aby se jednání dostala zpět do pravidelného cyklu, přerušeného vyjednáváním o koalici. 

Další následné jednání RM po shora uvedeném nejbližším jednání se uskuteční pravděpodobně 

dne 12. prosince 2018, a to ve slavnostním duchu a atmosféře, kdy budou v prostorách jednoho 

ze sálů KDJS (Koncertní sál) předávána z rukou starosty města Sedlčany ocenění úspěšným 

reprezentantům města Sedlčany za rok 2018. 

Na toto jednání RM se z účasti omluvili pan Ing. František Hodys a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, 

místostarosta města, kteří toho času budou mimo město Sedlčany a dosažitelnost. 

 

Diskuse: 

▪ o vhodnosti termínu pro slavnostní vyhodnocení reprezentantů; případné přesunutí 

problematiky slavnostního vyhlášení reprezentantů na dne 19. prosince 2018 (účast); 

▪ termíny vázány na uvolnění Koncertního sálu pro tento akt; program provozu KDJS je již 

dříve nastaven; realizace se váže na možnosti KDJS; zajistí pan starosta (prověření možností 

a optimalizace termínu s ředitelem příspěvkové organizace); 

▪ další aspekty vhodnosti termínů; rozhodnuto bude na příštím jednání RM dne 28. listopadu 

2018. 

 

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

přednesl výrok návrhu usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 17. prosince 2018 v čase 

od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském 

sále KDJS Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-27/2018-2022. 

 

4.2 Žádost o vyslovení souhlasu s užíváním znaku města Sedlčany 

SK Pegas Sedlčany, z. s. prostřednictvím svého představitele pana Ing. Tomáše Langera, 

požádal město Sedlčany, a to v souladu se zákonem o obcích a dalšími předpisy, o schválení 

použití symboliky (loga) města Sedlčany (samotné růže bez štítu) na klubové oblečení členů 

SK Pegas Sedlčany, z. s., a to podle přiloženého grafického návrhu, který vychází z manuálu 

znaku, co do velikosti (poměru), zobrazení i barevnosti znaku. 

Znak bude vytištěn na klubovou šálu. 

Žádost byla podána formou e-mailu do služební schránky pana starosty dne 16. listopadu 2018.  

 

Diskuse: 

▪ hlavní zásady zobrazení; 

▪ souhlas pro tyto účely bezúplatný.    

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl výrok na podporu schválení Žádosti, který je závazný 

pro předání informace žadateli (provede Sekretariát Městského úřadu Sedlčany), a to bez přijetí 

specifického usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje využití symbolu růže – tj. symbolu města Sedlčany, a to 

v souladu s manuálem městských symbolů za účelem vyhotovení produktu na podporu 

sounáležitosti SK Pegas Sedlčany, z. s. s městem Sedlčany a propagace klubové činnosti 

(výroba klubové šály).“ 

Usnesení: nebylo navrhováno. 



 

 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Oddávající pro volební období 2018 – 2022 s právem užívání závěsného státního znaku 

Pan starosta navrhl ve prospěch zajištění výkonu funkce oddávajících v matričním obvodu 

Sedlčany všechny nově zvolené členy Zastupitelstva města Sedlčany, a to Ing. Jiřího Buriana; 

Mgr. Radovana Faktora; Ing. Martina Havela; Mgr. et Mgr. Rostislava Hefku; Ing. Františka 

Hodyse; Ing. Miroslava Hölzela; MUDr. Andreu Chromcovou; paní Barboru Kelichovou; 

MUDr. Karla Marka;  PaedDr. Jaroslava Nádvorníka; Mgr. Libora Novotného; pana Richarda 

Otradovce; JUDr. Filipa Růzhu; Ing. Martina Severu; Ing. Josefa Soukupa; Ing. Petra Stoupu; 

Mgr. Zdeňka Šimečka; MUDr. Zdeňka Špaleho; Ing. Pavla Švagra, CSc.; Ing. Blanku 

Vilasovou a MUDr. Vladimíra Zámostného.  

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

užívat při svatebním obřadu závěsný státní znak.  

Vedena byla krátká diskuse o smyslu návrhu a naplnění. 

 

Po ukončení diskuse k uvedené problematice pan starosta přednesl soubor výroků návrhu 

usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany stanovuje na volební období 2018 – 2022, a to s účinností na svatební 

obřady konané dnem 1. ledna 2019, místem pro konání svatebních obřadů obřadní síň budovy 

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

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

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

pro výkon svatebního obřadu).“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-28/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje jmenovat ve prospěch zajištění obsazení pozice oddávajících 

pro volební období 2018 – 2022 všechny členy Zastupitelstva města Sedlčany. Všichni členové 

Zastupitelstva města Sedlčany budou po dobu výkonu funkce ve volebním období 2018 – 2022 

disponovat právem užívat při svatebním obřadu, jako i obřadech slavnostních, závěsný státní 

znak. Právo užívat závěsný státní znak v případech vymezených zákonem má rovněž tajemník 

Městského úřadu Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-29/2018-2022. 

 

4.4 Rozhodnutí o mimořádných odměnách; pololetní odměny 

Na základě projednání s dotčenými subjekty a jejich odpovědnými osobami a zejména 

na základě kontinuálního vyhodnocení činnosti pan starosta sestavil návrh na vyplacení 

mimořádných odměn pro jednatele obchodních společností a ředitele příspěvkových 

organizací, založených, respektive zřízených městem Sedlčany.  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy, které byly předloženy v procentuální výši obdobně jako minulé vyhodnocovací 

období. 

Dokumenty ve věci jsou uloženy v agendě vedené panem starostou. 

Model 75 % platu tvoří odměna ředitelů škol a školských zařízení (6 person); v totožném 

procentu i jednatelé obchodních společností (2 persony). Ředitelé ostatních příspěvkových 

organizací 50 % měsíčního platu. 



 

 

 

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

výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje mimořádné pololetní odměny pro jednatele obchodních 

společností, ředitele příspěvkových organizací, založených, respektive zřízených městem 

Sedlčany, a to podle dříve aplikovaných zásad uvedených v přípise návrhu mimořádných 

odměn za druhé pololetí roku 2018 ze dne 21. listopadu 2018. Odměny budou vyplaceny 

ve výplatním termínu za měsíc listopad 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-30/2018-2022. 

 

4.5 Vodné a stočné na rok 2019; kalkulace 

Všichni členové Rady města Sedlčany obdrželi z rukou pana Ing. Miroslava Hölzela, starosty, 

dokumenty potřebné k prostudování, původem od správce Městské vodovodní a kanalizační 

infrastruktury Sedlčany, kterých předmětem je kalkulace vodného a stočného na rok 2019. 

Kalkulace byla provedena experty provozovatele, tj. obchodní společností 1. SčV, a. s. 

Každý z radních přijal úkol k řádnému nastudování. 

Podrobněji výsledky kalkulace okomentoval pan Ing. Jiří Burian. 

Cestou ke zmírnění následků zdražení vodného je snížení nájemného. 

Pan Ing. Josef Soukup upozornil na vady dokumentu, který nereflektuje změnu vlastníka 

(z pohledu provozovatele vodovodu změny u spotřebitele). 

Nejedná se již o „Povltavské mlékárny“. Na dokumentu je tento údaj žádoucí opravit 

(u původce dokumentu zajistí Sekretariát MěÚ Sedlčany). 

Na následujícím jednání RM by tato měla přijmout usnesení o případném doporučení ohledně 

stanovení ceny vodného a stočného. 

Závěr: Rozhodnutí o případném doporučení odloženo.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Příprava programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Pan starosta konstatoval, že na příštím zasedání RM bude jedním z úkolů sestavení Program 2. 

veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022. 

Mnohé programové záležitosti jsou připravovány: 

▪ kontrola plnění přijatých usnesení na minulém veřejném zasedání ZM (nejen ustavujícím); 

▪ zpráva z uskutečněných jednání RM v mezidobí zasedání ZM minulého a plánovaného na dne 

17. prosince 2019; 

▪ majetkoprávní záležitosti města Sedlčany; majetkové záležitosti k rozhodnutí ZM (připraveno 

cca 7 programových bodů); 

▪ cena vodného a stočného na rok 2018; kalkulace; 

▪ hospodaření města Sedlčany; případné Rozpočtové opatření; 

▪ kompetence ke konečné úpravě rozpočtu – pověření k provedení v RM; 

▪ rozpočtové provizórium na rok 2019 (do doby schválení řádného rozpočtu); informace 

o rozpočtech příspěvkových organizací; 

▪ informace o investiční akci; přijetí úvěru (financování investičního záměru); Dopravní 

terminál Sedlčany; změna; 

▪ směrnice GDPR; 

▪ další informace; různé; 

▪ diskuse. 

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



 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Žádost o souhlas s daňovým odepisováním technického zhodnocení nemovitosti; 

budova Sedlčany č. p. 161; druhé projednávání 

Původní Žádost byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 3. října 2018 a zaevidována pod č. 

j.: ST/19541/2018. 

Žadatelovo doplnění obecného charakteru o vyjádření specifikace stavební činnosti bylo 

doručeno dne 14. listopadu 2018. 

Později byly na Sekretariát Městského úřadu Sedlčany doručeny požadované účetní doklady, 

tj. Protokol o zavedení majetku a Inventární karty spolu s dalšími doklady (faktury s předmětem 

plnění) a další.  

Provozovatel Nemocnice Sedlčany, obchodní společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., 

prostřednictvím uvedených dokumentů, ke kterým je připojen podpis pana Ing. Filipa Zítka, 

provozního ředitele, požádala o souhlas vlastníka stavby s daňovým odpisováním technického 

zhodnocení budovy Sedlčany č. p. 161, které bylo provedeno v letech 2015 až 2018, a to po 

dobu platnosti Nájemní smlouvy v rozsahu uvedeném v tabulce (vizte níže). 

Jednalo se o stavební úpravy na předmětné budově – instalatérské práce – rozvody vody, 

rozvody elektro kabelů, rozvody kyslíkových plynů apod. 

 

Účel Oddělení (umístění) Zařazeno Částka v Kč 
Technické zhodnocení 

budovy 

rozšíření NIP 2 10. prosince 2015 983.777,00 

Kompresorová stanice  1. června 2015 879.650,00 

Technické zhodnocení 

budovy 

rozšíření DIOP 1. dubna 2016 220.426,00 

Technické zhodnocení 

budovy 

rozšíření DIOP 1. listopadu 2017 397.895,00 

Technické zhodnocení 

budovy 

rozšíření NIP /DIOP 9. září 2018 895.906,00 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany předmět Žádosti posoudila, a to spektrem zásadních faktorů, rozhodných 

k případnému vydání souhlasného stanoviska. 

 

Diskuse: 

▪ požadavky města splněny. 

 

Přijaté usnesení: 

„Rada města Sedlčany jednající v postavení vlastníka budovy Sedlčany č. p. 161, která je 

předmětem uživatelského vztahu, souhlasí s daňovým odpisováním technického zhodnocení 

stavby provedeného nájemcem, obchodní společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., které 

bylo realizováno v letech 2015 až 2018, a to po dobu platnosti Nájemní smlouvy v rozsahu 

uvedeném v tabulce, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 1-31/2018-2022. 

 

4.8 Požadavky smluvního uživatele objektu Nemocnice Sedlčany  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, sdělil, že byla na Městský úřad Sedlčany doručena 

Žádost o zapracování do rozpočtu města na rok 2019 některých akcí ze zaslaného souboru 



 

 

stavebních podnětů ve prospěch udržitelnosti objektu Nemocnice Sedlčany, a to ze strany 

nájemce – uživatele, společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

Jejich požadavkem je např.: výměnu datových kabelů IT rozvodů, telekomunikačních 

technologií; havarijních uzávěrů vody atd. 

S tímto materiálem bude RM v čas příhodný pracovat; bude řádně projednán. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Informace členů RM ve věci personálního zajištění poradních orgánů ZM; ustanovení 

poradních orgánů RM a další 

Úvodem podal stručnou informaci o personálním složení, respektive sestavování obsazení 

členů Finančního výboru ZM pan Ing. František Hodys, předseda. Sdělil, že oslovil některé 

talentované a veskrze bystré potenciální zájemce o práci v tomto orgánu. 

 

Pro úplnost informace, zachování tradice obvyklých a dlouhodobě ověřených postupů 

rozhodování i ku prospěchu kontinuity procesů jsou v tomto Zápise uvedeny komise zřízené 

pro minulé volební období, bez jejich personálního obsazení a příklad řešené iniciativy. Dílčí 

úkoly komisím vždy podle potřeby definuje RM (minimálně předmět iniciativy a čas plnění), 

případně schvaluje plán činnosti. Komise ovšem nemusejí na zadání úkolů čekat; pozitivní 

iniciativě nejsou kladena omezení.  

Pan starosta sdělil základní legislativní rámec zřízení, funkce a činnosti komisí, který je založen 

ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, ve kterém je uvedeno, že RM může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány 

komise. V našem případě svá stanoviska a náměty předkládají komise Radě města Sedlčany.  

Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle 

ustanovení § 103 odst. 4 písm. c) výše uvedeného zákona. Předsedou takovéto komise může 

být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost 

v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti 

předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto 

prokázání pro úředníky územních samosprávných celků (zákon o úřednících). 

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Z tohoto důvodu je třeba dbát (je vhodné) 

na lichý počet všech členů. Komise je ze své činnosti odpovědna Radě města Sedlčany; 

ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá ovšem starostovi města. 

Po výše uvedeném sdělení právního rámce, pan starosta dále v projednávaném tématu 

postupoval za účelem podání informací.  

  

4.9.1 Komise pro výchovu a vzdělávání  

Pan starosta poukázal na některá témata, kterými se tato komise může zabývat: 

- problematikou národnostních menšin, začleňování do společnosti (děti a mládež); 

- problematikou případného provozování náhradních zařízení za VHP a JVZ na území města 

(negativní vlivy na výchovu a osobnostní růst); 

- osvětou členů komise s možností využití Nadace manželů Tykačových, známé pod názvem 

„WOMEN FOR WOMEN“; 

- aktivitami sedlčanských škol pro podporu nadace „Člověk v tísni“ formou zapojení se 

do projektu „Vyběhej školu v Africe“, apod; 

- problematikou prominutí poplatku za školské služby; 

- dalšími tématy výchovy (mimoškolní aktivity). 

Vzhledem k výše uvedenému je třeba takovýmto poradním a iniciativním orgánem disponovat 

a jeho odbornými závěry nepohrdat; činnost komise se jeví jako vhodná. 



 

 

 

4.9.2 Komise stavební 

Komise se zabývala zejména: 

- obecně stavební problematikou a byla aktivní při tvorbě územně plánovací dokumentace; 

- opakovaně případem návrhu řešení stavebnětechnického problému v Šafaříkově ulici (případ 

zřízení zamýšlené provozovny stravovacího zařízení; zajištění přístupu přes pozemek města 

Sedlčany; technické řešení; problematika vlhkého zdiva; odstranění tarasu; majetkoprávní 

vazby); 

- přípravou dílčích rozhodnutí orgánů subjektu, zejména její předseda byl z titulu odbornosti 

jmenován do výběrových komisí na akce podporované z fondů (zateplení objektů), jako i další 

významné investiční akce; 

- konzultacemi o cenové problematice materiálů a objektů; 

- dalšími činnostmi z oblasti stavebního práva. 

 

4.9.3 Komise dopravní  

Komise se zejména zabývala: 

- zajištěním návrhů řešení identifikovaných dopravních závad v městské zástavbě; 

- na přípravě návrhů dopravního značení; 

- provedením opakované rekognoskace terénu za účelem zjištění dopravních závad 

a inventarizace dopravních závad odstraněných a závad v řešení; 

- návrhy na zajištění projektů zvyšujících bezpečnost chodců ve městě; 

- návrhy na zvýšení počtu parkovacích míst a komfortu parkování; 

- zajištěním názorů na dopravní řešení stavebních úprav veřejných prostranství (náměstí, ulice, 

parkoviště); 

- zimní údržbou komunikací; 

- dalšími úkoly, kterými byla pověřena RM nebo přímo starostou města.  

Zřízení této komise má smysl, komise byla v minulém období díky invenci dřívějšího pana 

starosty aktivní a její odbornost byla využívána.  

 

4.9.4 Komise životního prostředí  

Za uplynulé volební období komise neřešila žádné významné případy lokálního znečištění. 

Zabývat se může případy nepovoleného uložení TKO na sídlištích, černými skládkami, údržbou 

zeleně, může projevit určitou vůli pro odbornost a součinnost při povolování kácení dřevin 

rostoucích mimo les, které tvoří významné prvky koloritu městské zástavby.  

 

4.9.5 Komise sociální a zdravotní  

Vzhledem k poměrům společnosti a zejména místní komunity, problematika, spadají 

do kompetence této komise, nevyžadovala za uplynulé volební období nějaký (specifický) 

odborný zásah.  

 

4.9.6 Komise sportu a tělovýchovy 

Činnost tohoto subjektu byla soustředěna na funkčnost, naplnění očekávání a systém kontroly 

příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, k jejíž činnosti se předseda komise 

pravidelně vyjadřoval na jednáních RM. Problematika využívání sportovních zařízení 

a sportovních ploch ve vlastnictví města Sedlčany, které jsou ve správě uvedené příspěvkové 

organizace, je stále aktuální.  

Dále se zejména zabývala zavedením systémového opatření na finanční a případně naturální 

podporu sportu (rozumí se přeneseně např. dotované časové jednotky na sportovištích), 

respektive subjektů práva, které významně a dlouhodobě přispívají především k výchově dětí 

a dorostu. Úkolem komise je v souladu s Plánem rozvoje sportu připravit návrh modelu 



 

 

transparentního systému podpory, spočívající ve finanční pomoci a podpoře dlouhodobých 

projektů s jasnými cílovými záměry. Součinnost komisi poskytne Městský úřad Sedlčany, který 

zajistí potřebná vstupní data od jednotlivých subjektů (např. počty sportujících ve věkové 

struktuře jednotlivých sportovních odvětví; náklady na sportovní soutěže – pravidelné, náklady 

na rozhodčí, náklady na dopravu na místo soutěží, náklady na organizační zajištění, na trenéry, 

materiál a další). V konečném důsledku je podpora směrována k dlouhodobé a systémové práci 

organizovaných sportovců, a to pobídkovým a aktivačním benefitem ve prospěch komplexní 

činnosti a zdravého životního stylu. 

    

4.9.7 Komise pro občanské obřady 

Komise vykazovala aktivity v organizování tzv. „vítání nových občánků ve městě Sedlčany“ 

a jejich uvedení do života města. Vítání občánků je významnou událostí, která byla vždy pečlivě 

připravena a prováděna na vysoké profesionální úrovni se zapojením učitelek a dětí základních 

škol a volených zastupitelů. Do starostlivosti komise náleží i péče o gratulace občanům, žijícím 

na území města Sedlčany, a to u příležitosti jejich významných životních jubileí.  

 

4.9.8 Kulturní a redakční rada  

Kulturní a redakční rada intenzivně po celé uplynulé volební období pracovala jako komise 

i jako redakční rada. 

Komise se scházela pravidelně, nejméně 1x za měsíc, a to v čase před odesláním do tisku 

periodika Radnice.  

Komise zajišťuje přípravu Městských slavností ROSA, vytváří koncepci periodika (zpravodaje) 

Radnice a ovlivňuje společenské a kulturní dění regionu, prostřednictvím aktivit příspěvkových 

organizací (KDJS, Městská knihovna Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany).  

Pan starosta sdělil, že periodikum RADNICE bude připravováno nyní svépomocí (od 1. ledna 

2018).  

 

Závěrem po stručné diskusi radních pan starosta sdělil, že problematika ustanovení poradních 

orgánů RM bude projednávána i nadále. Poukázal na to, že obdržel podněty od některých 

zastupitelů, k čemuž se připojil také pan Ing. Josef Soukup, který disponuje tvořícími se návrhy 

na sestavení některých nových komisí s představou o jejich činnosti. 

 

4.10 Informace o ustanovení a funkčnosti zvláštních orgánů města Sedlčany 

Zvláštní orgány města Sedlčany (zřízeny podle ustanovení § 106 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zajištění kontinuity orgánů 

Pan starosta uvedl, že se jedná o orgány města Sedlčany, které jsou ustanoveny na základě 

zákona o obcích s podporou zvláštních zákonů (vždy speciálního zákona, který se v podstatě 

týká výkonu přenesené působnosti). Tyto orgány zřizuje starosta města pro výkon přenesené 

působnosti, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony 

vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností. 

V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, 

prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl 

zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby, stojící v čele 

zvláštního orgánu obce, platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů, upravujících 

toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků (zákon o úřednících územních 

samosprávných celků). 

V čele zvláštního orgánu obce může stát na základě ustanovení zvláštního zákona rovněž 

starosta města. 

 



 

 

4.10.1 Komise státní památkové péče 

Komise především provádí vyhodnocení účelnosti přidělených příspěvků a kvality 

provedených prací v rámci programu pod názvem „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Prostředky podpory rovněž rozděluje mezi 

jednotlivé žadatele, a to systémem soutěže předložených projektů a podle „památkové hodnoty“ 

objektů, případně dalších kritérií.  

Posuzuje tedy zejména kvalitu nově předložených žádostí vlastníků kulturních památek, 

podaných k dotačnímu titulu, každoročně vypsanému MK ČR v rámci uvedeného programu.  

Kritéria hodnocení projektů jsou vypracována podrobněji, oproti výše uvedenému. Návrh obce 

s rozšířenou působností na přidělení příspěvků se řídí dle bodu 10. čl. II. Zásad pro užití 

neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro tento program. 

Kontinuitu činnosti komise je třeba zachovat.   

 

4.10.2 Přestupková komise (Komise pro projednávání přestupků) 

Přestupková komise pracuje ve složení pan JUDr. Antonín Tichý, předseda (nebo paní Mgr. 

Marcela Tichá, zastupující předsedkyně); paní Marcela Janoušková, členka; paní Miluše 

Kaderková, členka; náhradními členy jsou paní Mgr. Věra Skálová a paní Dana Čížková. 

Pan starosta uvedl rozsah působnosti tohoto orgánu i jeho význam. 

Činnost Přestupkové komise je nezbytná.  

 

4.10.3 Komise sociálně - právní 

Služby této komise nebyly v plném rozsahu využity.  

Pan starosta na základě informací původem především z Odboru sociálních věcí svědčil 

o ustanovení § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve kterém je uvedeno, že starosta obce 

s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce „komisi pro sociálně-právní ochranu 

dětí“.  

Komise:  

a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a § 49 zákona), pokud 

právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 odst. 

1 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50) zákona, 

b) navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, 

zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, 

zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci 

dítěti a rodině,  

c) doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před 

sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,  

d) na žádost tajemníka městského úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní 

ochrany a vydává k nim stanoviska,  

e) koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností,  

f) v rozsahu své působnosti podle písmen a) až e) pořádá případové konference. 

Starosta obce s rozšířenou působností jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho zástupce 

a ostatní členy komise z členů obecních zastupitelstev a fyzických osob, které spolupůsobí 

při sociálně-právní ochraně, zejména pedagogických pracovníků, psychologů, zdravotnických 

pracovníků, zástupců pověřených osob (§ 48 zákona), občanských sdružení, církví a jiných 

právnických nebo fyzických osob. U předsedy komise se nevyžaduje prokazování zvláštní 

odborné způsobilosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tajemníkem komise je 

zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu na úseku sociálně-

právní ochrany. Komise je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen předseda komise nebo 

jeho zástupce a nejméně další dva členové komise. Komise se usnáší většinou hlasů členů 



 

 

přítomných na jednání komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise, a není-li 

přítomen předseda, rozhoduje hlas jeho zástupce.  

K jednání komise je možno podle potřeby přizvat: 

a) dítě, je-li to přiměřené jeho věku a schopnostem, spolu s rodiči nebo jinými fyzickými 

osobami odpovědnými za jeho výchovu; 

b) rodiče dítěte nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte; 

c) zástupce: 

1.) poskytovatele zdravotních služeb, školy, kterou dítě navštěvuje, školského nebo ústavního 

zařízení nebo jiného zařízení, 

2.) zaměstnavatele dítěte nebo právnické osoby, u které se dítě připravuje na budoucí povolání, 

3.) pověřených osob, 

4.) občanských sdružení, církví a dalších právnických osob; 

d) fyzické osoby, pokud jsou: 

1.) zřizovateli škol nebo jiných zařízení uvedených v písmenu c) bodu 1, 

2.) zaměstnavateli dětí nebo se u nich dítě připravuje na budoucí povolání, 

3.) pověřenými osobami; 

e) soudce;  

f) státní zástupce; 

g) jiné fyzické osoby; 

 je-li to účelné k objasnění rozhodujících skutečností. 

Osoby, které uvádí zákon, se přizvou k jednání vždy, jestliže daly k tomuto jednání podnět. 

Účast členů komise a těchto osob na jednání komise je tzv. jiným úkonem v obecném zájmu, 

při němž náleží členům komise a těmto osobám náhrada mzdy (platu). Členům komise a 

vybraným osobám, kteří nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu 

poměru, jsou však výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce 

člena komise v jimi prokázané výši, ovšem se zákonným limitem. 

Členům komise náleží rovněž náhrada jízdních výdajů v prokázané výši; způsob dopravy určí 

předseda komise. Náhradu jízdních výdajů a náhradu ušlého výdělku vyplácí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. 

V našem případě mnohdy činnost komise supluje Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních 

věcí. 

Přesto je vhodné její zachování. 

 

4.10.4 Povodňová komise 

Je zřizována na úrovni města a ORP Sedlčany. 

 

4.10.5 Bezpečnostní rada  

Bezpečnostní rada se schází pravidelně; pracuje s dokumentací pro případy řešení 

mimořádných situací a pro tyto případy je k dispozici (požáry, povodně, válečný stav, epidemie, 

nedostatek základních prostředků, účast na cvičeních aj.).   

 

Pan starosta předpokládá další věcné projednání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Upozornění Městského úřadu Sedlčany na povinnosti vyplývající ze zákona o střetu 

zájmů 

Každý nově zvolený zastupitel, na něhož zákon dopadá ve smyslu povinnosti podání „oznámení 

o veřejné kontrole majetku“ (pro řešený případ místostarosta a člen RM) do Centrálního 



 

 

registru vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR je povinen je v zákonem stanovené lhůtě 

do 30 dnů toto podat (vstupní oznámení). 

Každý člen RM, který byl do funkce člena RM opětovně zvolen, musí ve smyslu zákona podat 

tzv. výstupní oznámení a následně oznámení vstupní s možností využití dříve zanesených dat. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Prověření úhynu ryb v zatopeném lomu Solopysky; diskusní 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys  

Jmenovaný člen RM se dotázal, zda je městu Sedlčany (Městskému úřadu Sedlčany) znám, 

případně zda byl nahlášen na Odbor životního prostředí úhyn vodních tvorů v uvedené vodní 

nádrži. Dotázal se, zda jsou na MěÚ, případně Hygienické stanici Příbram k dispozici rozbory 

kvality vody z tohoto období, případně dřívější, neboť tato vodní nádrž je užívána k rekreačním 

účelům. 

Pan starosta v odpovědi sdělil, že se nejedná o majetek města Sedlčany, nýbrž o majetek 

privátního vlastníka, na kterém leží určitá odpovědnost za udržitelnost životního prostředí 

a kvality vodního zdroje. 

S ohledem na povinnost výkonu státního dozoru, bezpečnost obyvatel a informovanost 

veřejnosti i s ohledem na další aspekty, bude podnět prověřen a poskytnuty informace. 

Rovněž bude vznesen směrem k vlastníku dotaz na způsob likvidace havárie (události úhynu). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Informace o organizaci slavnostního vyhlášení reprezentantů 

města (sportovců); diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Martin Havel 

Pan Ing. Martin Havel se dotázal, zda byly Sekretariátem MěÚ Sedlčany již odeslány směrem 

k představitelům (vedoucím trenérům, předsedům, případně dalším činovníkům) sportovních 

subjektů ve městě působících žádosti o sdělení osobních údajů do množiny úspěšných 

reprezentantů, kteří budou na slavnostní akt přizváni a oceněni. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel sdělil, že právě včera a dnes (20. listopadu a 21 listopadu 2018) byly 

limitované žádosti pro realizaci výběru úspěšných odeslány. Jsme v očekávání odpovědí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Požadavek na využívání periodika RADNICE k dalším 

rubrikám; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup poukázal na stávající využitelnost a stav periodika RADNICE. 

Promluvil o návrhu na zavedení v obecné rovině tzv. „názorového fóra“ k vyjadřování se všech 

zastupitelů.  

Poukázal na literu zákona (novela „periodického zákona“, ustanovení § 4).  

Formuloval představy u publikování příspěvků zastupitelů všech „názorových skupin“. 

Návrh byl zevrubně diskutován: 

▪ nepolitičnost periodika; 

▪ rovné příležitosti; 

▪ kultivace prostředí; 

▪ očekávání veřejnosti; 



 

 

▪ plnění povinnosti starosty města (zajištění informovanosti); 

▪ další aspekty. 

Cíle při této příležitosti nebyly přesněji definovány. 

Diskutující vyslovil myšlenku vydání kodexu, který by např. limitoval způsoby vyjádření 

publikovaného sdělení. 

Záležitost nebyla uzavřena; podnět bude dále projednáván, a to zejména po ustanovení 

poradních orgánů RM (především se rozumí Kulturní a redakční rady). 

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 prvnímu zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 1/2018-2022), diskusi ukončil. 

Dílčí diskusní příspěvky jsou dále 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. 

Pro volební období 2018 – 2022 všem popřál mnoho pracovních úspěchů, stálé a pevné zdraví.   

 

Následné, již plánované zasedání RM se uskuteční ve středu příští týden, je tedy starostou města 

dnes svoláno na dne 28. listopadu 2018. 

V tuto chvíli se z účasti nikdo neomluvil. 

Hlavním programovým celkem na jednání příští RM bude projednání návrhu Rozpočtového 

opatření 7/2018 a záležitosti stanovení návrhu programu 2. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 19:42 hod.  

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 21. listopadu 2018 (1 list) 

3. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany k 31. prosinci 2018; 

(celkem 3 listy textu) 

4. Návrh na vyřazení dlouhodobého majetku (celkem 5 listů) 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MBF – městský bytový fond 

MK ČR – Ministerstvo kultury ČR 

OI – Odbor investic  

RM – Rada města Sedlčany 

TKO – tuhý komunální odpad 



 

 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 28. listopadu 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


