
  Z á p i s  RM č. 60/2014-2018 

(anonymizovaný a opravený) 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 12. dubna 2017 (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. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 

Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík. 

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení 4 radní, počet jednajících 

radních se v průběhu zasedání ustálil na 6 (vizte Příloha č. 1 – Prezenční listina). 

Omluven:   

▪ na celé jednání: Ing. Martin Havel. 

▪ na část jednání (počátek):  

▫ Mgr. Pavel Pína (výkon služební cesty; porada ředitelů škol na Krajském úřadu 

pro Středočeský kraj); 

▫ Ing. Jiří Burian, starosta města (výkon dalších souběžných jednání).  

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek. 

Přizvaní hosté: -.   

Místo konání jednání RM:  

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

Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:08 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:07 hod.  

 

 

Program jednání:  

V pořadí šedesáté zasedání (jednání) Rady města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

a zároveň deváté v roce 2017 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, a to 

na základě pověření pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, v čase 16:08 hod. Jmenovaný 

jednání RM řídil do doby příchodu pana starosty. 

 

Pan místostarosta nejprve přivítal členy Rady města Sedlčany. 

 

Následně se pan místostarosta dle stanovené procedury a Jednacího řádu Rady města 

Sedlčany, a to do příchodu pana starosty, jak uvedeno výše, věnoval řízení dnešního jednání 

RM (jednání RM je ze zákona neveřejné).  

 

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

a připravený program. Předsedajícím byl přednesen Program, který je Přílohou č. 2 k tomuto 

Zápisu. Navržený program nebyl upravován. 

 

Pan místostarosta sdělil, že další očekávaná témata do dnešního programu RM nejsou 

zařazena, a to z důvodu jejich přípravy a administrativního zpracování. 

 



 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. března 2017 
Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 

zasedání RM, které se konalo dne 29. března 2017, bylo provedeno formou přednesení 

stručné zprávy o stavu plnění úkolů (přijatých usnesení). Závěrem kontrolní zprávy byl 

referujícím k tomuto bodu jednání (pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta) připomenut 

aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj událostí a činností 

ostatních.  

 

Rada města Sedlčany na svém jednání (dne 29. března 2017) usnesením, které bylo označeno 

RM 59-899/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 15. března 2017 (RM č. 58/2014-2018) 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 59-900/2014-2018, vzala 

na vědomí Výroční zprávu o činnosti a působnosti Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové 

organizace, za rok 2016, mimo jiné obsahující legislativní podmínky, působnost a podrobné 

statistické údaje o činnosti tohoto subjektu v uplynulém roce, sestavenou a přednesenou paní 

Blankou Tauberovou, ředitelkou subjektu. 

K předložené Výroční zprávě a podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné 

další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-901/2014-2018, vzala na 

vědomí Výroční zprávu o činnosti za rok 2016 Městského muzea Sedlčany, příspěvkové 

organizace a informace o plánovaných aktivitách na rok 2017 přednesené panem Mgr. 

Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu. 

K předložené Výroční zprávě a podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné 

další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-902/2014-2018, vzala 

na vědomí Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, 

příspěvkové organizace, za uplynulé období roku 2016 a dále informace o výhledu činnosti 

a připravovaných akcích na rok 2017, kterou přednesl pan Ing. Martin Severa, ředitel 

subjektu. 

K předložené Výroční zprávě a podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné 

další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-903/2014-2018, schválila 

sestavený program Městských slavností ROSA 2017, který navrhla realizovat Kulturní 

a redakční rada a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Městské 

slavnosti ROSA 2017 se uskuteční ve dnech 23. – 25. června 2017. 

K sestavenému programu Městských slavností ROSA 2017 nebyly definovány a vysloveny 

žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-904/2014-2018, schválila 

uzavření Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese 

Sedlčany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 



 

 

a podnájemcem bytu, trvale bytem Sedlčany, a to na dobu určitou, počínaje dnem 1. května 

2017 do dne 31. prosince 2017. 

Informace předány účastníkům. Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-905/2014-2018, vzala 

na vědomí přechod nájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese 

Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, který dosud společně užívaly dvě fyzické 

osoby. V souladu s oznámením jedné z nich (uživatelčina dcera), která uvedený byt trvale 

opustila, přechází užívání bytu na manžele – rodiče.  

Informace předány účastníkům. Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-906/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

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

Sedlčany prodat uvolněný městský byt velikostní kategorie 1+KK o výměře 39 [m
2
] (č. bytu 

1/suterén) na adrese Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany, a to obálkovou metodou 

za minimální cenu 300.000,00 [Kč]. 

Informace předány. Záměr zveřejněn. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-907/2014-2018, schválila 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 2/IV. patro), a to se stávajícím 

uživatelem, s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna do dne 

30. června 2017. 

Informace předány správci MBF a žadatelce. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-908/2014-2018, schválila 

prodloužení doby trvání uživatelského vztahu, který byl dříve založen Smlouvou o poskytnutí 

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

(ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to se stávajícím uživatelem, s tím, že Smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna do dne 30. června 2017. 

Informace předány správci MBF a žadatelce. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-909/2014-2018, schválila 

prodloužení uživatelského vztahu založeného Smlouvou o poskytnutí ubytování v bytovém 

domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 8/IV. patro), a to 

se stávajícím uživatelem, s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. ode dne 

1. dubna do dne 30. června 2017. 

Informace předány správci MBF a žadatelce. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-910/2014-2018, schválila 

prodloužení uživatelského vztahu sjednaného Smlouvou o poskytnutí ubytování v bytovém 

domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to se 

stávajícím uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna do dne 30. dubna 2017, neboť 

žadatel v souladu s usnesením Rady města Sedlčany ze dne 1. února 2017 (vizte usn. č. RM 

54-848/2014-2017) hradí splátky dluhu včetně měsíčního nájemného. 

Informace předány správci MBF a žadateli. Úkol splněn. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-911/2014-2018, schválila 

uzavření Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to s fyzickou osobou, doposud trvale bytem 

Sedlčany, U Školky č. p. 725, 264 01 Sedlčany, s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou, tj. ode dne 1. dubna 2017 do dne 30. června 2017 s možností prodloužení smluvního 

ujednání za předpokladu plnění všech sjednaných smluvních podmínek. 

Správce MBF informován. Věc dále s žadatelkou projednávána. Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-912/2014-2018, schválila, a to 

na základě společné Žádosti správce (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) a uživatele bytu, 

výměnu dosud užívané bytové jednotky na výše uvedené adrese (č. bytu 11/IV. patro), a to 

za bytovou jednotku č. 11/I. patro, která je v současné době rekonstruována, a to za účelem 

realizace rekonstrukce uvolněného bytu.   

Správce MBF informován. Věc dále s žadatelem projednávána. Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-913/2014-2018, vzala 

na vědomí soubor aplikovaných opatření vykonatelných Městským úřadem Sedlčany, 

Odborem ekonomickým, realizovaných v součinnosti s vedením města Sedlčany a správcem 

Městské infrastruktury – tj. vodovodní a kanalizační soustavy města Sedlčany, za účelem 

aplikace ustanovení § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, s dopadem do prostředí smluvního vztahu sjednaného mezi dodavatelem 

a odběratelem služby. Při obnově a opravách vodohospodářského majetku města Sedlčany 

ve smyslu ustanovení § 72 uvedeného zákona bude uplatněn nárok na odpočet DPH a podle 

ustanovení § 92e uvedeného zákona bude přenesena daňová povinnost na odběratele, tj. město 

Sedlčany, jako plátce DPH, čímž vznikne nárok plátci DPH na odpočet daně ze zdanitelných 

plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

Úkol v kontinuálním plnění. 

    

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-914/2014-2018, a to na základě 

uplatněné Žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Odboru 

sociálních věcí), schválila poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 [Kč/rok 

2017/nemovitost], kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná 

ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen 

na základě uzavřené Darovací smlouvy. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-915/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o plnění úkolu ve věci zajištění žádané formy a úrovně prezentace činnosti 

a komunikace s veřejností příspěvkové organizace Mateřské školy Sedlčany, a to 

prostřednictvím elektronického sdělení (odkaz: www.ms-sedlcany.cz; spuštění plného 

provozu vedení subjektu předpokládá dnem 1. září 2017). 

Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-916/2014-2018, vzala 

na vědomí rozhodnutí paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky Mateřské školy Sedlčany, 

příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, ve věci 

stanovení termínů přijímacího řízení dětí na školní rok 2017/2018 (Odloučené pracoviště, 

MŠ Sokolovská č. p. 580 dne 3. května; Odloučené pracoviště MŠ, Na Severním sídlišti č. p. 

740 dne 4. května a Centrální pracoviště MŠ, Šafaříkova č. p. 1070 dne 5. května 2017, vždy 

v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.). Rada města Sedlčany 

http://www.ms-sedlcany.cz/


 

 

zároveň vzala na vědomí ředitelkou subjektu stanovená Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské 

školy Sedlčany. 

Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 59-917/2014-2018, vzala 

na vědomí dílčí zprávu o plnění přijatých usnesení na veřejném zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany a zprávu o plnění dalších úkolů souvisejících. 

 

 

K podané zprávě o plnění usnesení a úkolů z nich vyplývajících, nebyly definovány 

a vysloveny žádné další úkoly. 

 

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

specifických a souvisejících nových úkolů.  

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Diskutovány byly další informace o plnění úkolů zejména mimo rámec přijatých usnesení 

(záležitosti ohledně problematiky některých návazných úkolů jsou zařazeny do dnešního 

programu RM). Pan místostarosta zmínil vybrané záležitosti další problematiky, která dnes 

v kontinuitě činnosti minulého jednání RM, bude projednána (problematika zařazena 

do skladby tohoto Zápisu v části označené heslem „Majetkové záležitosti města Sedlčany“ 

a „Různé“). 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta, v tuto chvíli předsedající dnešnímu zasedání RM, 

přednesl 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 29. března 2017 (RM č. 59/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 

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

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-918/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program:  

Hlavní program – Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o.  
Hlavní program pro neúčast hlavního referujícího, a to z důvodu jeho pracovní neschopnosti, 

byl odložen na následující zasedání RM (26. 4. 2017). Program bude kompletně předložen 

a projednán dle obvyklé struktury na základě předchozího projednání s jednatelem 

společnosti. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  



 

 

 

3.1.1 Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu č. IP-12-6011957/VB/01 Sedlčany, Libíň – v. v. NN pro parc. č. 48“; 

základní projednání 

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

Návrh smluvního ujednání je sestaven podle ustanovení § 1785 a následných a dále 

ustanovení § 1257 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; podle 

ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších 

předpisů a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženým návrhem smluvního ujednání (ve spisu 

Odboru majetku). 

Identifikace smluvního partnera: 

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; 

IČ 24729035.  

Budoucí zatížený pozemek: 

parc. č. 313/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. 

Libíň, obec Sedlčany. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit navrhovanou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6011957/VB/01 Sedlčany, Libíň – v. v. NN pro 

parc. č. 48“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, v zastoupení Energon Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš č. p. 1665, PSČ 

263 01, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 

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

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV pro pozemek parc. č. 

48 v osadě Libíň, který je ve vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, osada Libíň. 

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

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

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

sítě na dotčeném pozemku parc. č. 313/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace v k. ú. Libíň, obec Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ rozsah zatížení pozemku; 

▪ soulad s územně plánovací dokumentací (smysl a význam); 

▪ územně analytické podklady; 

▪ další skutečnosti návrhu smluvního ujednání. 

Do diskuse se aktivně zapojili všichni přítomní členové RM. 

Po ukončení diskuse, pan místostarosta přednesl následující výroky návrhů souboru usnesení, 

o kterých bylo hlasováno samostatně: 

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

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6011957/VB/01 Sedlčany, Libíň – v. v. 

NN pro parc. č. 48“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, v zastoupení Energon Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš č. p. 

1665, PSČ 263 01, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím 

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

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

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



 

 

parc. č. 48 v osadě Libíň, který je ve vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, osada 

Libíň.“ 

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

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-919/2014-2018. 

 

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

s návrhem na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy 

o právu provést stavbu č. IP-12-6011957/VB/01 Sedlčany, Libíň – v. v. NN pro parc. č. 48“ 

řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit věcné 

břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 313/2, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to 

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

vedení NN 0,4 kV pro pozemek parc. č. 48 v osadě Libíň.“ 

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

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-920/2014-2018. 

 

3.1.2 Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – práva cesty“; 

smluvní partner FO; základní projednání 

Rada města Sedlčany byla s řešenou problematikou podrobně seznámena, a to na základě 

dokumentace a referencí vyřčených panem místostarostou o problematice dopravní 

obslužnosti a dopravní propustnosti řešené lokality a jejího budoucího rozvoje, který je 

deklarován stávající územně plánovací dokumentací.  

Požadavky nového vlastníka pozemku jsou legitimní. 

Přístup na pozemek přímým vjezdem (sjezdem) na komunikaci I. třídy je problematický 

s ohledem na několik faktorů (rozhledové poměry; hranice obce; neochota vlastníka a správce 

silnice měnit ustálené dopravní značení – ČR; další rozhodné skutečnosti a pravidla zástavby, 

která doposud nebyla prolomena).   

Následná jednání ze strany města Sedlčany s žadatelem o zajištění upřesnění přístupu 

na pozemek a zajištění přechodu přes pozemek ve vlastnictví FO pro město Sedlčany 

(občany) budou vedena v duchu níže uvedeného rozhodnutí RM, a to vedoucím Odboru 

majetku na Městském úřadu Sedlčany a panem místostarostou. 

Pomocí mapových podkladů a referencí získaných rekognoskací terénu na místě samém, pan 

místostarosta radním ozřejmil nezbytný rozsah zatížení pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany. 

Město Sedlčany spatřuje obecní (veřejný) zájem na vytvoření okruhu vycházkové trasy, čímž 

dojde k žádanému zpřístupnění veřejnosti budoucího lesoparku. Pro tento záměr je věcné 

břemeno přijaté městem Sedlčany ze strany poskytovatele (budoucího povinného) nezbytné. 

Radě města Sedlčany byl předložen návrh smluvního ujednání, tj. Smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – práva cesty. Návrh byl vyhotoven s přispěním právního 

zástupce města Sedlčany. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit navrhovanou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

– práva cesty“, mezi fyzickou osobou, trvale bytem Sedlčany, a městem Sedlčany, jejímž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno spočívající v právu cesty, tedy průjezdu a průchodu 

s tím, že fyzické osobě se zřizuje věcné břemeno přes část pozemku parc. č. 2951/1 v k. ú. 

a obci Sedlčany (o šířce cca 3,00 [m] od hranice pozemku v rozsahu vymezeném zákresem 

do katastrální mapy), který je ve vlastnictví města a městu Sedlčany se zřizuje věcné břemeno 



 

 

přes pozemek parc. č. 2945/11, rovněž v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví fyzické 

osoby. 

RM zároveň bere na vědomí, že záměr města Sedlčany zřídit výše uvedené věcné břemeno 

na pozemku parc. č. 2951/1 v k. ú. a obci Sedlčany, byl řádně zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany, a to již v době ode dne 26. října 2016 do dne 11. listopadu 2016.  

Diskuse: 

▪ rozsah zatížení obou pozemků; 

▪ vymezení a přesné definování pozemků včetně okolních; 

▪ případné ocenění (bez úplaty) obou zřizovaných VB; 

▪ právní zajištění a právní jistota jednání; 

▪ další aspekty navrhovaného řešení (svažitost terénu; stabilita podloží; případné výdaje 

na zpevnění přístupu a jeho bezpečnost). 

 

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

nechal hlasovat: 

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

práva cesty“, navrhovanou uzavřít mezi fyzickou osobou, trvale bytem Sedlčany a městem 

Sedlčany, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno spočívající v právu cesty, tedy 

průjezdu a průchodu s tím, že fyzické osobě se zřizuje věcné břemeno přes identifikovanou 

a určenou část pozemku parc. č. 2951/1 v k. ú. a obci Sedlčany (o šířce 3,00 [m] od hranice 

pozemku v rozsahu vymezeném zákresem do katastrální mapy), který je ve vlastnictví města 

a městu Sedlčany se zřizuje věcné břemeno přes pozemek parc. č. 2945/11, rovněž v k. ú. 

a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví fyzické osoby. 

Rada města Sedlčany zároveň bere na vědomí, že záměr města Sedlčany zřídit výše uvedené 

věcné břemeno na pozemku parc. č. 2951/1 v k. ú. Sedlčany, byl řádně zveřejněn na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany v době ode dne 26. října 2016 do dne 11. listopadu 2016.“  

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

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-921/2014-2018. 

 

3.1.3 Žádost fyzické osoby o koupi části pozemku parc. č. 1550/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, k. ú. a obec Sedlčany; opakované 

projednávání 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to na základě plnění úkolů zadaných RM 

na minulém jednání tohoto výkonného orgánu města Sedlčany, zajistil identifikaci stávajícího 

zatížení věcnými břemeny (identifikovaný rozsah zatížení na lokalitu; přesné určení omezení) 

pro případ zájmového pozemku parc. č. 1550/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití jiná plocha, k. ú. a obec Sedlčany a jeho rozsahu (optický kabel; elektrorozvody, 

vodovodní potrubí, veřejné osvětlení, plynovodní potrubí, kanalizace, ochranná pásma, 

ochranné pásmo vozovky; ochranné pásmo stávajícího provozu – Městská jatka Sedlčany 

a další). 

Rada města Sedlčany byla seznámena s nově předloženým záměrem (nový vstupní aspekt; 

požadavek na vyjádření k záměru výstavby parkovací plochy ze strany provozovatele – 

nájemce). 

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s. v pozici nájemníka požádala o posouzení záměru 

zbudovat na pozemku parc. č. 1550/1 v k. ú. Sedlčany zpevněnou plochu za účelem parkování 

osobních automobilů zaměstnanců. Umístění a velikost záboru by mělo být realizováno 

v navrhované velikosti podle zákresu do mapových podkladů. Předpokládá se provést skrývka 

cca 15 [cm] vrchní vrstvy zeminy, která by byla nahrazena v podloží hrubým kamenivem, 



 

 

zasypána jemnou drtí a utažena válcem. Ornici je možno odvézt na místo určené nebo 

na skládku žadatele. 

Identifikace žadatele: 

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s., 262 91 Kosova Hora; IČ 00107956; jednající 

předseda představenstva. 

Vyšší obecní zájem (parkovací plocha pro zaměstnance, případně veřejnost; s oplocením / bez 

oplocení; vliv na potenciální rozšíření předmětu uzavřené Nájemní smlouvy) je v tomto 

ohledu zřejmý. 

Pan místostarosta s využitím podkladů zpracovaných Městským úřadem Sedlčany, Odborem 

majetku, který opakovaně provedl rekognoskaci terénu v zájmové lokalitě, fyzickou inventuru 

stavu a dokladovou inventuru stavu sítí všech potenciálních vlastníků, opakovaně vyhodnotil 

základní potřebnost tohoto majetku pro město Sedlčany. 

Výsledky územně analytických podkladů a data zajištěná oslovením správců sítí, a to 

za účelem zjištění skutečného zatížení pozemku inženýrskými sítěmi, byly revidovány, avšak 

Odbor majetku dospěl k totožným závěrům (úkoly z minulého jednání RM). 

Problematika Žádosti s ohledem na vedenou diskusi na minulém jednání RM byla posuzována 

perspektivou snahy o zjištění jiného potenciálního využití. 

Pan místostarosta zájmovou situaci ozřejmil pomocí mapových podkladů.  

Činnost RM: 

RM v návaznosti na své jednání ze dne 29. března 2017 (vizte Zápis č. 59/2014-2018) 

opakovaně projednala Žádost fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, o odprodej části 

pozemku parc. č. 1550/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

výměra 1150 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany, který se nachází v sousedství komplexu Městských 

jatek Sedlčany (Sedlčany, ulice Jateční).  

RM byla seznámena s informací Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, týkající se 

inženýrských sítí, z které vyplývá, že na pozemku parc. č. 1550/1 se nachází pouze vodovodní 

přípojka a elektrické vedení (venkovní – nadzemní), které však nezasahují do části pozemku 

požadovaného k odprodeji. I přes uvedené skutečnosti RM zvažovala Žádost fyzické osoby 

zamítnout, neboť se rozhodla zohlednit požadavek (vyhovět jiné Žádosti) Zemědělské 

společnosti Kosova Hora, a. s., která jako nájemce provozuje sousední Městská jatka 

Sedlčany a schválila, aby na tomto pozemku bylo provedeno zpevnění povrchu za účelem 

parkování osobních automobilů zaměstnanců jatek.  

Diskuse: 

▪ vyhodnocení dalších zájmů; 

▪ dodatek ke stávajícímu smluvnímu ujednání o užívání nemovitostí areálu Městských jatek 

Sedlčany (pozemek parkovací plochy); analýza; zajištění právního důvodu; správné 

načasování – realizace revize předmětu Nájemní smlouvy; 

▪ sousední pozemek je již v současné době užíván pro parkování osobních vozidel 

zaměstnanců (Městská jatka Sedlčany);  

▪ zařazení pozemku s ohledem na územně plánovací dokumentaci; 

▪ zkulturnění místa samého. 

 

Po ukončení diskuse, pan místostarosta přednesl následující výroky návrhu souboru usnesení, 

o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

týkající se inženýrských sítí přímo nebo svým ochranným pásmem zatěžující pozemek parc. 

č. 1550/1 v k. ú. a obci Sedlčany, se zjištěním, že předmětný pozemek je zatížen vedením 

vodovodní přípojky a nadzemním elektrickým vedením, které však nezasahují do zájmové 

části pozemku požadovaného k odprodeji fyzickou osobou.“  



 

 

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

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-922/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany zamítá Žádost fyzické osoby o koupi části pozemku parc. č. 1550/1, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 1150 [m
2
] v k. ú. 

a obci Sedlčany, který se nachází v sousedství komplexu Městská jatka Sedlčany (lokalita 

Sedlčany, Jateční ulice), neboť současně rozhoduje vyhovět v plném rozsahu Žádosti 

Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., která jako nájemce provozuje sousední Městská 

jatka Sedlčany, čímž schvaluje, aby na tomto pozemku bylo provedeno zpevnění povrchu 

za účelem parkování osobních vozidel zaměstnanců uvedeného provozovatele (ohled na vyšší 

obecní zájem).“  

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

členové RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-923/2014-2018. 

 

3.1.4 Projekt modernizace České spořitelny, a. s., pobočky Sedlčany; projednání 

podmínek realizace záměru  

Rada města Sedlčany byla seznámena s podklady pro souhlas vlastníka (město Sedlčany) 

k záměru modernizace České spořitelny, pobočky Sedlčany a se zřízením náhradního provozu 

(mobilní buňka).  

Projekt modernizace je v současné době zpracováván projektově.  

Charakteristické údaje: 

▫ Umístění chladících jednotek klimatizace na střechu objektu z důvodu stávajícího vysokého 

hlukového zatížení dvora; 

▫ ponechání stávajících výloh do ulice a pouze realizace bezpečnostních polepů (zlevnění 

modernizace); 

▫ vybourání všech nenosných vnitřních konstrukcí – tj. příček, rozvodů, podhledů, povrchů; 

▫ provedení kompletních nových rozvodů v prostoru pobočky, a to bez zásahu do společných 

rozvodů SVJ (elektro, voda, kanalizace, VZT, chlazení, datové sítě); 

▫ realizace vnitřních konstrukcí (sádrokarton, sklo, sanitní vybavení, nábytek); 

▫ společných částí objektu se týkají tyto změny: 

- zazdění vchodu pro zaměstnance do společné chodby;   

- výměna prosklené výlohy v okolí vstupu do pobočky a vyplnění otvoru po bankomatu; 

- zvětšení otvoru v místě nenosné cihelné středové zdi tl. 300 [mm]; 

- umístění chladících jednotek na střechu objektu, kapalina vedena prostupem v technické 

místnosti u výlezu na střechu ve 2. NP – umístění jednotek nad chodbou 2. NP na základě 

hlukové studie. Prostup střechou a ukotvení jednotek bude provedeno na základě stavebně-

technického průzkumu (již realizován) a statického posouzení;  

- nádech a výdech jednotky VZT na dvorní fasádu, jednotka VZT umístěna uvnitř pobočky 

nad podhledem. 

Hlavním projektantem je společnost TECHO, a. s., se sídlem Praha, U Továren 770/1b, 

102 00 Praha 10. 

RM byla seznámena s předpokládaným harmonogramem prací: 

▫ projektové práce – období 4-5/2017; 

▫ inženýring období 5-6/2017; 

▫ stavební činnost 7-9/2017.  

RM byla seznámena s přílohou k Žádosti (půdorysy původního stavu; bouraných konstrukcí; 

nového stavu; technické zatížení budov – chlazení, vzduchotechnika; návrh umístění jednotek 

na střešním plášti. 



 

 

Kompletní realizace pobočky Sedlčany je hrazena investorem. 

Diskuse: 

▪ dispoziční změny s ohledem na pohyb klientů; 

▪ zohlednění diskrétnosti prostředí a údajů; 

▪ nad návrhem řešení. 

Činnost RM: 

RM projednala výše popsaný záměr České spořitelny, a. s., která hodlá rekonstruovat 

(modernizovat) užívané nebytové prostory v objektu Sedlčany č. p. 622. RM v pozici 

výkonného orgánu vlastníka uvedených nebytových prostor zvažovala udělit souhlas 

s postupem modernizace zmíněné pobočky, dle zaslaného návrhu regionálního manažera 

společnosti TECHO, a. s., se sídlem Praha, U Továren 770/1b, Praha 10, s tím, že veškeré 

stavební úpravy budou prováděny na náklady České spořitelny, a. s. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany v pozici výkonného orgánu vlastníka s předloženým 

a dokumentovaným záměrem rekonstrukce blíže identifikovaných nebytových prostor 

v objektu Sedlčany č. p. 622 souhlasí, tedy poskytuje žádaný souhlas vlastníka s předmětem 

modernizace České spořitelny, a. s., pobočky Sedlčany a postupem jejího dosažení, 

vyjádřeném v projektovém návrhu zpracovatele řešení, regionálního manažera společnosti 

TECHO, a. s., se sídlem Praha, U Továren 770/1b, Praha 10, s tím, že veškeré stavební 

úpravy budou prováděny na náklady stávajícího smluvního uživatele, tj. České spořitelny, 

a. s. 

Plnění definovaného úkolu: 

Zajistí a informace žadateli a zpracovateli PD v písemném vyjádření předá Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku. 

Referující k řešené problematice, pan místostarosta, Radě města Sedlčany pro tento případ 

nenavrhoval specifické usnesení, jako ani jiný člen RM. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Tato problematika nebyla na dnešním jednání RM předložena. 

 

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

Tato problematika nebyla na dnešním jednání RM předložena. 

 

 

Na jednání RM se dostavuje v čase 16:47 hod. pan Ing. Jiří Burian, starosta města. Od tohoto 

okamžiku je počet jednajících radních celkem 5. Řízení jednání RM se ujal pan Ing. Jiří 

Burian, starosta města. 

  

 

4. Různé 

 

4.1 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; příprava akce; návrh změn projektu 

Materiál k projednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. 

V rámci přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby: „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“ byly projednávány možnosti zlevnění realizace zmíněné 

stavební akce.  

Na společných jednáních pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města a architekta byly nalezeny 

možné úspory, které si vyžádají doplnění, respektive úpravu stávající projektové 



 

 

dokumentace. Obecně lze říci, že se jedná o drobné úpravy vedoucí ke zlevnění celé realizace 

a nahrazení atypických (designových) prvků prvky typizovanými, tak, aby trváním na 

původním designovém provedení nebyl zužován okruh možných uchazečů ve výběrovém 

řízení na stavební práce. Celkové snížení výdajů projektu v této oblasti je odhadován o částku 

ve výši cca 5,6 mil. [Kč] bez DPH.  

Zdůvodnění požadovaných změn a souhlas Rady města Sedlčany s jejich provedením, a to 

ve formě výpisu z jednání RM, je požadován poskytovatelem dotace. 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s úplným textem sdělení administrátora, který 

ve prospěch zásady dobré spolupráce zaslal předběžné stanovisko Centra pro regionální 

rozvoj ČR k předjednaným změnám v projektu:  

▪ změny budou konzultovány s řídícím orgánem (MMR ČR);  

▪ ohledně vyjádření a požadavku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zejména vzhledem 

k posouzení zadávaní zakázky jednomu dodavateli, Centrum pro regionální rozvoj ČR 

požaduje zaslat projektovou dokumentaci akce přeložky kabelu (výměny) a rozpočet; pro 

ČEZ Distribuce, a. s. vyhotovuje externí subjekt; tato bude předána městu Sedlčany; po 

obdržení je potřeba dokumentaci zaslat v jednom vyhotovení administrátorovi projektu, který 

dokumentaci zpracuje a předá spolu s dalšími podklady k posouzení (orientační 

harmonogram) na Centrum pro regionální rozvoj ČR;  

▪ věcné změny – s použitím telefonického spojení z počátku tohoto týdne, byl ze strany 

administrátora projektu informován pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, a to 

o požadavku Centra pro regionální rozvoj ČR, které vyžaduje výpis ze Zápisu Rady města 

Sedlčany (Zastupitelstva města Sedlčany), který by obsahoval zdůvodnění požadovaných 

projektových změn a deklaroval souhlas výkonného orgánu města Sedlčany s jejich 

provedením; v dokumentu by měly být popsány všechny změny a jejich zdůvodnění. Jinak 

řečeno, jedná se o tzv. "zjednodušenou objednávku a zdůvodnění" projektových prací. 

Zdůvodnění by mělo obsahovat tři části:  

1) technický aspekt změn – např. zlepšení technických vlastností konstrukce, odolnosti 

povětrnostním vlivům;  

2) finanční aspekt změny; 

3) rozšíření okruhů možných dodavatelů stavby – nahrazení atypických prvků objektu prvky 

typizovanými a souhlas stavebního úřadu s realizací změn – opět stačí tzv. „orazítkované“ 

titulní desky dodatkové projektové dokumentace.   

 

Diskuse: 

▪ požadavky na vizualizaci projektu; seznámení s projektovým záměrem; 

▪ důvodnost opakovaných změn v projektové dokumentaci; 

▪ po zpracování vizualizace je vhodné tuto zaslat všem zastupitelům, případně zveřejnit 

na www stránkách města Sedlčany; 

▪ záležitosti zlevnění ceny díla (úprava PD; definování dalších změn); 

▪ činnost stavebního úřadu. 

Činnost RM (předmět dokumentu, na který navazuje níže přijaté usnesení; nedílná součást): 

Rada města Sedlčany v diskusi upravovala text níže uvedeného dokumentu a vyjádřila 

souhlas se změnami rozsahu navrhovaných prací u akce s názvem „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“, vedoucími ke zpracování Dodatku platné projektové dokumentace pro 

zadání stavby podle projednaného návrhu Studia AM, s. r. o. a podle předchozích požadavků 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s.: 

1) změna vyvolaná společností ČEZ Distribuce, a. s. – na základě vyjádření tohoto subjektu 

není možné realizovat zpevněné plochy parkoviště v původně plánovaném rozsahu a musí být 

realizována přeložka podzemního vedení VN. Odhad budoucích nákladů je 562.300,00 [Kč] 



 

 

bez DPH. Tyto vyvolané náklady jsou zohledněny ve schváleném rozpočtu města Sedlčany, 

a to pod výdajovým řádkem s identifikačním názvem: „Přeložka VN Pod Potoky“.  

2) Kompletní návrh a vypracování jiného konstrukčního řešení ocelových přístřešků 

nástupišť na obou stranách budovy – původní tvar masivní konstrukce s podhledy bude 

nahrazen přiznanou ocelovou konstrukcí s jednoplášťovým zastřešením (mimo jiné odstranění 

podhledů) 

Odůvodnění projektových změn:  

Po zrušení designových sloupů přístřešků (architektonicky zdařile vypadajících) pozbyla 

masivní konstrukce smysl. Nový návrh zjednodušuje realizaci a snižuje rizika chybného 

provedení, zároveň významně sníží cenu realizace (nejsou realizovány podhledy a tesařské 

konstrukce). Nová konstrukce bude jednodušší a s menším rizikem poškození, nižšími 

náklady na případné opravy a údržbu (odpadnou podhledy a tesařské konstrukce, jak již 

uvedeno výše). Očekává se vyšší životnost konstrukcí. Změna vyvolá změny v dešťové 

kanalizaci vedoucí k úsporám na délce vedení a požadavcích na kanalizaci a změny 

v osvětlení nástupišť – zlevnění.                           

3) Úprava ležaté kanalizace (posun v komunikaci, změna vyvolaná menším počtem svodů 

ze střechy; vizte předchozí bod).  

4) Změna lehkého obvodového pláště objektu (menší rastr oken, menší okenní tabule). 

Odůvodnění:  

Po ověření výrobních možností v ČR bylo zjištěno, že původně navrhovaný rozměr 

skleněných tabulí vyrábí pouze velmi omezený počet firem (pouze zahraniční). Změnou 

členění dochází k finanční a materiálové úspoře a k rozšíření okruhu možných subdodavatelů 

obvodového pláště, tedy i rozšíření okruhu možných účastníků výběrového řízení. 

5)  Změna svítidel na přestřešení nástupišť. 

Vyvoláno změnou zastřešení, zrušením podhledů; povede k úspoře. 

6)  Změna mobiliáře v exteriéru – úspora, nahrazení designových prvků mobiliáře běžněji 

dostupnými.  

7) Zároveň je v současné době posuzována možnost podvrtání pro provlečení kanalizace 

pod komunikací a záměna odvodňovacích žlabů na ploše terminálu. Podvrtání komunikace by 

přineslo novou možnost menšího rozsahu dopravních omezení v průběhu stavby. Náhrada 

odvodňovacích žlabů litinové za plastové – představuje pouze finanční úsporu. 

Diskuse: 

▪ nad návrhem upravovaného dokumentu (navržené a koncipované změny uvedeny níže 

po úpravě v textu; porovnání textů); 

▪ požadavky na případnou vizualizaci nového řešení; náklady na 3D zpracování a zajištění 

následné vizualizace jsou odhadovány na cca 35.000,00 – 50.000,00 [Kč]; 

▪ důvody pro zjednodušení jsou zřejmé v úsporách za vyhotovení díla. 

Text upraveného dokumentu: 

Modernizace přestupního terminálu Sedlčany – návrh zadání změn projektu 

V rámci přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby: „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“ byly projednávány možnosti rozšíření okruhu možných 

dodavatelů stavby zjednodušením konstrukčního řešení a tím i zlevnění realizace akce 

s ohledem na zachování funkce a všech rozhodných parametrů pro poskytnutí finanční 

podpory ze strany IROP. 

Na společných jednáních vedených panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, architektem 

a administrátorem Žádosti o dotaci byly vytipovány oblasti pro změny stávajícího projektu, 

které si vyžádají doplnění, respektive úpravu stávající projektové dokumentace. 

Obecně lze říci, že se jedná o změnu vyvolanou požadavkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

a další úpravy vedoucí k nahrazení atypických (designových) prvků prvky typizovanými, tak 

aby trváním na původním designovém provedení nebyl zužován okruh možných uchazečů 



 

 

ve výběrovém řízení na stavební práce. Zároveň tyto změny přinesou snížení rozpočtovaných 

nákladů stavby o předpokládaných cca 5,6 mil. [Kč] bez DPH. Soupis a zdůvodnění 

požadovaných změn, které budou zpracovány v dodatku projektové dokumentace, je popsán 

dále. 

1) Změna ČEZ Distribuce, a. s. – na základě vyjádření této společnosti, není možné realizovat 

zpevněné plochy parkoviště v původně plánovaném rozsahu a musí být realizována přeložka 

VN. Z projektu dále nebudou uplatněny (vypadnou) konstrukce k ochraně stávajícího kabelu 

a přeložka bude řešena samostatně s ČEZ Distribuce, a. s. Odhad budoucích nákladů ve výši 

562.300,00 [Kč] bez DPH ze Smlouvy je zohledněn ve schváleném rozpočtu města Sedlčany 

pod rozpočtovým řádkem: „Přeložka VN Pod Potoky“.  

 

2) Kompletní nové řešení ocelových přístřešků nástupišť na obou stranách budovy – 

projektovaný tvar masivní konstrukce s podhledy bude nahrazen přiznanou ocelovou 

konstrukcí s jednoplášťovým zastřešením trapézovým plechem.  

Odůvodnění:  

Při zrušení designových sloupů přístřešků pozbyde masivní konstrukce smysl. Nový návrh 

zjednodušuje realizaci a snižuje rizika chybného provedení, čímž bude i rozšířen okruh 

možných účastníků výběrového řízení, zároveň významně sníží cenu realizace (nejsou 

realizovány podhledy a tesařské konstrukce). Nová konstrukce bude jednodušší a s menším 

rizikem poškození, nižšími náklady na případné opravy a údržbu (odpadnou podhledy 

a tesařské konstrukce). Očekává se vyšší životnost konstrukcí. Změna vyvolá úpravy projektu 

v dešťové kanalizaci vedoucí k úsporám na délce vedení a požadavcích na kanalizaci a změny 

v osvětlení nástupišť. 

 

3) Úprava ležaté kanalizace a záměna dílčích prvků kanalizace (posun v komunikaci, změna 

vyvolaná menším počtem svodů ze střechy vizte předchozí bod). 

 

4) Změna lehkého obvodového pláště objektu (menší rastr oken, menší okenní tabule). 

Odůvodnění:  

Po ověření výrobních možností v ČR bylo zjištěno, že původně navrhovaný rozměr 

skleněných tabulí vyrábí pouze velmi omezený počet firem (pouze zahraniční). Změnou 

členění dochází k úspoře a k rozšíření okruhu možných subdodavatelů obvodového pláště, 

rozšíření okruhu možných účastníků výběrového řízení. 

 

5) Změna svítidel na přestřešení nástupišť vyvolána změnou zastřešení a zrušením podhledů. 

Povede k úspoře a ke zjednodušení technického řešení. 

 

Obsah dodatku projektové dokumentace bude dále posuzován poskytovatelem dotace 

a v případě schválení změn bude rozsah zadání při výběru zhotovitele díla odpovídat původní 

dokumentaci a nově zpracovanému dodatku. 

 

Po ukončení diskuse, pan starosta z pozice předsedajícího jednání přednesl následující výrok 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje definované změny rozsahu navrhovaných činností u akce: 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, jejichž cílem je podstatné zlevnění ceny díla 

(projektu) při současném zachování účelu projektu v plném rozsahu, které byly definovány 

interním dokumentem Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic. Rada města Sedlčany 

zároveň schvaluje zpracování Změny platné projektové dokumentace pro zadání stavby podle 

projednaného návrhu Studia AM s. r. o. a podle předchozích požadavků společnosti ČEZ 



 

 

Distribuce, a. s., který v plné míře akceptuje a zohledňuje sledované cíle zachování účelu 

a zlevnění ceny díla – investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“.  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-924/2014-2018. 

 

4.2 Informace k průběhu oprav v budově Sedlčany č. p. 159 – část zubní polikliniky 

K této akci pod pracovním názvem „Rekonstrukce objektu Sedlčany č. p. 159“ rozpočtované 

na rok 2017 schváleným rozpočtem částkou ve výši 580,000 tis. [Kč] na dnešní jednání RM 

předložil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zprávu o dosavadním průběhu prací, 

požadavcích vzešlých v průběhu prací a návrh harmonogramu pro dokončení akce. 

Zprávu přednesl referující pan Ing. Jiří Burian, starosta města. 

Podle projektu z roku 2014 byly zajištěny za strany města Sedlčany a dále zpracovány cenové 

nabídky na rekonstrukci ZTI, UT a elektroinstalace (projekt neobsahuje zednické, 

obkladačské a malířské práce). 

 

V červnu 2016 byl vybrán dodavatel [firma Pech – nabídková cena 306.439,00 [Kč] (ZTI); 

firma Hovorka – nabídková cena 441.826,67 [Kč] (elektroinstalace), firma Rosůlek – cenová 

nabídka 67.397,00 [Kč] (přepojení telefonů, internet)]. 

Na zednické práce byla zajištěna nabídka od dodavatele, firmy Pech (částky za hodinové 

sazby – přesný rozsah zednických prací s ohledem k charakteru akce nelze předem vyčíslit). 

 

V období 08-11 / 2016 postupně ve volných dnech (dny mimo provoz) byly prováděny práce 

v jednotlivých místnostech uvolněných lékaři: 

▪ firma Hovorka provedla elektroinstalační práce za 228,000 tis. [Kč]; (plnění 52 % 

uzavřeného smluvního ujednání o dodávce díla); 

▪ firma Pech provedla na ZTI práce za 188,000 tis. [Kč]; (61% uzavřeného smluvního 

ujednání o dodávce díla);  

▪ firma Pech provedla zednické práce za 282,000 tis. [Kč]; (podle Dodatku k uzavřenému 

smluvnímu ujednání o dodávce díla); 

▪ firma Rosůlek provedla práce kompletně za částku 67.000,00 [Kč]; (plnění 100 %). 

Celkem práce v roce 2016 byly realizovány v objemu 765.000,00 [Kč]. 

 

Pro rok 2017 zbývá provést práce 2. NP (1 ordinace + místnost laboratoře) a ve 3. NP 

(3 ordinace + 3 místnosti laboratoře + kuchyňka + denní místnost): 

▪ podle Smlouvy o dílo s firmou Hovorka práce v objemu finanční částky 214.000,000 [Kč];  

▪ podle Smlouvy o dílo s firmou Pech práce v objemu finanční částky 120.000,000 [Kč];  

▪ odhad zednických prací firmy Pech práce v objemu finanční částky 192.000,00 [Kč] (odhad, 

nejsou zahrnuty práce na spojovacím krčku). 

Dále bylo zjištěno, a to při odhalení vedení v konstrukcích objektu nevhodné napojení 

elektrorozvodů (kabelů) a potřeba výměny rozvodů ve spojovacím krčku (rehabilitace) – 

v případě přepojení budou el. rozvody v celé budově kompletně rekonstruovány. 

Nabídka firmy Hovorka (bez zednických prací) je v částce 53.000,000 [Kč].  

Celkem na rok 2017 (schválený rozpočet města Sedlčany 580.000,000 [Kč]): 

580.000,000 [Kč]. 

 

Skutečné celkové náklady na výměnu instalací ZTI, elektro, zednické a obkladačské práce 

včetně výmaleb za oba roky (2016 a 2017): 1.345.000,00 [Kč]. 

 



 

 

V průběhu jednání se zubními lékaři byly z jejich strany vzneseny další požadavky 

na výměnu dveří (tzv. obložkové zárubně + nová křídla) a dále požadavek na výměnu 

podlahové krytiny. Poptána u firmy Pech, předána cenová nabídka: 

▫ výměna všech dveří: 213.000,000 [Kč]; 

▫ výměna podlah (1.020,00 [Kč/m
2
] bez DPH; 395.000,00 [Kč]; veškeré podlahy 

po místnostech). 

Tato částka není zahrnuta do rozpočtu města Sedlčany na rok 2017. 

 

Výměna dveří + obložky je tzv. „čistá“ práce pro truhláře s min. omezením provozu a lze 

odložit. V průběhu akce je možné provést nátěry zárubní a dveří – minimalizace nákladů. 

 

S ohledem na již provedený rozsah prací a plánované zásahy do podlah lze doporučit výměnu 

linolea v místnostech se zubními soupravami (ordinace 14 [m
2
]; ordinace 12 [m

2
] + 12 [m

2
], 

ordinace 12 [m
2
]) s předpokládanou cenou ve výši 62.000,00 [Kč]. 

Ostatní podlahy (uvolněné ordinace, čekárny, již rekonstruované ordinace apod.) by byly 

ponechány v původním stavu. 

 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. 

  

Na jednání dne 30. března 2017 v místě stavby byl sestaven předběžný harmonogram prací 

a požadavek na informaci nájemníkům (přiložen). 

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 je rovněž vyhrazena částka ve výši 

1.330,000 tis. [Kč] na zateplení a opravu fasády objektu Sedlčany č. p. 159.  

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, dále zajistil informaci od nájemníků ordinací, která 

byla sdělena telefonicky, že prověřovali cenu za demontáže, přestěhování a opětovné montáže 

zubařských křesel, světel apod. a jejich certifikovaní technici tuto akci ocenili na částku cca 

73.000,00 [Kč] (rozumí se celkem za všechny 3 ordinace). Tato cena není součástí shora 

uváděné zprávy. Ze strany města Sedlčany je navrhováno, že bude v režii nájemníků, neboť 

zařízení je jejich majetkem a na jejich náklady bylo instalováno (pracovní prostředek). 

O tom, zda tato částka bude součástí investice města Sedlčany nebo zda ji město Sedlčany 

hradit nebude (uhradí nájemníci sami), by měla rozhodnout dnes Rada města Sedlčany 

(nedůvodná podpora podnikání; hospodárnost; na náklady nájemníků je žádoucí 

ve stanoveném termínu prostor vyklidit). U stomatologů je ve větším rozsahu oproti jiným 

lékařským službám uplatňována spoluúčast pacienta (komercionalizace; osobní odpovědnost). 

 

Rada města Sedlčany byla dále seznámena s navrhovaným textem tzv. „Oznámení o průběhu 

plánované rekonstrukce technických instalací v budově Sedlčany č. p. 159“, které by mělo být 

zasláno účastníkům (nájemníkům). 

(začátek opisu návrhu rozhodné části textu) 

Vážení nájemníci budovy,  

na základě předchozích jednání a po zpracování Vašich požadavků Vám předáváme 

upřesňující informace k plánované rekonstrukci technických instalací v budově č. p. 159 – 

část se zubní poliklinikou. Stavební úpravy se budou týkat výměny elektroinstalací, vodovodu 

a kanalizace, a to především v místnostech a částech budovy, kde úpravy neprobíhaly v roce 

2016 (ordinace a prostory zubních lékařů, laboratoře, garáž). Stavební práce budou obnášet i 

zednické začištění konstrukcí po bourání, výmalby, výměny podlahové krytiny poškozené 

pracemi v nejnutnější možné míře a nátěry dveří. Z důvodu urychlení průběhu prací 



 

 

a zamezení škod na Vašem majetku je nutné, v předstihu vyklidit Vámi užívané místnosti 

do předem připravených prostor a po dokončení prací se opětovně nastěhovat. 

 

Níže naleznete průběh akce s upřesněním termínů.  

 

Průběh akce: 

 Do dne 28. června 2017 proběhne vyklizení veškerých elektronických, elektrických 

zařízení, medicínského vybavení apod.  

ZAJISTÍ NÁJEMNÍCI (do připravených prostor na patře)! 

 Ve dnech 29. – 30. června 2017 vyklizení a stěhování nábytku do připravených prostor 

v areálu.   

V případě včasně projeveného zájmu nájemníkům vypomůže Správa budov a zařízení 

města Sedlčany. 

 Ve dnech 3. – 16. července 2017 – průběh stavebních úprav ZTI + elektro. 

 Ve dnech 17. – 23. července 2017 – výměna podlahových krytin. 

 Ve dnech 24. – 25. července 2017 – stěhování nábytku zpět do ordinací. 

V případě včasně projeveného zájmu nájemníkům vypomůže Správa budov a zařízení 

města Sedlčany. 

 Od 26. července 2017 – uvolnění prostor pro nastěhování el. a dalšího medicinského 

vybavení. 

(konec opisu návrhu rozhodné části textu) 

 

Rada města Sedlčany byla dále informována o skutečnosti, že pro případ podrobně žádaných 

informací je třeba kontaktovat Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, a to Ing. Tomáše 

Langera, vedoucího Odboru investic. 

Diskuse: 

▪ harmonogram je pevný a nelze jej měnit; 

▪ neustále se zvyšující požadavky nelze akceptovat; je žádoucí stanovit limity; 

▪ žádoucí konstruktivní přístup ze strany uživatelů nebytových prostor. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující soubor výroků návrhů usnesení, 

o kterých nechal hlasovat jednotlivě: 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje výměnu podlahové krytiny, a to v míře zjištěné potřebnosti 

v místnostech se zubními soupravami v objektu budovy Sedlčany č. p. 159 – část se zubní 

poliklinikou (ordinace 14 [m
2
]; ordinace 12 [m

2
] + 12 [m

2
], ordinace 12 [m

2
]) a dále realizaci 

obnovy nátěrů interiérových dveří. V této souvislosti Rada města Sedlčany ukládá Odboru 

ekonomickému, a to v součinnosti s Odborem investic, vypracování a předložení návrhu 

rozpočtové úpravy (RO č. 1/2017), který bude předložen před zahájením prací na jednání 

Rady města Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-925/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhovaný harmonogram průběhu činností (časový 

a věcný) na rekonstrukci interiéru budovy Sedlčany č. p. 159 – část se zubní poliklinikou, 

který je tímto závazný pro všechny účastníky a dotčené subjekty a o kterém budou smluvní 

uživatelé neprodleně informováni Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, a to 

v součinnosti s Odborem majetku a Správou budov a zařízení města Sedlčany. Rada města 



 

 

Sedlčany schvaluje prominutí úhrady smluvního nájemného, náležícího vlastníku nebytových 

prostor za období červenec 2017, a to za užívání ploch dotčených rekonstrukcí.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-926/2014-2018. 

 

4.3 Realizace plánované výměny oken v objektech ve vlastnictví města Sedlčany; 

výsledek výběrového řízení 
S ohledem na zákonem danou povinnost posuzovat zakázky v režimu, který odpovídá součtu 

přepokládaných hodnot všech plnění tvořících jeden funkční celek a jsou zadávány v časové 

souvislosti, byly pro výběr zhotovitele investičních akcí pod identifikačními názvy akcí: 

„Výměna oken administrativní budova Městské nemocnice Sedlčany“, „Výměna oken 

Společenský sál KDJS“, „Výměna oken Koncertní sál a vstup KDJS“, „Výměna oken – zadní 

trakt KDJS“, e-mailem osloveni tři dodavatelé podle tabulky 2. níže uvedené) Vnitřního 

předpisu č. 2/2014 – zakázky s předpokládanou hodnotou nad 1.500.000,00 [Kč] a do 

3.000.000,00 [Kč]. 

 

V návrhu rozpočtu města Sedlčany pro rok 2017 byla předpokládaná cena projektů: 

▪ Kulturní dům Josefa Suka: 

- Společenský sál: 650,000 tis. [Kč], (bez DPH 537.190,00 [Kč]); 

- Koncertní sál a vstup 1.105,000 tis. [Kč], (bez DPH 913.223,00 [Kč]); 

- Zadní trakt 800,000 tis. [Kč], (bez DPH 661.157,00 [Kč]). 

▪ Městská nemocnice Sedlčany: 245,000 tis. [Kč], (bez DPH 202.479,00 [Kč]).  

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil Zprávu o hodnocení a porovnání nabídek, 

která mimo jiné obsahuje následné údaje.  

Veřejná zakázka: „Výměna oken KDJS + MěN Sedlčany“  

Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu na stavební práce 

S ohledem na zákonem danou povinnost posuzovat zakázky v režimu, který odpovídá součtu 

přepokládaných hodnot všech plnění tvořících jeden funkční celek a jsou zadávána v časové 

souvislosti, byly pro výběr zhotovitele investičních akcí: „Výměna oken administrativní 

budovy Městské nemocnice Sedlčany“; „Výměna oken společenský sál KDJS“; „Výměna 

oken koncertní sál a vstup KDJS“, „Výměna oken – zadní trakt KDJS“ osloveni tři dodavatelé 

podle tabulky 2.) Vnitřního předpisu č. 2/2014 – zakázky s předpokládanou hodnotou 

nad 1.500.000,00 [Kč] a do 3.000.000,00 [Kč]. 

 

SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK 

 

1. Cetos cz., s. r. o., Hornická č. p. 121, 261 01 Příbram II; IČ 26719321 

2. Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732 

3. INTOS, s. r. o., Radětice u Milína č. p. 67, 262 31 Radětice u Milína; IČ 45314519 

 Emailovou formou byly doručeny tři nabídky, dále bylo sestaveno pořadí podle 

nabídkových cen. 

 

POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. 

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 



 

 

Uchazeč č. 3 s nabídkovou cenou upozornil na chybu v automatickém výpočtu. Tato chyba se 

vyskytovala v připravených rozpočtech všech uchazečů a nikdo nebyl znevýhodněn. 

Pro výsledné hodnocení cen je tato chyba bezvýznamná. 

 

POŘADÍ NABÍDEK PODLE EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI 

 

Kulturní dům Josefa Suka 

Část projektu Cetos cz, s. r. o. Jiří Moulík INTOS, s. r. o. 

Společenský sál 597.863,00 [Kč] 534.776,00 [Kč] 605.996,00 [Kč] 

Zadní trakt 727.306,00 [Kč] 650.821,00 [Kč] 702.511,00 [Kč] 

Koncertní sál, 

kanceláře, Beseda 
1.046.397,00 [Kč] 914.313,00 [Kč] 987.627,00 [Kč] 

 

Městská Nemocnice 

Část projektu Cetos cz, s. r. o. Jiří Moulík INTOS, s. r. o. 

Městská Nemocnice 233.291,00 [Kč] 201.830,00 [Kč] 230.812,00 [Kč] 

 

VÝSLEDEK HODNOCENÍ A POŘADÍ NABÍDEK – DETAILNÍ ROZPIS  
 

Kulturní dům Josefa Suka 

Společenský sál 

1. pořadí 

Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732; 

Nabídková cena: 534 776,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 112.302,96 [Kč]; cena s DPH 

činí 647 078,96 [Kč]; 

2. pořadí 

Cetos cz, s. r. o., Příbram, Hornická č. p. 121, 261 01 Příbram II; IČ 26719321; 

Nabídková cena: 597.863,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 125 551,23 [Kč]; cena s DPH 

činí 723 414,23 [Kč]; 

3. pořadí 

INTOS, s. r. o., Radětice u Milína č. p. 67, Radětice u Milína 262 31; IČ 45314519; 

Nabídková cena: 605.996,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 127.259,16 [Kč]; cena s DPH 

činí 733.255,16 [Kč]. 
 

Zadní trakt 

1. pořadí 

Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732; 

Nabídková cena: 650.821,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 136.672,41 [Kč], s DPH činí 

787.493,41 [Kč]; 

2. pořadí 

INTOS, s. r. o., Radětice u Milína č. p. 67, Radětice u Milína 262 31; IČ 45314519; 

Nabídková cena: 702 511,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 147.527,31 [Kč], s DPH činí 

850.038,31 [Kč];  

3. pořadí 

Cetos cz, s. r. o., Příbram, Hornická č. p. 121, 261 01 Příbram II; IČ 26719321; 

Nabídková cena: 727.306,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 152.734,26 [Kč], s DPH činí 

880.040,26 [Kč]. 
 

Koncertní sál, kanceláře, Beseda 

1. pořadí 

Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732; 



 

 

Nabídková cena: 914.313,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) činí 192.005,73 [Kč], s DPH činí 

1.106.318,73 [Kč]; 

2. pořadí 

INTOS, s. r. o., Radětice u Milína č. p. 67; 262 31 Radětice u Milína; IČ 45314519;  

Nabídková cena: 987.627,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %): 207.401,67 [Kč], s DPH: 

1.195.028,67 [Kč]; 

3. pořadí 

Cetos cz, s. r. o., Hornická č. p. 121, 261 01 Příbram II; IČ 26719321; 

Nabídková cena: 1.046.397,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 219.743,37 [Kč], s DPH činí 

1.266.140,37 [Kč]. 
 

Městská nemocnice Sedlčany 

1. pořadí 

Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732; 

Nabídková cena: 201.830,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 42.384,30 [Kč]; s DPH činí 

244.214,30 [Kč]; 

2. pořadí 

INTOS, s. r. o., Radětice u Milína č. p. 67, Radětice u Milína 262 31; IČ 45314519; 

Nabídková cena: 230.812,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) činí 48.470,52 [Kč], s DPH činí 

279.282,52 [Kč]; 

3. pořadí 

Cetos cz, s. r. o., Příbram, Hornická č. p. 121, 261 01 Příbram II; IČ 26719321; 

Nabídková cena: 233.291,00 [Kč] bez DPH; DPH (21 %) činí 48 991,11 [Kč]; s DPH činí 

282 282,11 [Kč]. 

 

ZÁVĚR  

 Průběh výběrového řízení byl transparentní, při zadání a hodnocení nabídek bylo 

zachováno rovné zacházení s uchazeči a nedošlo k diskriminaci. 

 Žádný z uchazečů nebyl vyloučen ze soutěže. 

 S rozhodnutím Rady města Sedlčany o výběru zhotovitele budou uchazeči seznámeni 

písemnou formou. 

 

Původní projednávaný návrh usnesení: 

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

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platném znění, bere na vědomí předloženou 

zprávu o hodnocení nabídek na akce výměny oken v budově KDJS a budově Městské 

nemocnici Sedlčany a rozhoduje o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: 

Objekt Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

- Společenský sál: 534 776,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %): 112 302,96 [Kč], s DPH: 

647.078,96 [Kč]; 

Pan Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879; IČ 74459732; 

- Koncertní sál a vstup do objektu: 914.313,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %): 192.005,73 

[Kč], s DPH 1.106.318,73 [Kč]; 

Pan Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879; IČ 74459732; 

- Zadní trakt: 650.821,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %): 136.672,41 [Kč], s DPH 

787.493,41 [Kč]; 

Pan Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879; IČ 74459732; 

Městská nemocnice Sedlčany: 201.830,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %): 42.384,30 [Kč], 

s DPH 244.214,30 [Kč]; 

Pan Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879; IČ 74459732.“ 

 



 

 

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

smluvních ujednání s uchazečem pan Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879 Sedlčany; 

IČ 74459732 na níže uvedené stavební práce investičních akcí pod identifikačními názvy 

„Výměna oken administrativní budova Městské nemocnice Sedlčany“, „Výměna oken 

Společenský sál KDJS“, „Výměna oken Koncertní sál a vstup KDJS“ a „Výměna oken – 

zadní trakt KDJS“.“ 

Diskuse: 

▪ nad přednesenou Zprávou; 

▪ práce na výměně oken v objektu KDJS lze zahájit až mimo hlavní kulturní sezónu (školní 

a divadelní prázdniny); 

▪ úprava formulace usnesení;  

▪ návrhy smluvních ujednání. 

Ke schválení byly definovány a předneseny následující tři samostatná usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na soubor 

veřejných zakázek pod názvem „Výměna oken Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 

a Městské nemocnice Sedlčany“.  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-927/2014-2018. 

 

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

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platném znění, na soubor veřejných zakázek 

pod názvem „Výměna oken Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany a Městské nemocnice 

Sedlčany“ rozhoduje o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, a to následovně: 

▫ objekt Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Společenský sál: cena 534.776,00 [Kč] bez 

DPH, DPH (21 %) ve výši 112.302,96 [Kč], cena s DPH 647.078,96 [Kč]; 

▫ objekt Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Koncertní sál a vstup do objektu: cena 

914.313,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) ve výši 192.005,73 [Kč], cena s DPH 1.106.318,73 

[Kč]; 

▫ objekt Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Zadní trakt: cena 650.821,00 [Kč] bez DPH, 

DPH (21 %) ve výši 136.672,41 [Kč], cena s DPH 787.493,41 [Kč]; 

▫ Městská nemocnice Sedlčany: cena 201.830,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) ve výši 

42.384,30 [Kč], cena s DPH 244.214,30 [Kč]; 

vše pan Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732.  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-928/2014-2018. 

 

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

smluvních ujednání o dílo s vybraným nejvýhodnějším uchazečem veřejných zakázek, tj. pan 

Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879 Sedlčany, 264 01 Sedlčany; IČ 74459732; na níže 

uvedené stavební práce investičních akcí pod identifikačními názvy „Výměna oken 

administrativní budova Městské nemocnice Sedlčany“, „Výměna oken Společenský sál 

KDJS“, „Výměna oken Koncertní sál a vstup KDJS“ a „Výměna oken – zadní trakt KDJS“.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-929/2014-2018. 

 

4.4 Žádost Kulturního domu Josefa Suka, příspěvkové organizace k vyjádření souhlasu 

města Sedlčany; Žádost o finanční podporu ze zdrojů Středočeského kraje  



 

 

Projednávaná písemnost (identifikace dokumentu): 

V systému spisové služby Žádost řádně zaevidována pod č. j.: MST/7549/2017.  

Žadatel (subjekt): Kulturní dům Josefa Suka, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, okr. Příbram; IČ 42728452.  

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele: 

Pan Ing. Martin Severa, ředitel subjektu. 

Předmět Žádosti: 

Doporučit jménem zřizovatele (město Sedlčany) příspěvkové organizace (žadatele o dotaci) 

realizaci Projektu „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 53. ročník“ s podporou 

dotačního titulu z finančních zdrojů Středočeského kraje. Příspěvková organizace podle 

instrukcí poskytovatele dotace vypracovala Projekt, na který žádá finanční podporu. 

Předmětem podpory je již tradiční a významný hudební festival k uctění památky známého 

hudebního skladatele Josefa Suka, rodáka ze zdejšího regionu. 

Festival je každoročně významným obohacením kulturního života pro celou gravitační zónu 

Sedlčanska a široké okolí. Již dlouhodobě nachází své posluchače. 

Pro případ zájmu je podrobněji Projekt identifikován a specifikován v Žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím institutu veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje, tzv. Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

v rámci Tematického zadání Podpora kultury. 

   

Diskuse: 

▪ případná spoluúčast žadatele (města); hodnota Projektu; 

▪ výše požadované dotace optimální; 

▪ zkušenosti z roku 2016; 

▪ programová struktura; situace poskytovatele; 

▪ podpora je vhodná (dlouholetá tradice přesahující rámec regionu). 

 

Ke schválení bylo definováno a předneseno následující usnesení: 

„Rada města Sedlčany v pozici výkonného orgánu zřizovatele subjektu schvaluje vypracování 

a realizaci projektu pod názvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 53. ročník“ 

a souhlasí s podmínkami dotačního titulu a podáním sestavené Žádosti příspěvkové 

organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; IČ 42728452, o poskytnutí dotace na tento 

projekt prostřednictvím institutu veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

v rámci Tematického zadání Podpora kultury na shora uvedený projekt. Výše požadované 

dotace je 100.000,00 [Kč].“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-930/2014-2018. 

 

4.5 Žádost o přijetí účelového daru; dárce EKOČOV, s. r. o.; obdarovaný Mateřská 

škola Sedlčany, příspěvková organizace 

Projednávaná písemnost (identifikace dokumentu): 

V systému spisové služby Žádost zaevidována dne 7. dubna 2017 pod č. j.: MST 7199/2017. 

Žadatel (subjekt): Mateřská škola Sedlčany, příspěvková organizace; se sídlem Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, okr. Příbram; IČ 70999058.  

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele: 

Paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu. 

Předmět Žádosti: 



 

 

Schválení přijetí daru ve formě finanční hotovosti ve výši 6.000,00 [Kč]. Dar je poskytován 

na zakoupení herního vybavení Odloučeného pracoviště Na Severním sídlišti.  

Darujícím je společnost EKOČOV, s. r. o., se sídlem Praha, Černochova 1291/4, 158 00 Praha 

– Košíře; IČ 04899563; společnost zastoupena jednatelem. 

Bližší identifikace poskytovatele: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

značkou C 254316. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona; zednictví; vodoinstalatérství a topenářství.  

Diskuse: 

▪ subjekt dárce (odpovědná ředitelka MŠ doporučuje dar přijmout); 

▪ jedná se o účelový dar; 

▪ evidence majetku; smluvní ujednání. 

Ke schválení bylo definováno a předneseno následující usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí účelového daru pro Mateřskou školu Sedlčany, 

příspěvkovou organizaci, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; 

IČ 70999058, ve výši 6.000,00 [Kč], jehož poskytovatelem (dárcem) je EKOČOV, s. r. o., se 

sídlem Praha, Černochova 1291/4, Praha Košíře, 158 00 Praha. Dar je poskytován 

na zakoupení herního vybavení pro Odloučené pracoviště Na Severním sídlišti.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-931/2014-2018. 

 

4.6 Informace o kontrole plnění Smlouvy o dílo; Služebna městské policie, Sedlčany 

Na staveništi budoucí služebny Městské policie Sedlčany proběhl dne 10. dubna 2017 již pátý 

Kontrolní den (kompletní Zápis není doposud k dispozici, respektive nebyl investorovi předán 

jeho zhotovitelem k dnešnímu dni jednání RM).  

RM byla seznámena s děním na staveništi a vývojem stavby a peripetiemi jejího založení 

na podkladové pasy. Pozornost byla věnována rovněž obsahu Zápisu ze 4. kontrolního dne 

27. března 2017.  

 

Stavba „Služebna městské policie, Sedlčany“                                                                        

 

A. Prováděné práce v období do dne 27. března 2017 

Stavební objekt 

- bourání a demontáže konstrukcí uvnitř původního objektu občerstvení; 

- osazeno svodné potrubí kanalizace v rekonstruované části; 

- vyrovnávací betonová mazanina v rekonstruované části;  

- první návštěva pracovníka archeologického průzkumu, dokumentace vrstev v části přeložky 

kabelů 3 x 240 + 120. 

 

Terénní úpravy a zpevněné plochy 

- dokončena přeložka dvou podzemních kabelů v severní části staveniště (3 x 240 + 120). 

 

B. Kontrola úkolů 

08. Zhotovitel provede upřesnění harmonogramu stavby do dne 27. března 2017; 

nedokončeno; nový termín stanoven do 31. března 2017. 

 

10. Při výkopech zemních rýh pro základy přístaveb byly odhaleny dvě podzemní kabelová 

vedení elektrické energie NN, přípojka vody a zasypaná původní jímka splaškových vod. 

Jedná se o konstrukci a podzemní vedení, které jako věci nebyly dokumentovány 



 

 

ve vyjádřeních správců sítí a nejsou uvedeny jako věcná břemena v evidenci katastru 

nemovitostí.  

 

a) Dvojice podzemních kabelů el. energie AYKY 3 x 240 + 120 s trasou přes plochu severní 

přístavby vedoucí od trafostanice na pozemku parc. č. 214 přes pozemky staveniště parc. 

č. 216/2 a parc. č. 216/1 na sousední pozemek parc. č. 217/1. Jedná se o podzemní vedení 

ve vlastnictví fyzické osoby (paní Lenky Sobotkové, trvale Praha, Na Cihlářce 2767/20, 

Smíchov, 150 00 Praha 5), které zásobuje el. energií areál obchodního centra.  

Trasa dotčená stavbou vytyčena dne 10. března 2017 firmou Remont, s. r. o. Trasa zakreslena 

na grafické příloze, která je součástí Zápisu a byla vyznačena v terénu. 

Po konzultaci se správcem elektroinstalace areálu obchodního centra firmou Remont, s. r. o., 

se navrhuje přeložka části trasy, která zasahuje do plochy severní přístavby z pozemku parc. 

č. 216/1 na pozemek parc. č. 217/1.      

Společnost Remont, s. r. o. předloží urychleně nabídku na provedení přeložky s tím, že zemní 

práce pro přeložku provede zhotovitel stavby. Zhotovitel vypracuje návrh ocenění rozsahu 

víceprací a dokumentaci k tomu předloží objednateli ke schválení.  

Dne 27. března 2017 – nabídka víceprací na přeložku od firmy Remont, s. r. o. předložena 

a akceptována. 

Dne 27. března 2017 oznámeno – přeložka kabelů dokončena.  

Dne 27. března 2017 – zaměření trasy přeložky provedeno odpovědným geodetem firmou 

Hrdlička, s. r. o.   

Dne 27. března 2017 zadáno, aby zhotovitel vypracoval návrh ocenění rozsahu víceprací 

a předložil je objednateli ke schválení; vize výše – do dne 31. března 2017.  

     

b) Dvojice podzemních kabelů el. energie AYKY 3 x 120 + 70 s trasou od trafostanice 

na pozemku parc. č. 214 přes pozemky staveniště parc. č. 216/2 a parc. č. 216/1 se zaústěním 

do budovy Sedlčany č. p. 336. Jedná se o podzemní vedení ve vlastnictví města Sedlčany, 

které zásobuje el. energií budovu Sedlčany č. p. 336.  

Trasa předběžně vytyčena dne 9. března 2017 panem Paukerem a pro kontrolu dne 10. března 

2017 firmou Remont, s. r. o. Trasa zakreslena na grafické příloze, která je součástí Zápisu 

a byla vyznačena v terénu. 

Rozsah úpravy trasy kabelového vedení bude upřesněn při realizaci základových patek sloupů 

přístřešku a loubí.  

 

c) Při výkopu zemní rýhy pro základy jižní přístavby se narazilo na zasypanou jímku 

z betonových skruží Ø 1,75 / 1,40 [m] a výšky 2,0 [m].    

Poloha je zakreslena do přílohy k Zápisu z kontrolního dne.  

Předložen návrh na řešení změny hloubky založení dvou obvodových stěn jižní přístavby. 

Navržené stavební úpravy budou dokumentovány dodatkem, který vypracuje projektant 

a předá zhotoviteli do dne 16. března 2017. Zhotovitel vypracuje návrh ocenění rozsahu 

víceprací a předloží objednateli ke schválení do dne 20. března 2017. 

Dne 27. března 2017 byl Dodatek č. 1 na úpravu založení předán zhotoviteli. 

Dne 27. března 2017 na kontrolním dni bylo poznamenáno, že zhotovitel vypracuje návrh 

ocenění rozsahu víceprací a předloží objednateli ke schválení do dne 31. března 2017.  

 

d) Na ploše severní přístavby byla při realizaci stavby Služebna městské policie v Sedlčanech, 

odhalena přípojka vody PE 25, pod tlakem, ukončená uzavíracím ventilem. Zásobovala 

v devadesátých letech bývalý kiosek občerstvení „Blesk“. Napojena je na stávající přípojku 

ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 212/2 u vchodu do domu Sedlčany č. p. 468 (paní 

Hana Kutilová, Sedlčany, Nádražní č. p. 468, 264 01 Sedlčany) a vede přes pozemky parc. 



 

 

č. 212/1 a parc. č. 216/2 v k. ú. a obci Sedlčany. Předpokládaná trasa zakreslena na grafické 

příloze, která je součástí Zápisu z kontrolního dne. 

Z projednání se zástupcem 1.SčV Příbram, a. s. panem T. Stejskalem (dne 13. března 2017) 

byl v šachtě uzavřen ventil na přípojce a bylo dohodnuto, že přípojka bude ukončena zátkou 

za lícem navrhované severní přístavby realizované stavby, na pozemku parc. č. 216/2. Zátku 

osadí 1.SčV Příbram, a. s. Na tuto skutečnost (uzavření přípojky; zazátkování; zkrácení 

přípojky) upozorní 1.SčV zřejmého vlastníka přípojky, Golden Castle, s. r. o., pana 

Bc. Milana Valta.  

Dne 27. března 2017 oznámeno, že přípojka byla uzavřena pracovníkem 1.SčV Příbram, a. s. 

provizorně zátkou ve výkopu a obnovena dodávka do objektu Golden Castle, s. r. o.  Konečné 

zrušení vodovodní přípojky provede 1.SčV Příbram, a. s. po obnažení trubního vedení mimo 

navrhovaný objekt.   

Výše citovaná grafická příloha k Zápisu z kontrolního dne č. 3 byla předána zhotoviteli 

v průběhu kontrolního dne č. 4 

 

C. Body programu kontrolního dne 27. března 2017 

11. Sdělení zhotovitele: dodavatelem betonové směsi (tzv. transportbeton) pro realizaci stavby 

bude Českomoravský beton, a. s., provoz Sedlčany. Zhotovitel bude předávat objednateli 

kopie dodacích listů.    

 

12. Před zabudováním výrobků, materiálů a stavebních prvků do díla předloží zhotovitel 

certifikáty popř. technické listy.  

 

13. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, kterým předpokládá zadat 

provedení částí díla.  Vizte článek VI. odst. 2) Obchodních podmínek. 

Termín: do dne 31. března 2017 

 

Jak již uvedeno výše další kontrolní den byl proveden 10. dubna 2017 v čase od 11:00 hod. 

O obsahu událostí tohoto kontrolního dne informoval pan Ing. Jiří Burian, starosta města. 

 

Zatím probíhá zdění základových pasů (vnitřní příčky ve staré budově jsou vyzděny). Dne 

11. dubna 2017 byla zhotovitelem díla předložena první fakturace na práce provedené 

v březnu 2017 (dne 10. dubna 2017 byly výkony odsouhlaseny v plném rozsahu k fakturaci). 

Vícenáklady zatím nebyly kompletně vyčísleny (bude se jednat o větší rozsah zemních prací 

pro přeložku kabelů uložených pod úrovní terénu, zrušení jímky a trubky vodovodu, 

prohloubení základových pasů na místech neúnosného podloží, ubourání rozpadající se 

přizdívky u stěny na chodbě). Vše uvedeno již výše. 

Diskuse: 

▪ vypořádání neočekávaných skutečností; 

▪ návštěva archeologa – zatím bez nálezu; 

▪ zaměření dalších kontrolních dnů. 

Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu z kontrolního dne 27. března 2017 a ze dne 

10. dubna 2017 na realizaci investiční akce „Služebna městské policie“, kterou za investora 

město Sedlčany sestavil a přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 60-932/2014-2018. 

 



 

 

Na jednání RM se dostavuje v čase 17:50 hod. pan Mgr. Pavel Pína. Od tohoto okamžiku je 

počet jednajících radních celkem 6. Počet jednajících členů RM se do konce tohoto zasedání 

již nezměnil.  

 

4.7 Informace o Žádosti Farního úřadu Sedlčany Římskokatolické farnosti Sedlčany; 

stavební záměr opravy ohradní zdi kostela sv. Martina 
Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí shora uvedeného subjektu, které předmětem 

je poskytnutí finanční podpory ze strany města Sedlčany (žádáno 350.000,00 [Kč]) na opravu 

ohradní zdi objektu chrámu sv. Martina Sedlčany (oprava ostění; zhotovení opravy oplocení – 

kovářské práce). 

Předmět Žádosti není dále blíže popsán, co do rozsahu a rozpisu prací. Cenová nabídka 

potenciálního smluvního zhotovitele nebyla součástí Žádosti. 

Bližší identifikace žadatele: 

Římskokatolická farnost Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského nám. č. p. 44, 264 01 

Sedlčany, je jedno z územních společenství římských katolíků v příbramském vikariátu 

s farním kostelem sv. Martina; IČ 18608817. 

Forma právní existence subjektu: Evidovaná církevní právnická osoba. 

Diskuse: 

▪ rozpočet města Sedlčany na rok 2017 je schválen; do požadavků na rok 2017 nebylo 

zahrnuto (Žádost nebyla k dispozici; nevědomí záměru); 

▪ nedostatečné množství informací o záměru realizace projektu; 

▪ cíl projektu; 

▪ žádoucí je sdělit celkový rozpočet akce a jeho skladbu, a to jak předmětovou (až do 

případných profesí, tak finanční rozvrh v členění např.: vlastní zdroje; případné dotace 

z Fondů; předpokládaná spoluúčast města Sedlčany apod. 

▪ lze v případě splnění všech podmínek a srozumitelnosti projektového záměru jednat 

a zahrnutí poměrné části finančních prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2018.  

Závěr: 

Takto obsahově formulovanou Žádost nelze řádně a odpovědně projednat; Žádosti nelze 

pro rok 2017 vyhovět. 

Problematika bude se zástupcem žadatele projednána z pozice vedení města Sedlčany 

(pan starosta; místostarosta), jestliže žadatel projeví zájem.  

Rada města Sedlčany vzala vyřčené informace na vědomí, a to s výše uvedeným závěrem, bez 

návrhu specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Informace o znovuobnovení provozu Interního oddělení Městské nemocnice 

Sedlčany  

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, členy RM informoval o dalších skutečnostech 

a výsledcích jednání, které jsou realizovány za účelem znovuobnovení provozu Interního 

oddělení, které je v kompetenci provozovatele, tedy privátního subjektu. 

Přerušený provoz Interního oddělení nebyl doposud obnoven. Ze strany provozovatele nejsou 

k dispozici informace o personálním zajištění provozu (nebyly městu Sedlčany poskytnuty). 

Dne 11. dubna 2017 proběhlo jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje. Na tomto 

jednání provozovatel nemocnice představil stav rozpracování tzv. záložní varianty řešení 

situace; tedy případ, že ke znovuobnovení provozu Interního oddělení nedojde. 

Ze strany ředitelů krajských nemocnic (Příbram; Benešov) bylo na jednání konstatováno, že 

nebyl zaznamenán, a to v započítaném období intervalu od přerušení provozu až doposud 

(rozumí se do dne 11. dubna 2017), žádný významný nárůst pacientů na Interních odděleních 



 

 

obou nemocnic (na poradě tedy zazněla i otázka potřebnosti / nepotřebnosti situaci vůbec 

řešit). 

V další části referenční zprávy pan starosta sdělil některé údaje o záložní variantě, které jsou 

uváděny v dokumentech původce (provozovatele nemocnice). 

Ze strany Středočeského kraje bylo konstatováno, že o pacienty rekrutované z Domova 

Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb, je dobře postaráno; je zajištěn a koordinován 

převoz pacientů na místo vyšetření (léčby), případně zpět. Lékařská péče je zajištěna bez 

jakýchkoli problémů. 

Dále byl na poradě projednáván (spíše zjišťován) postoj Všeobecné zdravotní pojišťovny 

ve vztahu k posílení ambulantních služeb, a to zejména k případně vypisovanému 

výběrovému řízení; zda je tento subjekt toho názoru ambulantní služby pojištěncům 

poskytovat skrze samostatné privátní ambulantní lékaře nebo rozšířením smluvního ujednání 

s MEDITERROU-Sedlčany, s. r. o., stávajícím provozovatelem nemocnice. Mimo ambulantní 

služby Všeobecná zdravotní pojišťovna vyjádřila předběžný souhlas s posílením o 16 lůžek 

Oddělení následné péče. 

Některé stávající smlouvy o úhradě výkonů mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

a ambulantními lékaři by bylo možné rozšířit na plné úvazky. 

Na dobu určitou poskytnout smluvní lékaře z krajských nemocnic podle názoru ředitelů těchto 

subjektů není reálné. Případné využití institutu uzavření tzv. Dohody o provedení práce by 

mohly být řešeny pouze služby, nikoli zajištěn trvalý denní provoz Interního oddělení. 

MUDr. Roman Vanžura, jednatel provozovatele nemocnice na výše uvedeném jednání sdělil, 

že má rozjednány pracovní úvazky se dvěma lékaři, avšak pracovní smlouvy nejsou doposud 

uzavřeny. Konstatoval, že zájem pracovat v nemocnici s definovanou velikostí Interního 

oddělení a potenciálem léčitelných případů i ve vztahu k diagnostickým možnostem 

a profesnímu růstu ze strany lékařů není (v odborné veřejnosti je již dlouhodobě známa 

potřeba transformace nemocnic – radikální snížení jejich počtu v zájmu pacientů, udržitelnosti 

systému atd.; reakce na logický vývoj, který není možné zastavit z pozice žádného z aktérů 

činných v rozhodovacím procesu; finanční tok a další specifika zde neuvedená). 

Domov Sedlčany předpokládá vytvoření tzv. „lůžek následné péče“.   

Další pracovní a informativní schůzka se uskuteční dne 23. května 2017 v prostorách 

Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Je žádoucí připravit spektrum potenciálních ambulantních služeb (přepočty na počty občanů; 

zdraví populace,…). 

Pacient by neměl zaznamenat žádnou změnu zdravotní (lékařské) péče.  

Město Sedlčany očekává nejpozději ke dni 30. dubna 2017 seriózní zprávu o stavu 

znovuobnovení provozu Interního oddělení ze strany provozovatele nemocnice (průkaznost 

a dokladování činnosti.      

Diskuse: 

▪ pozitivní zprávy o znovuobnovení provozu Interního oddělení ze strany odpovědných osob 

provozovatele (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) stále nepřicházejí; 

▪ další předpokládaná jednání; 

▪ přístup Všeobecné zdravotní pojišťovny ke svým pojištěncům; 

▪ mediální tematika. 

Rada města Sedlčany vzala vyřčené informace na vědomí, a to bez návrhu specifického 

usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Informace o zavedení a aplikaci SW; revize zařízení  



 

 

Pan místostarosta v návaznosti na dřívější informace, které radní obdrželi, konstatoval, že 

bylo uzavřeno předjednané smluvní ujednání o plnění uvedeného cíle, a to s poskytovatelem 

služby, společností SkyCom online, s. r. o., se sídlem Praha, Tolstého 51/12, 101 00 Vršovice; 

Praha 10. 

Bližší identifikace subjektu: IČ 04540999; DIČ CZ 04540999. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 249367 (dále jen “poskytovatel”). 

 

Návrh Licenční smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat webovou aplikaci je 

sestaven v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva”). 

Shora zmíněná Smlouva již byla RM projednána. 

Předmět Smlouvy 

Poskytovatel uvedenou Smlouvou poskytuje městu Sedlčany za úplatu a podmínek dále ve 

Smlouvě sjednaných, oprávnění k výkonu práva dočasně (po dobu trvání této Smlouvy) užívat 

webovou aplikaci Re-visio, Modul R – Revize & zařízení, variantu Standard. 

Diskuse: 

▪ implementace údajů do dne 30. června 2017;  

▪ úkoly příspěvkových organizací; 

▪ další záležitosti a aspekty procesu zavedení systémového řešení. 

Rada města Sedlčany vzala vyřčené informace na vědomí, a to bez návrhu specifického 

usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Informace o zajištění nákupu dodávek elektrické energie  

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

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

Diskuse. 

▪ obecné navyšování cen (reakce trhu); 

▪ zajištění stability dodávek a úrovně obchodních vztahů; 

▪ nové možnosti na trhu (obchodní partner); 

▪ vyhodnocení aktivit Svazu měst a obcí ČR; 

▪ možnosti další spolupráce (výroba tepla; výroba el. energie); 

▪ pozice příspěvkových organizací města Sedlčany; 

▪ jednání budou pokračovat. 

Rada města Sedlčany vzala vyřčené informace na vědomí, a to bez návrhu specifického 

usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

Pan starosta vyzval ostatní přítomné radní k diskusi a ke sdělení dalších samostatných 

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; aplikace informačních nástrojů pro veřejnost; předložil 

a přednesl pan Ing. František Hodys 



 

 

Jmenovaný diskutující se dotázal na aplikaci a uvedení do provozu dříve Radou města 

Sedlčany schváleného technického zařízení – elektronický banner. 

Instalace na objekt Sedlčany č. p. 34 byla pozastavena, a to v souvislosti s probíhající 

rekonstrukcí administrativní budovy, respektive prostor pro umístění Regionálního 

informačního střediska. S instalací informační tabule se počítá, jako i s jejím využíváním 

v rámci nastavení informací směrem k veřejnosti, respektive těch, které podporují rozvoj 

občanské společnosti a nejsou komerčním sdělením. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí.   

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; problematika ROPID – pražská integrovaná doprava; 

organizátor dopravy IČ 604373359; předložil a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel 

Rada města Sedlčany byla referujícím a panem starostou vyzvána k doručení podnětů, 

připomínek a stížností na zavedený systém dopravy, který občanům využívajícím 

hromadných prostředků přepravy osob přináší komplikace. 

Diskuse: 

▪ zrušení některých linek uvnitř Prahy a okolí s využitím zavedených spojů do Sedlčan; 

▪ vyřešeny jsou Štěchovice, nikoli Sedlčany (množství potenciálních klientů Praha – Sedlčany 

tak nemůže linky využívat, neboť jsou v Praze obsazeny lokálními klienty a dále v autobuse 

ze Štěchovic do Sedlčan již „nikdo“ necestuje; 

▪ zmatky a neinformovanost na nástupišti v Praze – Smíchov (klienti nejsou informováni 

o konkrétním spoji; nelze v rozumném čase výkonu přejít k volnějšímu autobusu – odjíždějí 

v takřka stejný čas); 

▪ nedodržování grafikonu (časové složky; zpoždění znamená nenávaznost na přestupním spoji 

v Sedlčanech; 

▪ další aspekty problematiky.  

Pan starosta přislíbil všechny připomínky shromáždit a projednat na setkání zástupců 

kompetentních orgánů (přepravci; Středočeský kraj; Praha) a při této příležitosti požádal 

o sběr a předání informací z terénu, které by měly být předneseny a předloženy k vyřízení. 

Jedná se o službu hrazenou z veřejných zdrojů; ze strany veřejnosti je očekáváno zajištění její 

úrovně v předpokládané kvalitě. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí.   

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

Další samostatné diskusní příspěvky byly přiřazeny k jednotlivým projednávaným tématům, 

ačkoli některé z nich byly vysloveny v tomto bloku jednání RM. 

Usnesení k diskusním příspěvkům: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných radních neměl již žádné další samostatné diskusní 

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího schůze šedesátého zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 60/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní, 

příkladný a věcný přístup k projednávaným tématům a za další doplňující – průběžné diskusní 

příspěvky i za celkový přístup k činnosti při tomto jednání a výkonu funkce radních 



 

 

ve prospěch města Sedlčany a jeho správy v mezidobí jednání, rozumí se dnešního 

a předchozího jednání RM.  

 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 26. dubna 2017 (středa; 10. periodické 

zasedání Rady města Sedlčany v roce 2017; označení ve vztahu k volebnímu období RM 

č. 61/2014-2018). Členové RM se v čase 16:00 hod. dostaví na veřejně přístupnou parkovací 

plochu před sportoviště zvané „Na Mrskošovně“, kde bude zahájeno jednání RM prohlídkou 

na místě samém. Jednání bude následně pokračovat v zasedací místnosti areálu Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. 

 

Z neúčasti na příštím (středa, dne 26. dubna 2017) zasedání Rady města Sedlčany se dnes 

(v tuto chvíli) z přítomných radních nikdo neomluvil. 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:07 hod.  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 12. dubna 2017; (2 listy) 

3. Dokument Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic; „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“; příloha k usnesení RM 60-924/2014-2018; (celkem 1 list) 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

FO – fyzická osoba 

IČ – identifikační číslo subjektu 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MBF – městský bytový fond 

NN – nízké napětí (rozvodná soustava) 

NP – nadzemní podlaží 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

SVJ – společenství vlastníků bytových jednotek 

UT (ÚT) – vytápění, rozvody 

VN – vysoké napětí (rozvodná soustava) 

VZT – vnitřní rozvody – vzduchotechnika 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZTI – zdravotechnika, jako voda, topení 

 

   

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 19. dubna 2017 

 

 

 

 

 

 


