
  Z á p i s  RM č. 67/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 23. srpna 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. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

MUDr. Karel Marek, Mgr. Pavel Pína, MUDr. Ivan Stolařík.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení 7 radních, počet jednajících 

radních se v průběhu zasedání nezměnil. 

Omluven:   

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Pavel Pína; Ing. Martin Havel. 

Přizvaní hosté:  

▫ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 

▫ pan Jaroslav Krejčí, zástupce Toulava, o. p. s.; 

▫ paní Štěpánka Barešová, ředitelka Toulava, o. p. s.  

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost v hlavní administrativní budově městské radnice na adrese Sedlčany, nám. 

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

Jednání započato: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:25 hod.  

 

 

Program jednání:  

V pořadí šedesáté sedmé zasedání (jednání) Rady města Sedlčany ve volebním období 

2014 – 2018 a zároveň šestnácté v roce 2017 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v čase 

16:06 hod. Jmenovaný jednání RM řídil po celou dobu jeho trvání.  

 

Pan starosta nejprve přítomné pozdravil a přivítal členy Rady města Sedlčany na dnešním 

jednání. 

Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť jsou na jednání RM přítomni všichni radní. 

 

Následně se pan starosta věnoval řízení dnešního jednání RM (jednání RM je ze zákona 

neveřejné), a to dle stanovené procedury a Jednacího řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno 

výše.  

 

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

uvedený a připravený program.  

Předsedajícím byl přednesen Program, který je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM 

sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený program nebyl radními 

nikterak upravován.  



 

 

Rada města Sedlčany dnes bude projednávat v hlavním bodě programu problematiku návrhu 

„Rozpočtového opatření č. 5/2017“. Podle plánu je dalším „hlavním“ bodem jednání 

problematika souboru majetkoprávních vztahů.   

Ucelený program přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta. Pan starosta jmenovanému 

poděkoval za přednesení programu a sdělil, že program jednání RM byl sestaven s vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na stav potřeb řízení města Sedlčany, přípravu a administraci 

procesů.  

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 26. července 2017 

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

zasedání RM, které se konalo dne 26. července 2017, bylo provedeno formou přednesení 

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

referujícím k tomuto bodu jednání (referenční zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta) připomenut aktuální stav plnění některých specifických úkolů průběžných 

a vývoj událostí a činností ostatních.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1064/2014-2018 (dne 

26. července 2017), vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města 

Sedlčany ze dne 21. června 2017 (RM č. 65/2014-2018) 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 66-1065/2014-2018, vzala 

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

města Sedlčany na rok 2017 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI./ 

2017) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2017 ve výši 97.329,48 

tis. [Kč], což představuje 56,23 [%] plnění schváleného rozpočtu včetně zápočtu dřívějších 

schválených rozpočtových opatření a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. června 2017 

ve výši 69.843,86 tis. [Kč], což představuje 40,61 [%] schváleného předpokladu rozpočtu 

včetně zápočtu dřívějších schválených rozpočtových opatření. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1066/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 4/2017, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2017 o částku ve výši 476,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2017 o částku ve výši 1.212,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

173.561,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 173.193,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve 

provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 368,00 tis. Kč. 

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1067/2014-2018 schválila 

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 

264 01 Sedlčany, tj. prodejní (obchodní) prostory o výměře 69,40 m2, na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 3 měsíce, a to s podnikající osobou, trvale bytem Most, která podala nabídku 

ve výši 4.107,00 Kč/měsíc, tj. 710,14 Kč/m2/rok. 



 

 

Smlouva uzavřena; prostory předány. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1068/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese 

Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1059, 264 01 Sedlčany (č. bytu 6/II. patro o výměře 34,70 m2), 

a to manželům, oba trvale bytem Praha, kteří podali nejvyšší nabídku, tj. 801.000,00 Kč. 

Materiály připraveny k projednání na ZM; úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1069/2014-2018, a to s ohledem 

na rovný přístup k privatizaci bytů v bytovém domě identifikovaném na adrese Sedlčany, 

U Školky č. p. 726, 264 01 Sedlčany, schválila, aby s uživatelkou bytu byla uzavřena Kupní 

smlouva, na základě které jako smluvnímu nájemníku bude prodán byt MBF (č. bytu 726/8, II. 

patro) za jednotkovou cenu 4.800,00 Kč/m2, tj. za původní nabízenou cenu (kupní cena 

schválena usnesením ZM č. 292 na veřejném zasedání dne 28. dubna 2010), což představuje 

celkovou částku 244.800,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1070/2014-2018, a to s ohledem 

na rovný přístup k privatizaci bytů v bytovém domě identifikovaném na adrese Sedlčany, 

Za Nemocnicí č. p. 1061, 264 01 Sedlčany, schválila, aby s uživatelem bytu byla uzavřena 

Kupní smlouva, na základě které jako smluvnímu nájemníku bude prodán byt MBF (č. bytu 10, 

III. patro) za jednotkovou cenu 5.100,00 Kč/m2, tj. za původní nabízenou cenu (kupní cena 

schválena usnesením ZM č. 255, bod označený písmenem „c“, na veřejném zasedání dne 3. 

března 2014), což představuje celkovou částku 362.100,00 Kč. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1071/2014-2018, schválila 

Žádost manželů o společný nájem bytu dle ust. § 2270 a § 2271 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu o velikostní kategorii 1+1 (č. bytu 2/I. patro), 

který se nachází v bytovém domě na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872, 264 01 

Sedlčany, který budou společně užívat se stávajícím smluvním nájemcem. 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1072/2014-2018, schválila 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to se stávající 

uživatelkou, trvale bytem tamtéž, na dobu určitou, tj. do dne 30. září 2017. 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1073/2014-2018, schválila 

prodloužení dříve založené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese 

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

smluvní uživatelkou, trvale bytem Dublovice, na dobu určitou, tj. do dne 30. září 2017. 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1074/2014-2018, schválila 

prodloužení doby trvání dříve založené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

dobu určitou, tj. do dne 30. září 2017. 



 

 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1075/2014-2018, schválila 

prodloužení dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/I. patro), a to na dobu 

určitou, tj. do dne 30. září 2017. 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1076/2014-2018, schválila 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, dříve uzavřené s uživatelkou, trvale bytem Sedlčany, 

na dobu určitou, tj. do dne 30. září 2017. 

Informace předány správci MBF. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1077/2014-2018, schválila 

Žádost 2. základní školy – školy Propojení Sedlčany, příspěvkové organizace 

(č. j.: MST/14513/2017), na účelné využití přeplatku topné sezóny 2016/2017 ve výši 

25.473,00 Kč (odhlučnění objektu provozu školní jídelny). 

Informace předány žadateli. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1078/2014-2018, schválila 

Žádost Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, na účelné využití přeplatku topné 

sezóny 2016/2017 ve výši 17.380,17 Kč (nákup výstavních panelů). 

Informace předány žadateli. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1079/2014-2018, schválila 

Žádost Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, na využití přeplatku zálohových 

plateb na spotřebu a dodávky tepelné energie z topné sezóny 2016/2017 ve výši 150.825,00 Kč, 

a to dle návrhu subjektu, který je akceptován (projektová spoluúčast; pokrytí výdajů 

v souvislosti s nařízením vlády o zvýšení platů pracovníků v kultuře s účinností od 1. července 

2017 a modernizace hracího koutku na dětském oddělení). Případné dofinancování akcí bude 

dle předloženého finančního modelu doplněno z prostředků Rezervního fondu organizace 

ve výši 48.333,90 Kč. 

Informace o závěrech jednání předány žadateli. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1080/2014-2018, schválila 

Žádosti příspěvkových organizací, a to Městské knihovny Sedlčany, Kulturního domu Josefa 

Suka Sedlčany a Městského muzea Sedlčany ve věci navýšení limitu nákladů roku 2017 

na platy zaměstnanců na požadované částky s ohledem na realizaci nařízení vlády č. 168/2017 

Sb., ze dne 31. května 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

s účinností dnem 1. července 2017. 

Informace o závěrech jednání předány žadatelům. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1081/2014-2018, vyslovila 

souhlas s vyřazením nefunkčního, zastaralého a odepsaného investičního majetku, jeho 

vyvedením z evidence a účetnictví pro případ Žádosti 1. základní školy Sedlčany, Primáře 

Kareše 68, 264 01 Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany, ve výši účetní hodnoty 

majetku 521.256,50 Kč. 

Úkoly ze strany města Sedlčany splněny. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1082/2014-2018, schválila návrh 

zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele od firmy S. I. K., spol. s r. o., 

se sídlem Praha, Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 25108433, na investiční akci 

„Inženýrské sítě u Háječku“. 

Úkoly ze strany města Sedlčany splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1083/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit neprodlené zahájení zadávacího řízení 

na investiční akci „Inženýrské sítě u Háječku“. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1084/2014-2018, schválila 

složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr zhotovitele veřejné zakázky 

„Inženýrské sítě U Háječku“. Komise bude pracovat ve složení Ing. Jan Hárovník, 

Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer, Ing. František Hodys a technický dozor investora – 

smluvně zajištěný pro tuto akci. Náhradníky členů komise jsou Ing. Martin Havel, Ing. Jiří 

Burian, pan Jaroslav Kolský, Ing. Aneta Šnellerová a pan Petr Kuthan. 

Informace předány členům hodnotící komise. Úkoly dále v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1085/2014-2018, a to v souladu 

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

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

na zajištění technického dozoru investora pro investiční akci „Inženýrské sítě U Háječku“ 

ve výši 85.000,00 Kč (bez DPH), tj. 102.850,00 Kč (včetně DPH) původem od fyzické osoby. 

K problematice nebyly přijaty žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1086/2014-2018, pověřila pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvního ujednání s vybraným uchazečem 

na zajištění technického dozoru investora pro akci pod názvem „Inženýrské sítě U Háječku“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1087/2014-2018, a to v souladu 

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

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

na realizaci překládky telekomunikačních kabelů pro akci Inženýrské sítě U Háječku ve výši 

228.114,69 Kč (bez DPH) od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 

K problematice nebyly přijaty žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1088/2014-2018, pověřila pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvního ujednání s uchazečem Česká 

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

IČ 04084063, na zajištění stavebních prací souvisejících s vyvolanou přeložku 

telekomunikačních sítí na zajištění akce „Inženýrské sítě U Háječku“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1089/2014-2018, a to v souladu 

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

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

na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro akci „Modernizace 



 

 

přestupního terminálu Sedlčany“ ve výši Kč 620.000,00 Kč (bez DPH), 750.200,00 Kč (včetně 

DPH) od podnikající fyzické osoby. 

K problematice nebyly přijaty žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1090/2014-2018, pověřila pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvních ujednání (dvě samostatné Smlouvy 

na technický dozor investora a na koordinátora na dodržování bezpečnosti a zdraví při realizaci 

pracovních výkonů) s vybraným uchazečem (TDI a BOZP), pro akci „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1091/2014-2018, vzala 

na vědomí Zprávu přednesenou panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany, ve věci 

podané Žádosti o finanční podporu na zajištění realizace investiční akce „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“, a to v širších souvislostech modelu financování, časové ose 

realizace a dalších souvztažnostech projektu. 

K problematice nebyly přijaty žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1092/2014-2018, schválila 

objednat projektovou dokumentaci u uchazeče, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku 

na zajištění žádaného rozsahu projektové dokumentace na zamýšlenou akci pod názvem 

„Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny“, a to od společnosti PITTER DESIGN, s. r. o., se 

sídlem Pardubice, Schulhoffova č. p. 1632, 530 03 Pardubice, IČ 25275291, jejíž cenová 

nabídka na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení činí 79.800,00 Kč 

(bez DPH), tj. 96.558,00 Kč (vč. DPH ve výši 21 %) a na vyhotovení projektové dokumentace 

pro provedení stavby odpovídající požadavkům na projektovou dokumentaci pro zajištění 

výběru nejvhodnějšího zhotovitele, činí 149.900,00 Kč (bez DPH), tj. 181.379,00 Kč (vč. DPH 

21 %). Celková cena činí 229.700,00 Kč (bez DPH), tj. 277.937,00 Kč (vč. DPH 21 %). 

K problematice nebyly přijaty žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1093/2014-2018, pověřila pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města Sedlčany, uzavřením smluvního ujednání s uchazečem, který 

předložil nejvýhodnější nabídku na zajištění vyhotovení kompletní projektové dokumentace 

pro akci pod názvem „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny“, tj. se společností PITTER 

DESIGN, s. r. o., se sídlem Pardubice, Schulhoffova č. p. 1632, 530 03 Pardubice, 

IČ 25275291. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1094/2014-2018, schválila 

zahraniční služební cestu realizovanou do Spolkové republiky Německo (Bavorsko; město 

Neunburg vorm Wald), která se uskuteční ve dnech 28. července 2017 – 29. července 2017 

na základě pozvání starosty uvedeného města Neunburg vorm Wald, a to k příležitosti 

tradičního setkání představitelů „husitských měst“. Město Sedlčany budou reprezentovat pan 

Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Bc. Markéta Křivská. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1095/2014-2018, a to s ohledem 

na legislativní změny, případně dosaženou délku započitatelné praxe a s ohledem 

na vícestupňové řízení subjektů, schválila nové platové výměry ředitelů vybraných 

příspěvkových organizací (paní Zdeňka Malíčková, Mgr. Jaroslava Mrázková, paní Blanka 



 

 

Tauberová, Mgr. David Hroch, Ing. Martin Severa, pan Pavel Bednář), dále aktualizované 

přílohy platových výměrů (PaedDr. Jaroslav Nádvorník, Mgr. Libor Novotný, Bc. Milena 

Říčařová, paní Vladimíra Severová) a platový výměr tajemníka Městského úřadu Sedlčany 

(Ing. Vojtěch Hlaváček), a to s účinností dnem 1. července 2017. Vydání nových platových 

výměrů a dokumentů souvisejících zajistí pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany. 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1096/2014-2018, souhlasila 

s přijetím darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, které obdarovaný subjekt použije 

pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 63.430,00 Kč 

(představují cekem 320 svazků; z toho 314 knih a 6 stolních her).  

Informace předány žadateli. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1097/2014-2018, a to na základě 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, doručené 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, podané Žádosti označené č. j.: MST/13629/2017 

vyhověla, a to za podmínek smluvního ujednání a ve výši redukované finanční podpory 

7.000,00 Kč, vše uvedeno v návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na přípravu, reprezentaci a účast závodnice na Mistrovství světa ve sportovním 

aerobiku 2017. Rada města Sedlčany tímto schválila finanční podporu v uvedené částce 

7.000,00 Kč a za tímto účelem pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením 

projednaného smluvního ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

na činnost v roce 2017). 

Úkoly splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 66-1098/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit finanční dar ve výši 80.000,00 Kč z rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2017 na podporu pořízení věcného prostředku požární ochrany, tj. elektrického 

podtlakového (sacího) ventilátoru, a to ve prospěch obdarovaného ČR – Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, organizační složky státu, se sídlem Kladno, 

Jana Palacha č. p. 1970, 272 01 Kladno; IČ 70885371. 

Materiály připraveny k projednání v ZM. Úkoly v plnění. 

 

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

a vysloveny žádné další úkoly, a to nad rámec vydaných usnesení. 

 

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 informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující informace 

o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

Pan starosta poděkoval panu místostarostovi za přednesení zprávy a dále za diskusní příspěvky 

k plnění úkolů. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 



 

 

Závěrem této tematiky pan starosta, 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 26. července 2017 (RM č. 66/2014-2018) 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 67-1099/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program  

 

2.1 Rozpočtové opatření č. 5/2017 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, byla minulý týden vedením města 

Sedlčany vyzvána, aby na základě potřeb a vývoje plnění rozpočtu města Sedlčany, 

schváleného ZM na rok 2017, a to v kontextu instrukcí vedení města Sedlčany, připravila níže 

uvedený návrh dokumentu (Rozpočtové opatření č. 5/2017), který k jednání předala 

v elektronické i písemné podobě obvyklého formátu, a to do rukou jednajícím radním. 

 

Schválený rozsah RO č. 5/2017 (schválená verze dokumentu) je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu 

z jednání RM (jeden soubor dokumentů). 

 

Referující k této problematice sestavený návrh Rozpočtového opatření č. 5/2017 přednesla, 

řádně zdůvodnila a okomentovala. 

  

Skladba RO č. 5/2017 k výsledkům hospodaření 2017 (tis. Kč) – PŘÍJMY 

 

OBLAST PŘÍJMŮ RO č. 5/2017 

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 65,000 

   h) ostatní nedaňové příjmy 65,000 

4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY 131,000 

4.1 Dotace ze SR, OP EU 131,000 

   e) dotace Pečovatelská služba Sedlčany 131,000 

  

PŘÍJMY CELKEM 196,000 

Zůstatek běžných účtů 173.757,000 

 

Příjmy RO 5/2017 jsou zvyšovány o částku + 196,000 tis. Kč  

Schválený rozpočet vč. zápočtu RO č. 1-5/2017 představuje částku …… 173.757,000 tis. Kč 

 

 

Skladba RO č. 5/2017 k výsledkům hospodaření 2017 (tis. Kč) – VÝDAJE 

 

NÁZEV KAPITOLY RO č. 5/2017 

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 230,000 

2.1 Doprava 230,000 

   Silnice – údržba a opravy MK 230,000 

3. Služby obyvatelstvu - 141,000 

3.3 Tělovýchova a zájmová činnost 169,000 

   Příspěvek na činnosti SAS 169,000 



 

 

3.4 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba - 310,000 

   Správa budov a zařízení města Sedlčany 200,000 

   Výkup pozemků a nemovitostí - 510,000 

4. Sociální věci, zdravotnictví 153,000 

   Pečovatelská služba Sedlčany 153,000 

6. Všeobecná veřejná správa 300,000 

   Správa Městského úřadu Sedlčany 300,000 

  

VÝDAJE CELKEM 542,000 

 173.735,000 

 

Výdaje RO 5/2017 jsou zvyšovány o částku + 542 tis. Kč  

Schválený rozpočet vč. zápočtu RO č. 1-5/2017 představuje částku …… 173.735,000 tis. Kč 

 

Schválený rozpočet vč. RO č. 1-5/2017 rozdílem mezi Příjmy – Výdaje představuje přebytek 

ve výši + 22,000 tis. Kč. 

 

Komentář paní Jitky Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického dále obsahoval níže uvedené. 

 

PŘÍJMY navrhovány zvýšit o částku + 196,000 tis. Kč. 

Navýšení je navrhováno v oblasti označené číslem „2.“ pod názvem „Nedaňové příjmy“, a to 

o částku ve výši + 65,000 tis. Kč. 

Tato částka v plné výši představuje navýšení na rozpočtovém řádku označeném heslem: 

o ostatní nedaňové příjmy + 65,000 tis. Kč, což věcně představuje výplatu náhrady události 

na Zimním stadionu Sedlčany – poškození řídicího systému strojovny (chlazení), přepětí 

vlivem úderu blesku. 

 

Další navýšení je navrhováno v oblasti označené číslem „4.“ pod názvem „Dotace, půjčky, 

rezervy“, a to o částku ve výši + 131,000 tis. Kč. 

Tato částka v plné výši představuje navýšení na rozpočtovém řádku označeném heslem: 

o dotace Pečovatelská služba Sedlčany + 131,000 tis. Kč, navýšení dotace z důvodu 

legislativní změny odměňování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb. 

 

 

VÝDAJE navrhovány zvýšit o částku + 542,000 tis. Kč. 

Navýšení je navrhováno v oblasti označené číslem „2.“ pod názvem „Průmyslová a ostatní 

odvětví hospodářství“, a to o částku ve výši + 230 tis. Kč. 

Tato částka v plné výši představuje navýšení na rozpočtovém řádku označeném heslem: 

o údržba a opravy místních komunikací + 230,000 tis. Kč – navýšení u akce „Živičný povrch 

ul. Kpt. Jaroše“. 

Dílčí snížení rozpočtu je navrhováno v oblasti označené číslem „3.“ pod názvem „Služby 

obyvatelstvu“ – 141,000 tis. Kč. 

Navýšení je dále navrhováno v subkapitole označené číslem „3.3“ pod názvem „Tělovýchova 

a zájmová činnosti“ o částku ve výši + 169,000 tis. Kč, a to ve smyslu změny nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým 

dochází ke změně platových poměrů příspěvkových organizací (pro případ Sportovních areálů 

Sedlčany byl návrh na navýšení podán v termínu srpen 2017 z důvodu čerpání řádné dovolené 

vedoucích pracovníků organizace). Navýšení příspěvku souvisí s vyvolanou změnou, 

tj. navýšení limitu na platy. 



 

 

Dílčí snížení je navrhováno v subkapitole označené číslem „3.4“ pod názvem „Bydlení, 

komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba“, a to o částku ve výši – 310,000 tis. Kč;  

Tato je součtem rozpočtových řádků: 

▫ Správa budov a zařízení města Sedlčany + 200 tis. Kč (představuje navýšení o částku 

130,000 tis. Kč – pokrytí havárie sociálního zařízení v tělocvičně 1. ZŠ a navýšení o částku 

70,000 tis. Kč určenou na opravu řídícího systému technologie chlazení na Zimním stadionu 

Sedlčany (pojistná událost); 

▫  výkup pozemků a nemovitostí – 510,00 tis. Kč (snížení rozpočtového řádku z důvodu, že 

plánovaný výkup pozemků z vlastnictví FO nebude v roce 2017 realizován). 

 

Navýšení je dále navrhováno v oblasti označené číslem „4.“ pod názvem „Sociální věci, 

zdravotnictví“, a to o částku ve výši + 153,000 tis. Kč. Věcně se jedná o navýšení limitu 

prostředků na platy zaměstnanců včetně odvodů zařazených do Pečovatelské služby Sedlčany, 

a to o částku ve výši 153,000 tis. Kč (85 % pokryto z dotací). 

 

Další navýšení je navrhováno v oblasti označené číslem „6.“ pod názvem „Všeobecná veřejná 

správa“, a to o částku + 300,000 tis. Kč, která představuje výdej na rozpočtovém řádku 

s názvem „Správa MěÚ Sedlčany“ (+ 300,000 tis. Kč – nákup služebního automobilu; vyřizuje 

se z pojistky viníka nehody). 

 

Diskuse: 

▪ nad podrobným rozborem komentáře k dílčím úpravám (návrhu RO č. 5/2017), který 

připravila a přednesla paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském 

úřadu Sedlčany; 

▪ důvodnost přijetí RO č. 5/2017. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 5/2017, a to v plném 

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

navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 196,00 tis. Kč a navýšení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 542,00 tis. Kč. Příjmy 

po provedené úpravě budou činit celkem 173.757,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

173.735,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených rozpočtových změn bude přebytkový 

částkou 22,00 tis. Kč. 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 67-1100/2014-2018. 

 

 

2.2 Zasedání Rady města Sedlčany jako valné hromady obchodní společnosti Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

Rada města Sedlčany byla podrobněji prostřednictvím informací referující paní Jitky 

Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, informována o aplikovaném systému správy 

Městského bytového fondu Sedlčany (jinde uváděn jako Bytový fond města Sedlčany). 

Rekapitulace vyřčených informací: 

▫ Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. provádí správu na základě dříve uzavřené Smlouvy 

mandátní (dvě smluvní ujednání); 



 

 

▫ Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. na základě souhlasu města Sedlčany a ve smyslu 

uvedených smluvních ujednání disponuje s účelovým bankovním účtem zřízeným ve prospěch 

operací realizovaných na Městském bytovém fondu Sedlčany; účet je veden u Komerční banky, 

pobočka Sedlčany; úhrady faktur provádí účetní Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.;   

▫ většina faktur za provedené práce a realizované služby týkající se MBF je doručována přímo 

správci  MBF, tedy Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.; faktury přijaté v evidenci EZOP 

na Městském úřadu Sedlčany jsou předávány do účtárny Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

k úhradě, kde je též vedena tzv. kniha došlých faktur (KDF); 

▫ evidence nájemníků (předpis nájmů, evidence pohledávek a závazků vůči nájemníkům a další 

záležitosti týkající se jednotlivých Nájemních smluv) je vedena na účtárně správce (Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o.); 

▫ Nájemní smlouvy, tzv. Smlouvy o poskytnutí ubytování v obytném domě Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, jsou evidovány a fyzicky zakládány (uzavírány) 

v účtárně správce (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.);  

▫ vyúčtování zaúčtovaných služeb, vyúčtování topné sezóny a ostatních záloh, které jsou 

vybírány od nájemníků provádí správce MBF (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.); správce 

provádí rovněž výběr nedoplatků a výplaty přeplatků za topnou sezónu a ostatní poskytované 

služby;  

▫ vedení pokladny – přijímání hotovosti a drobné platby v hotovosti provádí účtárna správce; 

▫ měsíčně provádí účetní zpracování SW pro SVJ  a vlastníky bytů a MBF, tento SW 

nekoresponduje (není kompatibilní) s účetním SW pro územní samosprávné celky; účetní 

Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. předává Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

ekonomickému, v tištěné podobě zpracovanou hlavní účetní knihu a tuto je nutné přeúčtovat 

v souladu s účetní osnovou pro obce (tzn. vytvoření účetních dokladů a zpětné zaúčtování 

do HÚK města Sedlčany – tuto agendu vede vedoucí Odboru ekonomického). 

 

Rozpočet MBF je tvořen způsobem Příjmy se rovnají Výdajům, tzn., že výnosy z nájmů bytů 

a BD č. p. 791 jsou ve výdajové části rozepsány do oblasti: Správa MBF, správa BD č. p. 791 

a OBF – opravy bytového fondu. I v případě přebytku z tohoto rozpočtu nejsou finanční 

prostředky účtu MBF používány do jiných položek rozpočtu města Sedlčany. 

 

Na účtu MBF je průměrný měsíční zůstatek ve výši 3.000,00 Kč a tudíž není nutnost během 

roku správu MBF financovat z jiných příjmů rozpočtu.  

 

Návrh vedení města Sedlčany a Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického, je 

následující: 

S účinností dnem 1. ledna 2018 by účetnictví správy MBF vedla v rámci své činnosti Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o. tak, aby byla tato agenda vedena uceleně. Evidence pohledávek, 

závazků nájemních smluv, plateb hotovostních, vyúčtování služeb a účetní zápisy v HÚK 

společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.  

Rozpočet města Sedlčany pro rok 2018 by tato změn nikterak neovlivnila. V příjmové části by 

již nebyly rozpočtovány příjmy z nájmů MBF a BD č. p. 791 a na straně výdajů nebude město 

Sedlčany rozpočtovat výdajové položky správy MBF, BD č. p. 791 a oprav MBF (rozpočet této 

oblasti je vždy vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje; příklad pro rok 2017 je následovný – příjmová 

část představuje položku 5.240,00 tis. Kč a výdajová část taktéž). 

  

Diskuse: 

▪ rozpočet i čerpání zůstane pod kontrolou RM; 

▪ specifické záležitosti BD č. p. 791; 

▪ rozsáhlé opravy MBF; modernizace; 



 

 

▪ minimalizace MBF; 

▪ revize Mandátních smluv (bude realizována za účasti PZ města Sedlčany a jednatele subjektu; 

informace budou postoupeny na jednání RM ke konečnému rozhodnutí o případných 

úpravách). 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Sedlčany, 

s. r. o., která vystupuje v pozici správce Městského bytového fondu Sedlčany, stanovila závazné 

administrativní postupy a schválila kompetence tohoto subjektu, a to dle dokumentace navržené 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem ekonomickým, v oblasti výměny datových souborů a 

provádění účetních operací ve vztahu k rozpočtové skladbě, s aplikací a účinností dnem 1. ledna 

2018, kterým veškeré účetní operace týkající se kompletní správy Městského bytového fondu 

Sedlčany bude provádět v rámci své obchodní činnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.“ 

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 67-1101/2014-2018. 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Zajištění pozemků k výstavbě Krčínovy cyklostezky; Smlouva o smlouvě budoucí 

kupní  

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, k jednání RM připravil, a to na základě předchozího 

projednání, podklady pro konečné rozhodnutí, respektive řešení kolizní situace, kdy vlastník 

pozemku odmítl prodej jeho části na realizaci cyklostezky (místní komunikace). 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, se znalostí prostředí a po rekognoskaci terénu na místě 

samém navrhl k projektovému zpracování náhradní trasování, které je pro jiné vlastníky 

akceptovatelné bez problému a případného nadbytečného navrhování ceny pozemků. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, rovněž vypracoval a na jednání RM předložil návrhy 

smluvních ujednání s využitím institutu „smlouvy o smlouvě budoucí kupní“. 

Smluvními partnery města Sedlčany jsou: 

▪ STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany; 

IČ 61247766;  

▪ STROS – Sedlčanské strojírny, a. s., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany; IČ 26183595. 

Činnost RM: 

Na základě nového návrhu trasy Rada města Sedlčany zvažovala doporučit Zastupitelstvu 

města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na základě které město 

Sedlčany, jako kupující odkoupí od STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., resp. od STROS – 

Sedlčanské strojírny, a. s., v obou případech se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany, jako prodávající pozemky parc. č. 2555/1 o výměře cca 265 m2 (vizte LV 1747) 

a parc. č. 2556 o výměře cca 115 m2 (vizte LV 2427), vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

v souvislosti s připravovanou stavbou „Krčínova cyklostezka“ s tím, že prodej bude realizován 

nejpozději do roka po kolaudaci stavby za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2. 

Po realizaci stavby bude provedeno zaměření a vykoupení skutečně potřebné a zatížené části 

pozemku. 

Diskuse: 



 

 

▪ trasování a jeho optimalizace; 

▪ průchodnost terénem – dopravní propustnost; 

▪ projednání návrhů smluvních ujednání; 

▪ další aspekty projektu. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní, na základě které město Sedlčany, jako kupující, odkoupí 

od společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., resp. od společnosti STROS – Sedlčanské 

strojírny, a. s., v obou případech se sídlem subjektů na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany, jako prodávajících pozemek parc. č. 2555/1 o výměře cca 265 m2 (vizte LV 

1747) a pozemek parc. č. 2556 o výměře cca 115 m2 (vizte LV 2427), oba v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to v souvislosti s připravovanou stavbou „Krčínova cyklostezka“ s tím, že prodej 

bude realizován nejpozději do roka po kolaudaci stavby za jednotkovou cenu ve výši 

20,00 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 67-1102/2014-2018. 

 

3.1.2 Informace o záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví ČR v k. ú. a obci Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s informací Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o prodeji nemovité věci, tj. pozemku parc. č. 2733/2, druhem pozemku vodní 

plocha, způsobem využití rybník o výměře 2 675 m2 v k. ú. a obci Sedlčany. Vzhledem k tomu, 

že o uvedený pozemek dříve projevila zájem místní organizace Českého rybářského svazu 

Sedlčany, bude tato prostřednictvím Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, informována 

o této situaci a výsledcích dnešního projednání. 

Základní informace pro jednání čerpány z přípisu, který je označen č. j.: OM/14699/2017; přijat 

do evidence dokumentů Městského úřadu Sedlčany dne 4. srpna 2017. 

Diskuse: 

▪ nad potřebností / nepotřebností majetku; 

▪ nad jeho cenou (cena minimálního podání); 

▪ část zahrnuje přístupová komunikace k objektu (lze vyřídit individuálně s individuální 

odpovědností vlastníka stavby); 

▪ město Sedlčany se nebude VŘ účastnit.  

Závěr jednání: 

RM v této souvislosti uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby 

o připravovaném prodeji formou výběrového řízení byl informován předseda MO ČRS 

Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.3 Informace o vývoji právního sporu na určení vlastnictví pozemků v lokalitě 

Sedlčany, Na Potůčku 

Na základě informace Mgr. Moniky Sedlákové, právní zástupkyně města Sedlčany, byla RM 

seznámena s obsahem dovolání, které si ve věci určení vlastnictví k pozemkům parc. č. 977/2, 

parc. č. 977/3 a parc. č. 988/2 v k. ú. a obci Sedlčany (duplicitní vlastnictví v lokalitě Sedlčany, 

Na Potůčku – vizte LV 2438) podali k Nejvyššímu soudu ČR žalovaní. 

Diskuse: 

▪ nad jednáním na samé hranici jednání šikanózního; 



 

 

▪ RM nedoporučuje zastupitelům se do doby konečného rozhodnutí (pravomocného) 

nezávislého soudu nikterak vyjadřovat, a to ani po naléhání a vymáhání ze strany žalované; 

▪ právní a občanská korektnost. 

Případné dokumenty jsou k dispozici k nastudování na Odboru majetku, případně v souboru 

dokumentů u PZ města Sedlčany. 

Závěr projednání: 

RM vzala tuto informaci na vědomí s tím, že Mgr. Monika Sedláková připraví vyjádření města 

k tomuto dovolání.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Zajištění rozšíření distribuční soustavy rozvodů el. energie v lokalitě Sedlčany, ulice 

Sadová 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, postoupil na jednání RM návrh „Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti IV-12-6020239/1 Sedlčany, Sadová (B 1153) kNN pro p. 

č. 558/2“. Tento návrh byl řádně projednán. 

Smluvní partner města Sedlčany: 

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

IČ 24729035 (strana oprávněná). 

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy na území vymezeném licencí na distribuci 

elektřiny udělenou Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve 

veřejném zájmu. Provozovatel distribuční soustavy má za povinnost zajišťovat spolehlivé 

provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení 

distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle ustanovení § 25 odst. 4 

energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost). 

Zatížený pozemek ve vlastnictví města Sedlčany: 

▪ pozemek parc. č. 560/1 v k. ú. a obci Sedlčany.   

Činnost RM: 

RM na základě zajištěné dokumentace zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil „Oznámení“ o záměru 

města zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 560/1 v k. ú. 

Sedlčany, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění 

kabelového vedení NN jako součást distribuční soustavy (lokalita – ulice Sadová). RM v této 

souvislosti zároveň zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření 

„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6020239/1 Sedlčany, 

Sadová (B1153) kNN pro p. č. 558/2“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci fyzickou osobou, 

jako oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene 

s tím, že hodnota věcného břemene činí 1.210,00 Kč včetně DPH. Podle nově schváleného 

ceníku by za zřízení věcného břemene – délka věcného břemene na pozemcích města 58 m x 

300,00 Kč/bm = 17.400,00 Kč včetně DPH by město Sedlčany požadovalo tuto částku. Ovšem 

podle dříve uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. Sedlčany, Sadová, kNN pro p.č. 558/2 IV-12-

6020239/VB/1 ze dne 19. října 2016, je žádoucí respektovat dříve sjednanou cenu. 

Diskuse: 

▪ trasování liniové stavby a její uložení v terénu; 

▪ porovnání cen; vývoj; 

▪ další aspekty projektu. 

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

nechal hlasovat: 



 

 

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

desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil „Oznámení“ o záměru města zřídit věcné 

břemeno – služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 560/1 v k. ú. a obci Sedlčany, který 

je ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového vedení NN jako součást 

distribuční soustavy (lokalita – ulice Sadová). Rada města Sedlčany v této souvislosti zároveň 

doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6020239/1 Sedlčany, Sadová (B1153) kNN pro p. 

č. 558/2“, a to mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci FO, jako oprávněným z věcného břemene 

a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že hodnota věcného břemene činí 

1.210,00 Kč včetně DPH dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti a smlouvy o právu provést shora uvedenou stavbu ze dne 19. října 2016.“ 

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 67-1103/2014-2018. 

 

3.1.5 Informace o přípravě výstavby Betonárny Deštno 

RM byla seznámena se záměrem společnosti BETON ČERT, s. r. o., se sídlem Votice, 

Dopravní č. p. 847, 259 01 Votice, vybudovat v bezprostředním sousedství lomu Deštno 

a přilehlé silnice I/18 stavbu „Betonárny“. Vzhledem k tomu, že město Sedlčany není 

účastníkem správního řízení, neboť v sousedství stavby nevlastní žádné pozemky, RM vzala 

tuto informaci pouze na vědomí. 

Dokumentace uložena na Městském úřadu Sedlčany, Odboru majetku. 

Diskuse: 

▪ nad předloženou dokumentací a umístěním stavby; 

▪ nad dopravním řešením; 

▪ vlastnictví přilehlých pozemků. 

Jak uvedeno výše, RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Návrh realizace nepotřebného bytu MBF; byt velikostní kategorie 1+1 o výměře 

41,40 m2 (č. bytu 13/II. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 264 01 

Sedlčany 

Pan místostarosta RM seznámil s připraveným návrhem realizace bytu MBF velikostní 

kategorie 1+1 o výměře 41,40 m2 (č. bytu 13/II. patro) na adrese Sedlčany, Komenského 

náměstí č. p. 871, 264 01 Sedlčany. 

Oznámení o záměru je vyhotoveno v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly města Sedlčany 

pro prodej bytů ve vlastnictví města Sedlčany neobsazených nájemcem. 

Činnost RM: 

RM zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnění způsobem 

v místě a čase obvyklým, a to na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, vše 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+1 o výměře 41,40 m2 (č. bytu 13/II. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. 

p. 871, 264 01 Sedlčany, a to obálkovou metodou, za minimální cenu v intervalu od dřívějších 

500.000,00 Kč do dnešních 600.000,00 Kč. 



 

 

Diskuse: 

▪ stanovení ceny vyšší (minimální podání); 

▪ lukrativnost bydlení; 

▪ nad textem vlastního Oznámení o záměru prodeje, které připravil Městský úřad Sedlčany, 

Odbor majetku. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující návrh výroku usnesení, o kterém 

nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit 

způsobem v místě a čase obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu 

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

pozdějších předpisů, záměr města prodat uvolněný městský byt velikostní kategorie 1+1 

o výměře 41,4 m2 (č. bytu 13/II. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, 

264 01 Sedlčany, a to obálkovou metodou za minimální cenu 600.000,00 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 67-1104/2014-2018. 

 

3.2.2 Realizace městského bytu přímým prodejem stávajícímu uživateli; (č. bytu 876/14, 

V. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, 264 01 Sedlčany  

RM byla seznámena s Žádostí o odkup bytu MBF, která byla přijata Městským úřadem 

Sedlčany pod č. j.: 14163/2017 dne 26. července 2017. 

Činnost RM: 

RM projednala Žádost pana FO, trvale bytem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, 264 01 

Sedlčany, o odprodej bytu velikostní kategorie 1+1 o výměře 40,6 m2 (č. bytu 876/14, V. patro) 

na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, 264 01 Sedlčany, kterého je nájemcem. 

Rada města Sedlčany, s odvoláním se na svůj dosavadní přístup k prodeji neprivatizovaných 

nájemních bytů (naposledy vizte usnesení č. RM 66-1069/2014-2018 ze dne 26. července 2017) 

zvažovala schválit, aby s uživatelem byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako 

smluvnímu nájemníkovi bude prodán uvedený byt za cenu 5.200,00 Kč/m2, tj. za původní 

nabízenou cenu (schváleno usnesením ZM č. 37 písmeno „b“ ze dne 21. února 2011), což 

představuje celkovou částku 211.120,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ aplikace dřívějšího rovného přístupu; 

▪ plnění rozpočtu; 

▪ další aspekty prodeje. 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany s odvoláním se na svůj dosavadní rovný přístup k prodeji 

neprivatizovaných nájemních bytů (naposledy vizte usnesení č. RM 66-1069/2014-2018 ze dne 

26. července 2017) schvaluje, aby s uživatelem bytu byla uzavřena Kupní smlouva, na základě 

které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán byt velikostní kategorie 1+1 o výměře 40,6 m2 

(č. bytu 876/14, V. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, 264 01 Sedlčany, 

za cenu 5.200,00 Kč/m2, tj. za původní nabízenou cenu (schváleno usnesením ZM č. 37, 

písmeno „b“ ze dne 21. února 2011), což představuje celkovou částku 211.120,00 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 67-1105/2014-2018. 

 

3.2.3 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytu na adrese bytového domu 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/I. patro)  



 

 

Žádost o prodloužení Nájemní smlouvy bytu (ubyt. jednotka č. 11/I. patro) byla Městským 

úřadem Sedlčany přijata dne 4. srpna 2017 a zaevidována pod č. j.: OM/14728/2017. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/I. patro), a to 

s uživatelkou, trvale bytem Lučenec, na dobu určitou, tj. od 1. října do 31. prosince 2017. 

Diskuse: 

▪ nad navrhovanou délkou smluvního ujednání; 

▪ prověření plnění smluvních podmínek; 

▪ kladné doporučení správce MBF. 

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

hlasovat: 

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

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

č. 11/I. patro), a to se stávající smluvní uživatelkou trvale bytem Lučenec, na dobu určitou, tj. 

od 1. října do 31. prosince 2017.“ 

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 67-1106/2014-2018. 

 

3.2.4 Smlouva o podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese 

Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany 

Žádost o povolení podnájmu bytu (byt č. 35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, 

U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 16. srpna 

2017 a zaevidována pod č. j.: OM/15540/2017. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit uzavření Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 

35/IV. patro) na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 

a podnájemcem bytu, trvale bytem Třebíč, a to na dobu určitou od 1. září 2017 do 31. prosince 

2017. 

Diskuse: 

▪ RM zvažovala termín trvání smluvního vztahu do dne 31. prosince 2018; 

▪ správce MBF doporučuje; 

▪ prevence. 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 

(č. bytu 35/IV. patro) na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem 

bytu a podnájemcem bytu, trvale bytem Třebíč, a to na dobu určitou od 1. září 2017 

do 31. prosince 2017.“ 

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 67-1107/2014-2018. 

 

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

 

3.3.1 Výpověď z Nájemní smlouvy; prostory Sedlčany č. p. 746; Domov Sedlčany; 

problematika umístění Pečovatelské služby Sedlčany 

Předmět:  



 

 

▪ užívané nebytové prostory v pavilónu III/9 a garáž na základě dříve založeného smluvního 

ujednání ve znění Dodatku č. 1. – č. 9.  

Původní smlouva byly uzavřena mezi městem Sedlčany a Domovem důchodců Sedlčany, se 

sídlem Sedlčany č. p. 746, IČ 42727227; sjednána dnem 28. prosince 1992. 

Původně tyto subjekty (rozumí se obecně domovy důchodců) spadaly pod Okresní ústav 

sociálních služeb Příbram, později tyto kompetence převzal (v roce 1992 zrušeny v ČR tzv. 

okresní ústavy;) Okresní úřad Příbram. 

Uzavřena byla Smlouva o rozdělení a převodu pečovatelské služby. Rozhodnutím přednosty 

Okresního úřadu v Příbrami ze dne 22. února 1991 byl ke dne 31. května 1991 zrušen Okresní 

ústav sociálních služeb v Příbrami a pečovatelská služba (obecně) přešla pod přímé řízení 

Okresního úřadu v Příbrami. 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 30. června 1992 uzavřel Okresní 

úřad v Příbrami a pověřený Městský úřad Sedlčany výše uvedenou Smlouvu. 

Na užívání prostor byla vyhotovena Nájemní smlouva, která byla později změněna Dodatkem 

č. 1 – č. 9 (27. prosince 2012).    

Nejdříve byla v pronájmu výměra užitné plochy 113 m2 a garáž o výměře 30 m2.  

Nyní v pronájmu (Dodatek č. 9) výměra užitné plochy 156 m2 a garáž o výměře 30 m2, tj. 

celková výměra užívané plochy činí 186 m2. Smluvní ujednání uzavřeno na dobu neurčitou. 

Nájemné podle Dodatku č. 9 je 240 Kč/m2/rok, tj. 44.640,00 Kč. Dále se platí služby. 

Celkem poskytujeme měsíčně k úhradě (předpis) 7.794,00 Kč, z toho měsíční nájemné činí 

3.720,00 Kč a měsíční náklady na provoz činí 4.074,00 Kč.  

Rada s ohledem na výzvu k opuštění užívaných prostor (výpověď) při svém jednání dospěla 

k závěru, že Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to v součinnosti s panem Ing. Jiřím 

Burianem, starostou města, prověří možnosti jiného vhodného umístění Pečovatelské služby 

Sedlčany. V současné době jsou vytipovány již některé nebytové prostory. 

Ředitelka subjektu v pozici pronajímatele (Mgr. Jaroslava Kocíková) naléhá na opuštění 

prostorů, respektive jejich vyklizení ke dni 1. ledna 2018.  

Pan starosta bude dále jednat o prodloužení tohoto termínu na den 31. března 2018, případně 

na den 30. června 2018, a to za současného postupného opuštění prostor ve dvou krocích. 

Ke dni 31. prosince 2017 by Pečovatelská služba Sedlčany opustila zadní trakt (místnosti – 

žehlírna a prádelna), které nyní užívá a v čase následném (výše uvedeném; případ aplikace 

opuštění prostor ve dvou časových variantách) pak prostory zbývající. 

Shora uvedeným by byl vytvořen dostatečný časový fond na zajištění a opravu (rekonstrukci) 

prostor náhradních, které by splňovaly všechny požadavky normativní, potřeb a další (nároky 

řízení apod.).  

Hlavním důvodem pro výpověď z prostorů je rozšíření působnosti subjektu a tím kapacity 

o další pokoje se zvláštním režimem ve prospěch nově zaváděných a rozšířených služeb. Oproti 

tomu je připravována likvidace pokojů neodpovídajících současným standardům. 

Pan starosta provedl na místě šetření, a to za účasti paní Jany Máchové, vedoucí Pečovatelské 

služby Sedlčany. Dále byla provedena rešerše dokumentace a zajištění právních podkladů 

pro další jednání, jako i rekognoskace možností pro umístění organizační složky. 

Pan starosta přislíbil podrobně posoudit zejména dvě možnosti nové dislokace subjektu, a to 

nebytové prostory v objektu staré polikliniky a prostory v objektu na Jižním sídlišti Sedlčany 

(MŠ). 

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

Rada města Sedlčany bude o dalším postupu informována. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

 



 

 

4. Různé 

 

4.1 Toulava, o. p. s.; činnost subjektu a finanční podpora  

Na jednání RM byli přizváni zástupci uvedené obecně prospěšné společnosti, a to pan Jaroslav 

Krejčí v pozici zakladatele a paní Štěpánka Barešová, v pozici ředitelky subjektu. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, přizvané hosty srdečně přivítal. 

Hosté později na jednání (vizte níže) společně objasnili aktivity obecně prospěšné společnosti 

aplikované v prostředí turistické oblasti pod stejnojmenným názvem Toulava, zejména se 

zaměřením na region Sedlčanska a město samotné, neboť tyto aktivity ponejvíce občany města 

a RM zajímají.  

Úkolem hostů, mimo jiné (vize), bylo vysvětlit důvodnost podání dřívější Žádosti o finanční 

příspěvek ze zdrojů města Sedlčany. Pro případ, že by město Sedlčany nad rámec stanoveného 

„členského příspěvku“ mělo vydat rozhodnutí o další finanční podpoře, je zřejmé a nutné vědět, 

zda se jedná o aktivity spojené s obecným prospěchem občanů města Sedlčany. 

Podpora nad rámec příspěvku je možná s patřičným odůvodněním hospodárnosti a účelnosti 

a smysluplnosti, a současně transparentního užití případně poskytnutých finančních prostředků. 

Město Sedlčany ve svém rozpočtu alokované finanční prostředky na podporu spolkům 

(subjektům) vykonávajícím obecně, případně veřejně prospěšnou činnost pro rok 2017 již 

vyčerpalo, a to uspokojením jiných (dřívějších) Žádostí, které v sobě obsahovaly předměty 

podpory patrné a zřejmé, o jejichž účelnosti a prospěchu nelze pochybovat. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, problematiku uvedl v širším kontextu vazeb, a to 

jak regionálních, politických, tak finančních a ekonomických. Zároveň vyjádřil poznanou vůli 

občanů ve vztahu k vybraným produktům subjektu a jejich činnosti, která patrně není vždy 

rovnoměrně rozložena na celé území turistické oblasti. Pan starosta sdělil, že město podporuje 

financování subjektu – Sdružení obcí Sedlčanska, je aktivním členem Svazu měst a obcí, 

členem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí (česko-německý spolek měst 

s momentálně 18 členskými městy; založen v roce 1998) a podporuje ve smyslu rozvoje 

turistického ruchu i další aktivity regionální i nadregionální i aktivity za zachování čistoty 

životního prostředí (spolek Čechy nad zlato). Náklady s tímto spojené (přímé i nepřímé) 

dosahují značné částky (cca 1 mil. Kč/rok). Město Sedlčany rovněž financuje projekty 

praktického každodenního života a potřebnosti, jako je dopravní obslužnost a její udržitelnost 

s přesahem regionu. 

 

Z hostů se nejprve ujal slova pan Jaroslav Krejčí, který ve svém vystoupení zejména uvedl: 

▪ obecné seznámení s historií a smyslem subjektu i turistické oblasti; 

▪ základní funkce a očekávání, které se postupně naplňují; 

▪ apel na podstatu spolupráce obcí v regionu; 

▪ trendy celorepublikové; to jak si v jejich spektru vede náš kraj a region; trendem posledních 

let v cestovním ruchu je přilákat hosta na co nejdelší dobu (ekonom. přínos) a vytvořit pro jeho 

návštěvu produkty zájmu, opravdové a dostatečně atraktivní; přehledné nabídky v prostoru 

turistické oblasti; (turistická oblast Toulava je produkt výměrou přes 2 000 km2 s více jak 

150 000 tis. obyvateli); 

▪ je žádoucí spojit síly podnikatelské veřejnosti a obecních zřízení, nastavit podmínky 

spolupráce a intenzivně spolupracovat;  

▪ primárně je obecně prospěšná společnost podporována z privátního sektoru; 

▪ připomněl časté diskuse se starosty obcí a měst; tito chápou vklad finančních prostředků 

do tohoto prostředí jako pomoc, která se zpětně vrací skrze aktivity subjektu; (referující podniká 

osvětu, cestuje po obcích a trpělivě vysvětluje své představy a vize; žádá o podporu); 

▪ cestoví ruch je jedna z možností regionu (dnes je v tzv. „Sedlecké kotlině“ přes 1 000 lůžek). 



 

 

Pan Jaroslav Krejčí své vystoupení ukončil výzvou směrem ke vzájemné komunikaci, která by 

měla odstranit případné předsudky, rozdílné představy a další překážky spolupráce. Sdělil, že 

je kdykoli připraven zodpovědět dotazy na uvedené téma. 

Za přijetí a možnost vystoupení před RM poděkoval. 

 

Paní Štěpánka Barešová, se nejprve hostům představila v roli ředitelky subjektu (v působnosti 

na uvedené pozici a funkci od únorových dní 2017); sdělila některá statistická data – Toulava 

jako oblast zabírá cca 1/3 výměry ve Stř. kraji; 

▪ uchopení produktu za Sedlčansko je nedostačující; 

▪ vznik turistických destinací po ČR; 

▪ nabídka celoročního cestovního ruchu; 

▪ žádost o finanční podporu ve výši 30.000,00 Kč; 

▪ nelze činit doprovodnou infrastrukturu; 

▪ materiály za tři roky – zejména cykloprůvodce; 

▪ čerstvé letáky (mapa pivovarů; gastroletáky; nyní vyjdou tiskem letáky se zaměřením 

na památky a aktivní dovolenou,…); 

▪ info. letáky zdarma pro všechna informační centra (RIS); průvodce se prodává za 20,00 Kč/ks, 

jinak zdarma; 

▪ další produkt – slevová karta „Toulavka“; (skipas ve spojení s kartou „Toulavka); 

▪ představuje bonusy a slevy na navštíveném místě, zajišťuje vstup do soutěží; uživatel se tak 

dostává na některé turistické produkty zdarma; 

Dříve byla (rozumí se karta) za zálohu 100,00 Kč/ks. Papírová karta je nyní bez zálohy. 

Elektronizace produktů (mobilní aplikace pro kartu; uživatel se prokáže a čerpá bonusy). 

Produkty zacíleny na www stránky subjektu a facebook; placený cca 80.000,00 Kč/rok; 

překročena hranice 10 000 návštěvníků. 

Dalším produktem, který jmenovaná představila je „Toulání s příběhem“ (zajišťuje vyšší stupeň 

propagace). 

Certifikace regionálních produktů (prodejna zdravé výživy); další aktivity spojené. 

Vytvořena byla profesionální databáze fotografií (dříve fotili téma návštěvníci,… výstava 

fotografií). 

Letos proběhl 1. ročník Toulava festu; 2. ročník Toulava festu bude v Sedlčanech; v termínu 

měsíců 5-6/2018. 

Plán aktualizace strategie, která je stará dva roky. Centrála Czech Tourism chystá certifikaci 

turistických oblastí (každé město musí někam patřit – mělo by; váže fin. prostředky). 

Toulava je již certifikovaná v Jihočeském kraji. 

 

Pan starosta poděkoval za přednesené příspěvky a poskytnuté propagační materiály (vzorky) 

a následně k řešené problematice otevřel diskusi. 

Pan starosta pokračoval ve svém vystoupení a sdělil, že jedním ze spoluzakladatelů subjektu je 

Sdružení obcí Sedlčanska – poukázal na tzv. provazby. 

Priorita č. 1 je rozvoj cestovního ruchu ve Středním Povltaví. 

Dále sdělil okolnosti obdržení dopisu ze strany společnosti Toulava, o. p. s. – poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu města Sedlčany v roce 2017 je problém, neboť prostředky 

na podporu, jak uvedeno výše, jsou vyčerpány (požadavek o příspěvek ve výši 30.000,00 Kč). 

V pokračující diskusi zazněly záležitosti poskytování finančních prostředků do činnosti 

Sdružení obcí Sedlčanska, na dopravní obslužnost a další (částky cca 384 tis. Kč a cca 

370 tis. Kč, tj. nejvíce ze subjektů Sdružení). 

Dále byla vedena polemika nad požadovanou částkou 30.000,00 Kč a jejím odůvodněním. 

Kdysi bylo ústy hejtmana Jihočeského kraje přislíbeno, že přidá nejméně tolik finančních 

prostředků, kolik společnost sežene z jiných zdrojů (příslib na částku 0,5 mil. Kč 



 

 

za předpokladu zajištění – obdržení dalších finančních prostředků); vzpomenuto bylo setkání 

hejtmanů na Monínci.  

Rada města Sedlčany obdržela odpověď na otázku, z jakého základu se počítala požadovaná 

částka (podle počtu obyvatel regionu, města). 

Radu města Sedlčany zajímalo, k čemu mají být finanční prostředky skutečně využity. 

Pan Jaroslav Krejčí sdělil, že Toulava je obecně prospěšná společnost, která žije pouze z darů 

a příspěvků (minimální příspěvky od partnerů; sazba 3.000,00 Kč / 5.000,00 Kč), které náklady 

nepokryjí. Sdělil stav pracovních úvazků (jeden celý a dva půl úvazky; propagátor). 

Nastavení financování: 

▪ je žádoucí změnit; pouze dva generální sponzoři – neudržitelné. 

Zvýšení příspěvků vyplývá ze základního klíče – sestavení tabulky příspěvků podle počtu 

obyvatel obcí. 

Město Tábor přispívá částkou ve výši 150.000,00 Kč do rozpočtu společnosti, a to na základě 

Smlouvy o partnerství (smlouva na dobu neurčitou – účelnost využití). Města jako Bechyně, 

Milevsko a Soběslav – poskytují po 30.000,00 Kč (náklady na pracovní úvazek). 

Jihočeský kraj (1:1 s ohledem na výše uvedené) a Středočeský kraj do budoucna počítá 

s obdobnou částkou.  

Do dalšího období se mezi potenciální zdroje počítá i s rekreačním a lázeňským poplatkem. 

Sponzorem je pan Radim Passer (poskytuje částku ve výši 100.000,00 Kč/rok, a to již pátým 

rokem); společnost TRIGEMA poskytuje částku ve stejné výši; jedná se o partnerskou 

společnost; developerská společnost. 

Model Jihočeského kraje nefungoval ve Středočeském kraji; po volbách s nástupem pana Víta 

Rakušana do funkce se patrně časy v tomto ohledu změní k lepšímu. 

Centrála cestovního ruchu eviduje celkem šest turistických oblastí ve Středočeském kraji (mezi 

významné patří Posázaví, Kutnohorsko, Bohemia centrális, Brdy – Podbrdsko, Toulava).  

Roční rozpočet subjektu je cca 1,0 mil. Kč. Naopak Posázaví má k dispozici desetinásobek 

(delší historie; jiné). 

Pan Jaroslav Krejčí doplnil, že pro případ neobdržení žádaných finančních prostředků se nic 

významného neděje, subjekt bude fungovat dál. 

Provozní náklady a veškerá činnost je směrována k turistům. 

Případný příspěvek bude využit především na propagační materiály; město a region Sedlčany 

jsou zastoupeny na všech, které jsou vydávány.  

Propagace je realizována na wwwtoulava.cz, dále na facebooku; společnost zaplatila profi 

fotografa; nafocené a zpracované snímky jsou k dispozici k využití městu; dostat je mezi lidi – 

cíl. 

 

V další části pan starosta poukázal na změnu legislativy a její dopad na tzv. výtěžnost 

z rozpočtového určení daní směrem k obcím a souvztažnosti k občanské společnosti. 

 

Pan MUDr. Ivan Stolařík poukázal na skutečnost, která není v propagačních materiálech 

dostatečně reflektována a nabízena. 

Jakoby Sedlčany neměly co nabídnout, oproti Táboru, Bechyni, kam se turisté stahují. 

Sedlčansko má potenciál díky řece Vltavě, který je zatím nevyužíván, avšak řeka samotná je 

daleko; Sedlčany musí vystupovat jako samostatné místo, které má co nabídnout; místní 

památky jsou zavřeny (soukromé vlastnictví); aktivní odpočinek nabízí cykloturistika. 

Jmenovaný diskutující poukázal na místa, která jsou známa, jako je Bechyně (lázně) a Tábor 

i Monínec.  

Větší pozornost je tedy žádoucí věnovat přípravě tzv. turistických balíčků (nepropagovat jen 

silné oblasti). Balíčky nastavit i se zastávkou ve městě Sedlčany (má-li turista v oblasti Toulava 



 

 

aktivně strávit např. týden pak by měl být zaveden také do Sedlčan a pokud možno zde přespat. 

Partneři pro služby by měli být na letácích více zviditelněni. 

 

Boj o důvěru klientů i podporovatelů je stálým procesem v kontinuitě času a prostoru. 

Představitelé Toulavy by měli znát a zjistit konkrétní potřeby nejen klientů, ale i prostředí a jeho 

stávající okamžitý potenciál a další možnosti, které lze propagovat; prioritně je dostávat 

do povědomí turistů. 

Hledáme určitou možnost a jistotu, že všichni turisti neskončí na jednom a tomtéž místě.  

Licenční smlouvy na fotografie zajištěny (práva údajně ošetřena; podíl místních fotografů). 

Pan starosta závěrem hostům poděkoval za vysvětlení pozice Toulavy; sdělil, že poskytnutí 

finančních prostředků bude předmětem dalšího jednání. 

 

Do budoucna je žádoucí (další diskusní příspěvky): 

▪ postarat se o produkt cyklotras Soběslav – Bechyně, Tábor, Monínec, Sedlčany; jedna trasa 

k Vltavě hmatatelný smysl jedno přenocování; 

▪ zachování cyklotrasy Praha – Vídeň vedené doposud přes Sedlčany; 

▪ prosazovat návrhy tras a program tak, aby přespání osob vyšlo na Sedlčany; 

▪ Toulava by měla umět městu Sedlčany něco dalšího nabídnout a turisty do města nasměrovat 

(předložit další produkty cestovního ruchu v místě, nejen pouhou grafiku území);  

▪ využít lze sportovní zázemí (vyplývá ze studie sportovišť); např. tenisové kurty a ubytování, 

stravování; plážový volejbal; vhodné spojení sportovních aktivit s umělým „travním“ 

povrchem Zberazská; další sportovní kapacity; ubytovny; 

▪ spojení s noclehem nabízí aktivní využití Hvězdárny Sedlčany (nabízet návštěvu);  

▪ využití potenciálu motoristického areálu; pronájem na testovací jízdy; zážitkové jízdy apod.); 

▪ vytvoření seznamu restaurací a dalších stravovacích zařízení. 

Finanční prostředky budou patrně směrovány na konkrétní nabídku produktů pro město 

Sedlčany na rok 2018 (rozpočet na konkrétní předchozí nabídku produktů pro město Sedlčany). 

Stávající soustředění se na jiné lokality je žádoucí změnit (zvýšení počtu aktivit směrem 

na město Sedlčany). 

Závěr: Rada města Sedlčany bude seznámena s návrhem odpovědi na projednanou Žádost. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Podpora publikace; Příběhy myšky Pišky 

Autorka publikace se obrátila na město Sedlčany (osobně na pana starostu) o finanční pomoc 

na pokrytí nákladů spojených s vydáním knížky pod shora uvedeným názvem, které je 

autorkou. 

Sama uvádí, že se jedná o výchovnou knihu pro děti, která je plná českých zvyklostí. Kniha má 

za cíl vést děti ke správnému jednání a utváření charakteru a opravdovosti člověka. 

V současné době je kniha před tiskem v tiskárně v Olomouci, koncem měsíce srpna 2017 vyjde 

tiskem. Odhad finančního rozpočtu je 110.000,00 Kč.  

Jmenovaná zamýšlí mimo jiné knihu poskytnout dětem, kteří letos vstupují do prvních tříd 

v Sedlčanech, a to jako upomínku na první kroky do školy. 

Kniha je ilustrována sedlčanským výtvarníkem.  

Jmenovaná přislíbila zaslání sponzorské smlouvy. 

Jeden výtisk cca 199,00 Kč/ks. 

Pro 50 školních dětí cca částka 10.000,00 Kč, která by mohla jít na vrub rozpočtů škol. 

Dále by pan starosta z Fondu senátora poskytl částku ve výši 5.000,00 Kč – 10.000,00 Kč. 

Pan starosta přislíbil věc projednat s řediteli škol. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. 



 

 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Výsledky výběrového řízení na zajištění realizace investiční akce „Živičný povrch ul. 

Kpt. Jaroše“  

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referencí pan Ing. Jiřího Buriana, starosty města 

Sedlčany a s pomocí materiálů připravených Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, 

seznámena s obsahem Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku 

pod názvem „Živičný povrch ul. Kpt. Jaroše“.  

Druhem je tato veřejná zakázka kvalifikována jako tzv. „zakázka malého rozsahu na stavební 

práce“. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl poptávkové řízení na tuto investiční akci. 

Byla zaslána výzva čtyřem potenciálně vhodným a prověřeným uchazečům k předložení 

cenové nabídky. Předmětem hodnocení byla cena za projekt. Ve stanovené lhůtě byly e-mailem 

doručeny 3 cenové nabídky ve formě položkového rozpočtu (Údržba silnic, s. r. o., BES, s. r. o., 

SWIETELSKY stavební, s. r. o.). 

 

V Návrhu rozpočtu města Sedlčany pro rok 2017 byla předpokládaná cena projektu: 

▪ akce „Živičný povrch ul. Kpt. Jaroše“; rozpočtovaná částka 1.060.000,00 Kč (bez DPH 

876.033,06 Kč); do rozpočtu města použito ocenění ze zdrojů Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o. (cena vyplývá ze soutěže, nikoliv z množství úkonů apod.). 

 

SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK 

 

1. BES, s. r. o., Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; IČ 43792553 

2. Údržba silnic, s. r. o., Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany; IČ 61681199 

3. SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice; IČ 48035599 

 

• 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. 

 

POŘADÍ NABÍDEK PODLE EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI 

 

Pořadí Firma Cenová nabídka (Kč bez DPH) 

1. BES, s. r. o. 1.059.762,86 Kč 

2. SWIETELSKY stavební, s. r. o. 1.087.215,48 Kč 

3. Údržba silnic, s. r. o. 1.134.194,29 Kč 

 

VÝSLEDEK HODNOCENÍ A POŘADÍ NABÍDEK – DETAILNÍ ROZPIS  

1. pořadí 

BES, s. r. o., Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; IČ 43792553. 

Nabídková cena: 1.059.762,86 Kč bez DPH; 222.550,19 Kč je DPH (21 %), s DPH cena činí 

1.282.312.99 Kč. 

 

2. pořadí 



 

 

SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice; IČ 48035599. 

Nabídková cena: 1.087.215,48 Kč bez DPH, 228 315,25 Kč je DPH (21 %), s DPH cena činí 

1.315.530,73 Kč. 

 

3. pořadí 

Údržba silnic, s. r. o., Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany; IČ 61681199. 

Nabídková cena: 1.134.194,29 Kč bez DPH, 238 180,80 Kč je DPH (21 %), s DPH cena činí 

1.372.375,09 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. 

 

Diskuse: 

▪ nad cenovými nabídkami a jejich úplností. 

Po ukončení diskuse pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, přednesl následující soubor 

výroků návrhů usnesení, o kterých nechal hlasovat samostatně: 

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

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

zprávu o hodnocení nabídek na stavební akci „Živičný povrch ul. Kpt. Jaroše“ a schvaluje 

doporučený výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídku subjektu BES, s. r. o., 

se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553. Nabídková cena činí 

1.059.762,86 Kč bez DPH; DPH (21 %) činí 222.550,19 Kč, tj. cena s DPH činí 

1.282.312,99 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 67-1108/2014-2018. 

 

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

ujednání s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, tj. BES, s. r. o., se sídlem Benešov, 

Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; IČ 43792553, a to na realizaci stavební akce pod názvem 

„Živičný povrch ul. Kpt. Jaroše“.“ 

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 67-1109/2014-2018. 

 

4.4 Vizualizace nové stavby občanské vybavenosti v Tyršově ulici, Sedlčany 

Pan starosta RM opakovaně předložil vypracovanou vizualizaci budovy, jejíž hlavním účelem 

a smyslem vyhotovení je zajištění zázemí pro spirituální aktivity společenství Adventistů 

sedmého dne.   Projekt objektů by měl dobře komunikovat s projektem zamýšlených parkových 

úprav.  

Osazeny do parkové zeleně budou dřevěné herní prvky. 

V termínu do konce měsíce listopadu 2017 by měl být vyhotoven projekt objektů pro stavební 

povolení a provedení.  

Pan starosta se v další části věnoval součinnosti investora a města Sedlčany na projektu veřejné 

zeleně, do kterého bude objekt osazen. Na sdruženém financování navazujících parkových 

úprav se bude podílet investor stavby (předpokládá se jeho účast sanující spoluúčast města 



 

 

Sedlčany při podání úspěšné Žádosti o dotaci; předpokládá se dotace až do 90 % uznatelných 

nákladů; MŽP ČR / SFŽP ČR – parková úprava do IROP). 

Diskuse: 

▪ rozsah projektu zeleně; 

▪  dostupnost veřejnosti; charakter veřejného prostranství podmínkou. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.5 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí; případ žadatele Mateřské školy Sedlčany, 

příspěvkové organizace  

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí (datována dnem vyhotovení 21. srpna 2017) 

shora uvedeného subjektu (MST/15802/2017) zaevidována Městským úřadem Sedlčany dne 

22. srpna 2017. 

Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu, požádala výkonný orgán města Sedlčany o udělení 

výjimky z počtu dětí v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 

2017/2018, následovně: 

▪ Odloučené pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 2 třídy, celkem 54 dětí; 

▪ Odloučené pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 740, 4 třídy, celkem 

103 dětí. 

Ředitelka v Žádosti uvádí, že vzhledem k tomu, že se v letošním roce přihlásil do MŠ velký 

počet dvouletých dětí, bude po dohodě se zřizovatelem v uvolněných prostorách Centrálního 

pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 107, nově otevřena třída pro dvouleté děti. 

V této třídě je zapsáno 16 dětí. 

Centrální pracoviště, Šafaříkova č. p. 1070; 4 třídy; celkem 88 dětí tj. 4 x 22 dětí; 

Mateřská škola Sedlčany celkem 10 tříd; 245 dětí (průměrně tedy 24,5 dítěte na třídu). 

Problematiku řeší zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), podle kterého zřizovatel postupuje. 

Ustanovení § 23 je věnováno tzv. organizaci škol. 

Jednotlivé jeho odstavce znění: 

(1) Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy, vyšší odborná škola 

na studijní skupiny, konzervatoř a základní umělecká škola na oddělení a jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky na kursy. 

(2) Třídy, studijní skupiny a oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna právnická 

osoba, se musí nacházet na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba; výjimky 

povoluje v případech hodných zvláštního zřetele na návrh zřizovatele nebo právnické osoby, 

která vykonává činnost školy, ministerstvo. 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem +) nejnižší počet dětí, žáků a studentů 

v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní 

skupině a oddělení. 

(4) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného 

tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje 

na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 

(5) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného 

prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení 

počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti 

a ochrany zdraví. 



 

 

Dále byla RM seznámena s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 5 (péče o zdraví 

a bezpečnost dětí). 

Činnost RM: 

Diskuse: 

▪ nad určitostí a srozumitelností Žádosti; 

▪ nad demokratickým vývojem lokality Sedlčany; 

▪ diskuse nad textem dokumentu (je žádoucí doplnit adresu s využitím tzv. hlavičkového 

papíru): 

(začátek návrhu dokumentu) 

 

Udělení výjimky z počtu zapsaných dětí do mateřské školy pro 

Mateřskou školu Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, okr. Příbram, na školní rok  

2017/2018 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Město Sedlčany podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním a vyšším vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Mateřské škole Sedlčany, 

výjimku z počtu zapsaných dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Pro školní rok 2017/2018 byl větší zájem rodičů o umístění dětí do mateřské školy a proto 

udělujeme výjimku z počtu zapsaných dětí do MŠ na max. 28 dětí na třídu. 

Zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Stanovená kapacita MŠ nebude překročena. 

 

POUČENÍ 

Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.   

 

Projednáno Radou města Sedlčany dne 23. srpna 2017                            Razítko a podpis                                                                                                                            

 

 

Na vědomí:   

Mateřská škola Sedlčany, ředitelka školy 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství a sportu     

Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče  

(konec návrhu dokumentu) 

 

Po ukončení diskuse referující pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, 

přednesl následujíc výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany povoluje, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu Mateřské školy 

Sedlčany, Šafaříkova 1070, Sedlčany, stanoveného § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2004 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 4 dětí pro školní rok 

2017/2018, za předpokladu, že toto zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 

školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.“ 



 

 

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 67-1110/2014-2018. 

 

4.6 Mateřská škola Sedlčany, příspěvková organizace; Žádost o schválení převodu 

finančních prostředků na nákup kuchyňského zařízení 

Žádost identifikována pod č. j. MST/15804/2017; přijata dne 22. srpna 2017. 

Ředitelka subjektu požádala o převod finančních prostředků z Rezervního fond organizace 

do Fondu investic ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch účelového využití finančních 

prostředků na obnovu kuchyňského zařízení na Centrálním pracovišti Šafaříkova č. p. 1070 

(univerzální kuchyňský robot; přídavný kotlík 30 l s nástavci; mlýnek na maso) v celkové 

hodnotě 199.421,00 Kč. 

Stávající kuchyňský robot je v provozu od roku 1984. Na tento typ zařízení nejsou dostupné 

náhradní díly.  

Ředitelka subjektu (žadatele) zajistila cenové nabídky od oslovených dodavatelů (osloveni byli 

tři dodavatelé; cenové nabídky jsou součástí spisové dokumentace). 

Z nabídek podala akceptovatelnou a nejlevnější nabídku firma Gastro art Jesenice u Prahy. 

Nabídka je včetně dopravy na místo a montáže na připravené rozvody, včetně materiálu. 

Diskuse: 

▪ nad předloženým materiálem. 

Po ukončení diskuse referující pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, 

přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, 

(MST/15804/2017) o převod finančních prostředků ve výši 199.421,00 Kč z Rezervního fondu 

organizace do Fondu investic, a to ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 

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

účelového využití finančních prostředků na obnovu kuchyňského zařízení na Centrálním 

pracovišti Šafaříkova č. p. 1070 (univerzální kuchyňský robot; přídavný kotlík 30 l s nástavci; 

mlýnek na maso).“ 

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 67-1111/2014-2018. 

 

4.7 Městská nemocnice Sedlčany; problematika plnění usnesení Zastupitelstva města 

Sedlčany 

RM byla nejprve seznámena se záměrem přestavby v prvním patře jednoho z pavilonů 

nemocnice. 

Žádost provozovatele o vyslovení souhlasu byla doručena panu Ing. Jiřímu Burianovi, 

starostovi města Sedlčany.  

Předmětem stavebních úprav by mělo být půdorysné rozčlenění, a to svislými příčkami dnes 

dostatečně široké chodby, do které ústí schodiště. Z této chodby jsou přístupná dvě nemocniční 

oddělení. Zde je žádoucí úpravou prostoru tzv. sesterny a zhotovením výše uvedených příček 

zajistit oddělené tři prostory, čili vytvoření hranic prostor dvou nemocničních oddělení (pokoje 

otevřené do schodiště) a prostoru chodby přímo navazujícího na schodiště. Dále provozovatel 

zamýšlí realizovat koupelnu pro ležící pacienty, a to v prostoru jednoho z pokojů. K tomuto 

záměru byly k jednání RM postoupeny dokumenty neodpovídající parametrům výkresové 

dokumentace, pouze jakési orientační nákresy bez dalších žádoucích údajů a popisu (zobrazení 

stávajícího stavu a průmět stavu, který má být stavebním záměrem dosažen, a to v barevném 

rozlišení dokumentačního zobrazení). 



 

 

Pan starosta na Odboru výstavby a územního plánování ověřil případný postup a jeho náročnost. 

Příslušný správní orgán informace doplnil, dále byla zjištěna úroveň žádané PD a potřeba 

dokumentační (vyjádření HZS, KHS, vyslovení souhlasu vlastníka,…).  

Bylo zjištěno, že stavební záměry byly provozovatelem plánovány již dříve, a to bez 

předchozích konzultací s vlastníkem stavby. 

Stavební záměr nevyžaduje stavební povolení. V podstatě se jedná pouze o změnu užívání.  

Vyjádření souhlasného stanoviska RM není v tuto chvíli reálné vydat, neboť nemáme 

„vyčištěný“ smluvní vztah; nelze o předmětu Žádosti rozhodovat.  

Nejprve je žádoucí zajistit smluvní ujednání ve věci uživatelského vztahu. 

Pan starosta sdělil, že s ohledem na období dovolených, zítra proběhne zásadní tzv. místní 

šetření v nemocnici, kde bude provedena kontrola stávajícího stavu majetku a provedena 

prohlídka stávajících dispozic a jejich porovnání s dřívější výkresovou dokumentací. RM bude 

následně informována o výsledku jednání a šetření. 

RM zatím rozhodování v uvedeném předmětu Žádosti odložila, a to bez přijetí specifického 

usnesení. 

 

V další části jednání Rada města Sedlčany přijala přednesenou zprávu pana Ing. Jiřího Buriana, 

starosty města Sedlčany a informace paní Mgr. Moniky Sedlákové, právní zástupkyně města 

Sedlčany, ve věci plnění usnesení přijatých na veřejném zasedání ZM, dne 19. června 2017, 

která ve svých výrocích znějí: 

a) „Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany za účasti právní 

zástupkyně města Sedlčany upozornit provozovatele Městské nemocnice Sedlčany, 

Mediterra-Sedlčany, s. r. o., na hrubé porušení Smlouvy o nájmu, správě a řízení 

Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice uzavřené dne 3. prosince 

2001, a to ve smyslu ustanovení čl. III. písm. b) uvedené Smlouvy a stanovit 

provozovateli přiměřenou lhůtu v délce tří měsíců k nápravě stavu.“; (administrativní 

značka 186/2014-2018). 

b) „Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany, a to v součinnosti s právní 

zástupkyní města Sedlčany, připravit k projednání návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 

nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, 

uzavřené dne 3. prosince 2001, který bude reflektovat potřebu úprav předmětného 

smluvního vztahu.“; (administrativní značka 187/2014-2018). 

 

Usnesení administrativní značky 186/2014-2018 je naplněno. Právní zástupkyně již dříve 

připravila text Výzvy, který byl dále konzultován s dalšími externími spolupracovníky. 

RM vzala text dříve upravované „Výzvy k nápravě“ již bez dalších úprav a korekcí na vědomí. 

 

Dalším okruhem jednání bylo především základní projednání problematiky tzv. změny a úpravy 

uživatelského vztahu založeného Smlouvou mezi městem Sedlčany (pronajímatel) 

a provozovatelem Městské nemocnice Sedlčany společností MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. 

(nájemce). 

Důležitým podnětem pro činnost v tomto smyslu bylo shora uvedené závazné usnesení 

(rozhodnutí ZM administrativní značky 187/2014-2018). 

Pan starosta uvedl, že i přes potřebu výběru řádné dovolené, v této souvislosti realizoval již 

několik jednání. Tato proběhla především za účasti právní zástupkyně města Sedlčany a pana 

Ing. Jiřího Buriana, starosty města. Na těchto pracovních schůzkách (poradách) byly panem 

starostou definovány některé zcela zásadní okruhy problematiky uživatelského vztahu 

a provozu, a to s ohledem na očekávání občanské veřejnosti, velmi omezené možnosti města 

vymáhat v pozici pronajímatele žádané služby, a zejména s reflexí skutečných právních 

možností, nikoli „politických her na bázi populistických vyjádření“.   



 

 

 

Vybrané základní okruhy řešené problematiky budoucího uživatelského vztahu, které 

podrobněji definoval pan starosta: 

▪ přesná identifikace a specifikace užívaného majetku (inventarizace) a doložení jeho vlastnictví 

s provázáním na případné zachování jeho provozuschopného stavu (zatížení / nezatížení 

věcnými a jinými břemeny a právy); využívání dalších nebytových prostor ve vlastnictví města 

Sedlčany mimo areál nemocnice (spisovny apod.); vše pod jednou uživatelskou smlouvou; 

▪ specifikace venkovních prostorů; dostupnost dalším subjektům a veřejnosti; členění areálu 

s režimem provozu (zajištění nástupních ploch – hasiči; odpadové hospodářství; parkovací 

místa; další); 

▪ provozní režim nad majetkem a jeho udržitelností; služby a smluvní ujednání (voda, 

kanalizace, plyn, elektro; dokumentace o provozu; revize elektroinstalace, hromosvodů, 

výtahů, další) vše na vrub uživatele; 

▪ dokumentace od budov; režim nově budovaných záležitostí, dostupnost dokumentace, sdílení 

a její předávání, včetně případných sítí – dokumentace liniových staveb v areálu (inženýrské 

sítě) apod.; 

▪ účel nájmu (jeho změny; zajištění případného rozšíření a zachování možnosti znovuotevření 

lůžkových oddělení); 

▪ reflexe stávajících uživatelských práv (třetí osoby); 

▪ vypořádání stávajících závazků a případných pohledávek vyplývajících ze stávajících 

smluvních ujednání, a to i těch potenciálních – minimalizace rizik (odstranění všech nejasností 

a rozdílných výkladů);   

▪ investice stavební povahy s trvalým zásahem do majetku města, případné zhodnocení 

a financování; určení vlastnictví; ošetření a nastavení režimu; 

▪ zajištění stavu majetku při jeho převzetí městem Sedlčany při ukončení doby smluvního 

ujednání (vzájemné vypořádání); rizika by měla nést obchodní společnost; 

▪ upřesněné definování běžné údržby a její aplikace v prostředí a v době trvání smluvního 

vztahu;  

▪ založení práva odpisování (konstrukce obnovy a udržitelnosti majetku);  

▪ pevně stanovené komunikační vazby v čase a obsahu (zprávy; výroční zprávy; oznamovací 

povinnosti aj.); pravidelné informační povinnosti vůči městu (provozní a další se sledovanými 

okruhy zájmu), případně vzájemné;  

▪ podmínky vypovězení smlouvy a dílčích ujednání (případné vyvázání se z jednotlivých 

ujednání); 

▪ pravidelné revize smlouvy, (režim vypracování návrhů úprav; aplikace inflace / deflace 

nájemného – stanovení režimu a legislativních změn); 

▪ doba trvání Smlouvy a její výpovědní podmínky; 

▪ rentabilita nájemního vztahu, komerční nájemné; nájemné v místě a čase obvyklé (vycházející 

ze ZP);  

▪ režim při změně subjektu, jeho podnikání; transformace kontinuální;  

▪ režim užívání třetími osobami (např. potenciální vyloučení podnájmu apod.); 

▪ definování porušení smluvních podmínek; 

▪ sankce za nedodržení smluvních ujednání a jejich diverzifikace (rozrůznění); 

▪ revize a případná změna či zrušení ustanovení o zmocnění; 

▪ předefinovat zvláštní a tzv. ostatní ujednání (aktualizace dat; funkcí a odpovědných osob); 

režim kontroly plnění; kontroly investic a běžné údržby; vyloučení finančního vyrovnání 

ze strany města; transparentnost majetkových práv; omezení technických řešení při užití 

technologií a zařízení budov; 

▪ účinnost s vazbou na zákon o obcích; (schválení v ZM; přesun kompetencí z RM); 

▪ definování případných příloh smlouvy.  



 

 

 

Dále je žádoucí stanovit časový a věcný plán kroků vedoucích k jednání o uživatelském vztahu 

a konečnému uzavření smluvního ujednání (stanovení časového horizontu), a to s konkrétními 

kroky plnění, tak, aby v co nejkratší době bylo naplněno usnesení ZM o vypracování Dodatku 

ke stávajícímu uživatelskému vztahu. Předpokladem je jednání o shodě zájmů a definování 

střetů zájmů a hranic, respektive limitů únosnosti vztahu ze strany obou smluvních partnerů. 

  

Pan starosta uvedl, že konzultace s PZ (ve věci Dodatku č. 3 NS) poukázaly a rozkryly zejména 

tyto okruhy limitů: 

▪ rozšířením segmentu služeb stávající Smlouvu provozovatel neporušuje (ambulance); 

▪ ohlašovací povinnost Středočeskému kraji; výpověď není zcela bezpečný prvek ve prospěch 

zachování spektra služeb občanům v místě ani z pohledu udržitelnosti zaměstnanosti; 

▪ dispozice; Smlouva ve stavu zrušení; (půl roku ve výpovědi, možnost vzetí zpět); 

▪ uzavření Dodatku v konsolidovaném znění (zcela změnit ustanovení Smlouvy); alternativa, 

jak učinit žádoucí; 

▪ serióznost, strany nepřijdou o právní jistotu, určitá kontinuita; 

▪ opční práva; 

▪ kdyby se strany nedohodly, nezbývá než Smlouvu ukončit – čelí obě strany jednotlivě 

(nebudeme saturovat); 

▪ výpověď poslední možností; 

▪ zvýšené nájemné (provozovatel se zatím nebrání); 

▪ určitá jistota je v zajištění ZP;  

▪ problém s výpovědní lhůtou, když uzavřeme Dodatek nastavený na stávající omezené služby, 

pak se jedná o legalizaci nechtěného; výpověď ze stávajícího hrubého porušení nebude možná; 

▪ systém obnovování Smlouvy; zvážit výhody a nevýhody Smlouvy na dobu jednoho roku 

(spíše dva roky) a obnovovat i případným automatismem smluvního ujednání; 

▪ maximální zachování vyjednávací síly; nepřekrývat novou Smlouvou určité prvky a možnosti; 

(zachovat možnosti změny provozovatele); 

▪ běžná údržba a rekonstrukce; 

▪ „nepokazit“ současný stav a rozsah činnosti; neomezovat možnosti na rozšíření činnosti; 

▪ možnosti využití jiných prostor (privátních) v lokalitě ze strany provozovatele (oznámení jiné 

adresy, Sedlčany a okolí; respekt); 

▪ smlouvy ambulantních lékařů přímo s městem, nikoliv s provozovatelem; 

▪ v protiprávním jednání nevznikají žádné nároky (jsou ve hrubém porušení NS); 

▪ taktika jednání; 

▪ proklamovaný účel o provozu nemocnice – sjednávaný rozsah; sjednaný porušují; objednání 

služby, kterou je provoz; z jakého důvodu a proč si město spektrum služeb objednává a z jakého 

titulu je může vymáhat.  

 

V další části jednání pan starosta na případech neutěšeného a znepokojujícího stavu několika 

dalších nemocnic, a to s větším potenciálem a gravitační zónou oproti naší nemocnici, upozornil 

na alarmující situaci v našem zdravotnictví z pohledu regionálních zájmů, které patrně v čase 

budoucím budou neobhajitelné. Zájmy zdravotních pojišťoven, provozovatelů i reflexe léčebné 

praxe a moderních metod svědčí v náš neprospěch. 

Jedná se o nemocnice, respektive jejich lůžková oddělení v Karviné, na Frýdlansku a další. 

Pan starosta rovněž rekapituloval některá jednání ve věci zachování lůžkových oddělení 

v nemocnici Sedlčany.  

Dne 8. srpna 2017 z jeho iniciativy proběhlo jednání na VZP pro Středočeský kraj a Prahu, kde 

jej přijala osoba odpovědná za vyhotovení smluvních ujednání na základě úhradové vyhlášky 

s provozovateli nemocnic (paní Benešová). 



 

 

Ředitel uvedené pobočky VZP (pan Pivrnec) odešel z funkce. V současné době subjekt nebude 

ustavovat nové vedení, neboť vyčká voleb do Sněmovny (vliv politiky na tuto funkci). 

VZP ovšem s provozovatelem Městské nemocnice Sedlčany má již uzavřena smluvní ujednání 

ve smyslu provedené „transformace“ (celkem údajně šest základních smluvních ujednání). 

Potvrzena je tedy následná péče (dodatek na počet lůžek).  

Pan starosta také zmínil jednání Výboru pro zdravotnictví a dále konstatoval:  

▪ Při podání výpovědi by Krajský úřad Středočeského kraje následně rušil oprávnění subjektu 

k činnosti (správní řízení). 

▪ Je vhodná realizace odborné analýzy a stanovení podmínek s cílem vrátit chirurgické a interní 

oddělení do původní podoby.    

▪ Osloveným ke spolupráci je pan Ing. Marek Kirchner, Ph.D., se sídlem podnikání Babice, 

Honzíkova č. p. 185, 251 01; IČ 728 08 926.  

▪ Témata jednání na půdě Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Prahu a Středočeský kraj, které 

se uskutečnilo dne 8. srpna 2017. 

Diskuse: 

▪ nad přednesenými tématy; 

▪ reálné možnosti udržitelnosti regionální nemocnice v prostředí podmínek ČR; 

▪ pochybnosti ve věci transformace. 

Po ukončení diskuse radních pan starosta přednesl následující výroky návrhů usnesení, 

o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí Zprávu přednesenou panem Ing. Jiřím Burianem, 

starostou města Sedlčany, ve věci stavu plnění usnesení, která byla k problematice provozu 

Městské nemocnice Sedlčany přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany dne 

19. června 2017 pod označením administrativní značkou ZM 185/2014-2018 a ZM 186/2014-

2018.“ 

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 67-1112/2014-2018.  

  

„Rada města Sedlčany souhlasí se zajištěním nabídky na služby odborného poradenství, která 

bude poptána u pana Ing. Marka Kirchnera, Ph.D., (subjekt fyzicky podnikající), se sídlem 

podnikání Babice, Honzíkova č. p. 185, 251 01; IČ 728 08 926, jejímž předmětem bude 

provedení odborné revize a analýzy stávajícího uživatelského vztahu a zajištění odborných 

konzultací k návrhu Dodatku ke Smlouvě o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice 

v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice.“ 

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 67-1113/2014-2018. 

 

4.8 Projekt „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, informace o probíhajícím 

VŘ 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města sdělil, že Registrace akce u poskytovatele podpory proběhla 

úspěšně. 

RM byla dále informována o probíhajícím výběrovém řízení.  

Proběhlo jednání komise pověřené zadavatelem v souladu s § 42 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen 

„zákon“), k posouzení žádostí o účast, k otevíráním nabídek, k posouzení splnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení, k hodnocení nabídek a k provádění s tím přímo souvisejících úkonů 

podle zákona v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení 

v podlimitním režimu v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona postupem podle části 



 

 

čtvrté zákona obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 

28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761. 

Předmětem činnosti komise v rámci jejího jednání bylo posouzení kvalifikace dodavatelů dle 

podaných a přijatých žádostí o účast. Žádosti o účast v řádné lhůtě podali tito účastníci řízení: 

▪ BERGER BOHEMIA, a. s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, právní forma: akciová 

společnost; IČ 45357269; 

▪ BAK stavební společnost, a. s., Žitenická 871/1, 190 0 Praha 9 – Prosek, právní forma: akciová 

společnost; IČ 28402758; 

▪ IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, právní forma: akciová 

společnost; IČ 25322257; 

▪ Chládek a Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová 

společnost; IČ 62743881; 

▪ „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, společnost – správce SLÁDEK GROUP, a. s., Jana 

Nohy 1441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL 

cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová 

společnost; IČ 25606468; 

▪ „Společnost KLEMENT-MADOS MT-ZEPRIS, terminál Sedlčany“, správce společnosti 

KLEMENT, a. s., Hliňany č. p. 18, 400 02 Řehlovice; IČ 25016695; druhý společník MADOS 

MT, s. r. o., Lupenice č. p. 51, 517 41 Lupenice; IČ 25297899; třetí společník ZEPRIS, s. r. o., 

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 IČ: 25117947. 

Po druhém sezení prvního kola bude následovat výzva k předložení nabídky. 

Centrála poskytovatele si vyhradila k posouzení VŘ lhůtu 14 dní. 

V ZM bude projednána Smlouva úvěrová a Smlouva o dílo. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Vizualizace stavby pod názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 

Rada města Sedlčany vybírala objednání vizualizace podle čtyř návrhů jí předkládaných. 

Zúžení výběru je krokem ve prospěch zlevnění objednávky.  

Rada města Sedlčany vybrala konkrétní zobrazení s patřičnou vypovídající hodnotou, které 

bylo označeno (konkrétně uvedeno v příslušném spisu ve věci vedeném panem Ing. Jiřím 

Burianem, starostou města Sedlčany).  

Dále pan starosta RM poskytl další informace, které se týkaly zlevnění této investice, a to 

s ohledem na prováděnou vizualizaci, u které jsou rozdíly oproti vizuálnímu stavu dříve 

předváděnému (dřívější projektová dokumentace). U stávajícího projektu, který je soutěžen 

došlo oproti projektu předchozímu k výraznému zjednodušení konstrukce a jejího tvaru 

i náročnosti vyhotovení pláště budovy (účelné a konstrukčně jednoduché). 

Pan starosta RM dále seznámil s návrhem zřízení náhradního stání a zastávek linek veřejné 

autobusové přepravy ve městě Sedlčany, a to v době realizace tohoto projektu. Vyhodnotil 

všechny reálné návrhy a promluvil o analýze jejich silných a slabých stránek. Věc a přijaté 

řešení do určité míry ovlivňuje skutečnost rozšíření sjezdu na vedlejší ulici z mostu přes potok 

Mastník. Sjezd v průběhu stavby bude ve směru k novému autobusovému terminálu (nádraží) 

uzavřen. Rovněž faktor, že celá plocha stávajícího autobusového nádraží Sedlčany bude 

staveništěm, nepřidává pozitiva k případnému rozhodnutí na rozdělení stavby na dvě etapy 

a části (problematika ukládání materiálu, síťování, manipulace s hmotami, bezpečnosti a další), 

aby vždy na jedné z nich bylo zřízeno náhradní výstupní, případně nástupní stanoviště 



 

 

autobusové přepravy osob, a to se speciálním režimem úprav v důsledku výrazného zmenšení 

manipulačních ploch pro rozvrh potřebnosti. 

Pan starosta bude ve věci dále jednat, a to zejména s dopravci, HZS, dalšími bezpečnostními 

složkami a Policií ČR. Jako vhodná se doposud jeví na zřízení náhradního nástupiště Zberazská 

ulice; výstupní stanice mohou být zřízeny i na jiných místech s možností dopravy na místo 

přestupní (Zberazská ulice), a to za předpokladu využití pro otáčení autobusů bývalého dvora 

areálu ČSAD, který je v souběhu s uliční čarou průjezdný. 

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

Pan starosta přislíbil Radu města Sedlčany o vývoji jednání dále informovat, případně předložit 

konečné rozhodnutí, které bude zpracováno dopravními experty spolu s přepravci za využití 

vhodných veřejných ploch (možno i ve více variantách, a to na jednotlivé autobusové linky). 

V rozhodnutí ve věci je třeba informovat včas veřejnost, a to nejen jako uživatele služeb. 

Vhodné bude předem projednat atributy strpění případného narušení pohody bydlení 

v přilehlých objektech.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Příprava veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Rada města Sedlčany projednala reálnost dlouhodobě plánovaného zasedání ZM v termínu dne 

18. září 2017, a to s ohledem na termínovou kolizi se zahraniční služební cestou pana starosty 

do partnerského města TAVERNY (Francie), kde bude doprovázet delegaci města Sedlčany 

a je očekávána jeho návštěva a účast na jednání. 

Přílet letadla do Prahy je v čase 16:25 hod. 

Z tohoto důvodu RM zvažovala posunutí zahájení jednání o jednu hodinu, tedy počátek by byl 

od 18:00 hod. s předpokladem, že se pan starosta dostaví v čase do 18:30 hod na zasedání ZM. 

Rada města Sedlčany přes nepřízeň tohoto termínu rozhodla čas zahájení ponechat 

od 17:00 hod. 

V další části jednání RM diskutovala o předloženém návrhu programu, který sestavil pan 

Ing.  Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany: 

▪ procedurální záležitosti (pověřen bude pan místostarosta) 

▪ kontrola plnění přijatých usnesení z minulého veřejného zasedání ZM; 

▪ zpráva o činnosti RM; 

▪ majetkové záležitosti města Sedlčany; 

▪ Darovací smlouva na podporu zásahů (pořízení ventilátoru na odsávání vzduchu v místě 

zásahu) HZS Středočeského kraje; 

▪ Rozpočtový výhled;  

▪ Informace k Městské nemocnici Sedlčany (chronologie; zpráva pana starosty). 

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

předsedající jednání RM, pan starosta, nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí Zprávu o přípravě a návrhu programu veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které je plánováno svolat na dne 18. září 2017 v čase 

od 17:00 hod. a uložila Městskému úřadu Sedlčany zajistit vypracování příloh k vybraným 

tematickým okruhům.“  

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 67-1114/2014-2018. 

 

4.11 Společnost 1. SčV., a. s.; Žádost o vyjádření souhlasu s návrhem Dohody o rozdělení 

vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku 



 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s dokumentací ve shora uvedené záležitosti, kterou 

Městský úřad Sedlčany zaevidoval dne 2. srpna 2017 pod č. j.: 14563/2017. 

Dokumentaci vyřizuje pan Ing. Jiří Burian, starosta města. 

Pan starosta konstatoval: 

a) Město Sedlčany uzavřelo dne 30. dubna 1997 Smlouvu o komplexním provozování 

infrastrukturního majetku, která mimo jiné stanovila také smluvně dohodnutou výši zisku 

obsaženého v kalkulaci ceny pro vodné a stočné. 

RM obdržela informace o požadavcích státní správy vyplývajících z Výměru Ministerstva 

financí ČR č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami č. j.: MF-33093/2016/1601-1. 

Pan starosta dále ozřejmil výpočet výše zisku (prakticky všichni zastupitelé seznámeni, a to 

opakovaně při schvalování vodného a stočného na rok 2017).  

Diskuse: 

▪ nad vývojem a změnou administrativní zátěže; dokladování zisku je předkládáno již šestým 

rokem; doposud nebyla vyžadována písemná dohoda; 

▪ právní zakotvení celé záležitosti; jedná se o formální záležitost, kdy EU vydala Směrnici 

o odpovídajícím zisku, který je max. 7 %; počítá se z vloženého majetku;  

▪ nad problematikou výsledného přiměřeného zisku, který vychází z provozovatelské Smlouvy 

a je zahrnut již v cenových kalkulacích; výpočet přiměřeného zisku již šest let dokladuje 

provozovatel, jak vyplývá z výše uvedeného diskusního odstavce (schváleno ZM); 

▪ nad výkazy, které se odesílají (provozovatel) na MF ČR. 

Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi 

vlastníkem (město Sedlčany) a provozovatelem Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury 

Sedlčany (1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČ  47549793) pro výpočet 

přiměřeného zisku z použitého kapitálu, která je vyhotovena samostatně pro vodu pitnou a vodu 

odpadní v lokalitě Sedlčany, a to dle předlohy a požadavků Ministerstva financí ČR.“  

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 67-1115/2014-2018. 

 

4.12 Žádost o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Sedlčany v roce 2017; 

Okresní myslivecký spolek Příbram, pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, 

z. s. 

Pan místostarosta RM seznámil s Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 

2017, která byla podána podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: MST/15534/2017 dne 16. srpna 

2017. 

Spolek již v letošním roce (2017) požádal a finanční prostředky jednou, které obdržel, a to 

na stejný předmět, tj. ve prospěch hodnocení trofejí a realizace jejich výstavy, tedy tzv. 

„Chovatelské přehlídky trofejí za myslivecký rok 2016 na okrese Příbram“.  

Identifikace žadatele: 

Českomoravská myslivecká jednota, zájmový spolek, Okresní myslivecký spolek Příbram, 

pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.; IČ 67777635; se sídlem Příbram, 

Čs. armády č. p. 12, 261 01 Příbram. 

Požadovaná výše dotace je 10.000,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ nad opakovanou Žádostí; 

▪ nad požadovanou částkou 10.000,00 Kč. 



 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany ani při své dobré vůli Žádosti vyhovět nemůže, neboť finanční prostředky 

na rok 2017 jsou již vyčerpány. Žadateli bylo v tomto roce již vyhověno v předchozí Žádosti 

(finanční podpora poskytnuta; nelze žádat opakovaně), a to v totožném předmětu. Alokované 

finanční prostředky na podporu zájmových spolků pro jejich aktivity a činnost jsou již 

vyčerpány, jak uvedeno výše.  

Usnesení ve věci bylo přijato na dnešním zasedání na jiném místě jednání (uvedeno níže 

v Zápisu). 

Negativní odpověď zajistí Městský úřad Sedlčany, Sekretariát. 

 

4.13 Rozhodnutí o podaných Žádostech o přidělení finanční podpory aktivit subjektů 

pro rok 2017 

Rada města Sedlčany rozhodovala o zbývajících Žádostech o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Sedlčany v roce 2017, doručených na Městský úřad Sedlčany v režimu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Celkový přehled Žádostí, které neobdržely podporu s odůvodněním (tabulka) 

 

Žádosti o dotace na rok 2017 – neschválené 

 

Název 

Částka (v Kč) 

Poznámky Obdržená 

v r. 2016 

Požadovaná 

v r. 2017 

Mela, o. p. s. 50.000,00  100.000,00  ▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města  

Tomáš Mošnička -- 250.000,00 ▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

Centrum služeb pro silniční 

dopravu 

-- 4.000,00 

▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

▪ dosažení totožného účinku 

realizováno ve městě jiným 

způsobem a řešením  

Mezi řekami, z. s.          -- 5.000,00 ▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města  

Alena Novotná, z. s.           -- 25.000.00 ▪ podpora subjektu pro rok 

2017 poskytnuta na jiný 

vybraný účel 

 ▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 



 

 

Nalžovický zámek, 

poskytovatel soc. služeb 

          -- 10.000,00 

▪ dostatečně podporován 

zřizovatelem 

▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

Centrum sociálních a 

zdravotních služeb města 

Příbram 

          -- 10.000,00 

▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

▪ sociální a zdravotní služby 

městem podporovány 

v regionu 

Střední odborné učiliště 

Sedlčany, o. p. s. 
          -- 25.000,00 

▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

Linka bezpečí, z. s. 

         -- -- 

▪ žádost nebyla podána 

na požadovaném formuláři 

(legislativní předpoklad) 

▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

APLA Jižní Čechy, z. s.           --  24.000,00 ▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

ČMMJ, z. s., Okresní 

myslivecký spolek Příbram 

         -- 10.000,00  

+ 

10.000,00  

▪ pro rok 2017 již dotaci 

obdrželi 

▪ omezená výše 

alokovaných prostředků 

podle finančních možností 

města 

 

 

Diskuse: 

▪ nad objemem alokovaných finančních prostředků; 

▪ tlak Středočeského kraje na spoluúčast obcí na financování ze zákona jim příslušejících 

činností v segmentu sociálním; vyloučení z dotací obcemi nepodporovaných subjektů 

(sdružené financování); jedná se do určité míry o regulační i diskriminační podmínky; 

▪ další možnosti regulace.   

Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany neschválila soubor Žádostí o finanční podporu z rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2017, a to pro případy subjektů, které jsou uvedeny v dokumentu označeném 

RM č. 67/2014-2018; RM 67-1116/2014-2018, ve kterém je uvedeno odůvodnění v souladu 

s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

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 67-1116/2014-2018. 

   

4.14 Zajištění kybernetické bezpečnosti; legislativní nároky; financování potřeb  

Rada města Sedlčany v elektronické formě obdržela dokument se základními informacemi 

o novém Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, které vejde v účinnost dnem 

25. května 2018.  

Dále byly poskytnuty doplňující informace o náročnosti a implementaci Nařízení, a to 

v základních okruzích problematiky a budoucí činnosti: 

• seznámení zodpovědných osob s problematikou a terminologií GDPR; 

• identifikace oblastí ovlivněných GDPR; 

• identifikace a vyhodnocení rizik; 

• nastavení priorit pro vypracování Analýzy dopadu; 

• provedení analýzy současného stavu a posouzení míry souladu s GDPR; 

• identifikace, synergie (společné působení) a řešení; 

• vypracování analýzy dopadu spolu s plánem implementace se zaměřením na priority 

a rizika; 

• implementace nápravných opatření; 

• pověřenec a jeho úloha; náklady. 

Rada města Sedlčany dále obdržela informace ve věci stávajícího stavu v prostředí Městského 

úřadu Sedlčany, organizačních složek a dalších subjektů městem Sedlčany zřízených nebo 

založených (příspěvkové organizace, obchodní společnosti) a dále informace o spolupráci 

s vybranými městy, respektive obcemi s rozšířenou působností (úřady III. stupně), zejména 

informace o úrovni a smyslu spolupráce s Městským úřadem Dobříš.   

 

V další části se RM zabývala celkovým stavem kybernetické bezpečnosti a znalostí procesů 

a ochrany dat.  

Rada města Sedlčany zvažovala v této souvislosti uložit Městskému úřadu Sedlčany zajištění 

všech potřebných administrativních a dalších (projektových) činností a souvisejících úkonů 

potřebných k podání Žádosti o finanční podporu. 

 

Rada města Sedlčany se dále zabývala možností využití některé z tzv. Výzev k podání Žádostí 

o poskytnutí dotací z poskytovaných a podporovaných programů rozvoje (IROP) a úrovně 

kybernetické bezpečnosti (Výzva č. 10; a Výzva č. 26, č. 28). 

 

Dále RM obdržela informace o žádané dokumentaci a její úrovni, zejména o tzv. Studii 

proveditelnosti (překrývá se částečně s potřebnou analýzou prostředí) dále dokumenty 

k implementaci (aplikace vymyšlených řešení SW, HW) a další.    

 

Diskuse: 

▪ stav přípravy (výhoda dříve provedeného auditu HW a SW); 

▪ výsledky dalších jednání a přípravy; 

▪ možnosti zlevnění; rozpočet na rok 2018. 

 

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

o kterých bylo hlasováno jednotlivě: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informace ve věci dopadu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 2016/679 do prostředí Městského úřadu Sedlčany, organizačních 

složek a dalších subjektů městem Sedlčany zřízených nebo založených (příspěvkové 

organizace, obchodní společnosti) a dále informace o spolupráci s vybranými městy, respektive 

obcemi s rozšířenou působností (úřady III. stupně).“ 



 

 

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 67-1117/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje vyhotovení provedení odborné analýzy stavu a zajištění 

úrovně bezpečnosti ICT techniky, datových souborů a jejich lokace, a to prostřednictvím 

společnosti K-net Technical International Group, s. r. o.; IČ 47916745.“    

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 67-1118/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, a to s pomocí externích 

spolupracovníků a subjektů připravit ucelenou projektovou dokumentaci k záměru města 

Sedlčany na zajištění požadavků Kybernetické bezpečnosti Městského úřadu Sedlčany a jeho 

organizačních složek na úrovni pro podání Žádosti o finanční podporu s využitím IROP, Výzva 

č. 10 Kybernetická bezpečnost ve prospěch naplnění prioritní osy programu, tj. dobré správy 

území a zefektivnění veřejných institucí.“ 

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 67-1119/2014-2018. 

 

 

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; Vybrané dopravní závady v městské zástavbě Sedlčany; 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys poukázal na vybrané dopravní závady, které je žádoucí odstranit, a to 

pro některé případy i jednoduchým a nenáročným opatřením, zajišťujícím prospěch na zvýšení 

bezpečnosti, případně jsou ku prospěchu její udržitelnosti.  

Jedná se zejména o následující závady: 

▪ clony v rozhledových poměrech při křižovatkách ulic způsobené nevhodným umístěním 

velkoplošných reklamních cedulí a jejich materialitou, které se nacházejí na veřejných 

prostranstvích v blízkosti komunikací (např. před obchodním domem na hlavním náměstí); 

pouhým posunutím reklamní cedule by byly rozhledové poměry zajištěny v potřebné míře; 

▪ nevhodná výsadba vzrostlé zeleně, případně její nedostatečná údržba; (pravidelným 

redukčním střihem by závady nevznikly). 

Pan starosta přislíbil nápravu. K dalším problémům, které si žádají instalaci dopravního 

značení, bude svolána Dopravní komise.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Udržitelnost očekávaného pořádku na místech pro umístění 

sběrných nádob na odpad; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys  

Pan Ing. František Hodys poukázal na stále narůstající četnost případů, kdy občané ukládají 

odpady na sběrné místo, ale mimo sběrné nádoby. Příčin pro takovéto jednání je více, například 

plné sběrné nádoby, neochota odpad separovat a připravit jej ve tvaru a velikosti pro vložení 

do sběrné nádoby; často takto činí podnikající osoby a osoby, které nejsou místní. 



 

 

Věc si žádá analýzu a zajištění aplikace opatření vedoucích k nápravě, a to ve všech směrech 

poznání (prevence, osvěta, technická opatření – zajištění dostatečného počtu sběrných nádob 

a frekvence svozů, represe, monitoring a další). 

Žádoucí je přijetí systémového řešení; návrhy by měly vzejít ze strany kompetentního 

a odpovědného subjektu.  

Informace budou předány Sedlčanským technickým službám, s. r. o. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Informace a poděkování ve věci vylepšení stavu hrací plochy 

před zahájením sportovní sezóny na hlavním travnatém hřišti fotbalového stadionu 

TJ Tatran Sedlčany; příspěvek přednesl pan Ing. Martin Havel 

Pan Ing. Martin Havel Radě města Sedlčany a panu starostovi poděkoval za přijaté a aplikované 

řešení, které vedlo k nápravě stavu. 

Technický a technologický návrh řešení se osvědčil. 

Pan Ing. Martin Havel sdělil, že stav povrchu hřiště je perfektní; výhodné a vhodné se jeví 

spolupracovat s experty, kteří mohou být nápomocni v předání návodu na pravidelné ošetřování 

hřiště. Údržba a správa sportovních trávníků je poněkud jiná, rozumí se oproti pěstování píce 

(travnatá hrací plocha není louka s bylinami). 

Referující dále poukázal na potřebu kvalitního hnojení a sekání vřetenovou sekačkou. 

Více finančních prostředků vložených do kvalitní údržby (např. každodenní sekání nebo sekání 

každý druhý den) ušetří náklady na častější výměnu trávníku. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.4 Diskusní příspěvek č. 4; Dopravní překážky a závady při aktivitách výstavby, údržby 

a oprav objektů a zařízení; systémová řešení; příspěvek přednesl pan MUDr. Karel 

Marek 

Pan MUDr. Karel Marek na příkladu dopravních závad při rekonstrukci pobočky České 

spořitelny ve městě Sedlčany poukázal na vznik nebezpečných dopravních situací při opravách 

objektů těsně přiléhajících k vozovce, případně chodníku, kterým lze předcházet, a to například 

důsledným dodržováním vydaných rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a dodržováním 

dopravních předpisů. 

Tyto závady spočívající v nevhodném záboru komunikace (často i dlouhodobým stáním 

vozidel) se pravidelně opakují a je třeba jim preventivně předcházet. 

Pan místostarosta sdělil, že situaci monitoruje Městská policie Sedlčany, a to zejména v okolí 

křižovatky a při přechodu pro chodce. Do konce příštího týdne by měly být opravy ukončeny. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.5 Diskusní příspěvek č. 5; Sedlčanská pouť – pronájem prostor a zajištění udržitelnosti 

stavu majetku; společný příspěvek přednesl pan Ing. Martin Havel 

Radní diskutovali o problematice užívání veřejných prostranství, zejména jejich částí, které jsou 

neúměrně zatěžovány hmotností vozidel vlastníků pouťových atrakcí. Parkování těžkých 

vozidel, případně manipulace s technikou a atrakcemi každoročně chodníky a zejména jejich 

obruby poničí a vyvrátí. 



 

 

Rovněž je na zvážení, a to s ohledem na ceny produktů a pouťových atrakcí, navýšení poplatků 

za pronájem prostor. V současné době je aplikován jednorázový poplatek (Smlouva je uzavřena 

ještě na příští rok 2018; inflace). 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. 

Usnesení: 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 sedmého zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 67/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům a za další doplňující – průběžné diskusní příspěvky 

i za celkový přístup k činnosti při tomto jednání a nezištného 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 6. září 2017 (středa; 17. periodické zasedání 

Rady města Sedlčany v roce 2017; označení ve vztahu k volebnímu období RM č. 68/2014-

2018). Zasedání RM se uskuteční v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese 

Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, v čase od 16:00 hod.  

  

 

Z neúčasti na příštím (středa, dne 6. září 2017) zasedání Rady města Sedlčany se dnes (v tuto 

chvíli) nikdo z přítomných radních neomluvil.   

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:25 hod.  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 23. srpna 2017; (2 listy) 

3. Výsledky hospodaření města Sedlčany za první pololetí roku 2017; RO č. 5/2017; 

(soubor dokumentů celkem 11 listů) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

BD – bytový dům 

EZOP – elektronická evidence dokumentů 

HÚK – hlavní účetní kniha 

IČ – identifikační číslo subjektu 

KDF – kniha došlých faktur 

MBF – městský bytový fond 

PZ – právní zástupce 

RM – Rada města Sedlčany 

SR – schválený rozpočet 

VŘ – výběrové řízení  

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 30. srpna 2017 



 

 

 

 

 

 


