
  Z á p i s  RM č. 62/2014-2018 

(anonymizovaný a upravený) 

z výjezdního jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 10. května 

2017 (středa) od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy 

Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. na adrese Sedlčany, Církvičská č. 

p. 581, 264 01 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: MUDr. Ivan Stolařík; Ing. Miroslav Hölzel. 

Přizvaní hosté: Pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.   

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost v areálu (sídle obchodní společnosti) Městské teplárenské Sedlčany, s. r. 

o. na adrese Sedlčany, Církvičská č. p. 651, 264 01 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:00 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:35 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

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

16:00 hod. Jmenovaný jednání RM řídil po celou dobu jeho trvání.  

 

Poznámka: Jednání RM bylo zahájeno prohlídkou objektu Centrálního zdroje tepla 1. Zápis 

zachovává obvyklou strukturu bez ohledu na tuto skutečnost. 

 

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

výjezdním jednání. 

 

Následně se pan starosta dle stanovené procedury a Jednacího řádu Rady města Sedlčany, jak 

uvedeno výše, věnoval řízení dnešního jednání RM (jednání RM je ze zákona neveřejné).  

 

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

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

Zápisu. Program RM sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený 

program nebyl upravován. Rada města Sedlčany dnes bude zasedat i jako správní rada 

obchodní společnosti Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.  

 



 

 

Pan starosta 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. dubna 2017 
Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 

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

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

k tomuto bodu jednání (k podání referenční zprávy byl předsedajícím vyzván 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 61-933/2014-2018 (dne 26. dubna 

2017), vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany 

ze dne 12. dubna 2017 (RM č. 60/2014-2018) 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 61-934/2014-2018, 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. – III. / 

2017) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2017 ve výši 

58.004,44 tis. [Kč], což představuje 34,30 [%] plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové 

výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března 2017 ve výši 31.449,64 tis. [Kč], což představuje 

18,60 [%] schváleného předpokladu rozpočtu. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-935/2014-2018, vzala na 

vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za rok 

2016, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu 

subjektu na období roku 2017 a dále informace ve věci výkonu širšího spektra služeb 

žádaných městem Sedlčany. 

K přednesené a projednané Zprávě nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-936/2014-2018, a to v pozici 

orgánu jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady subjektu Sedlčanské 

technické služby, s. r. o., vzala na vědomí hospodářské výsledky společnosti za období roku 

2015 a rozhodla o rozdělení zisku ve výši 5.694,00 [Kč] tak, že pro tvorbu zákonného 

Rezervního fondu bude postoupena částka 284,70 [Kč] (5 %) a nerozdělený zisk bude 

účtován částkou 5.409,30 [Kč] (95 %). 

Informace předány k výkonu činnosti související. Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany 

splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-937/2014-2018, a to z pozice 

orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné hromady subjektu 

Sedlčanské technické služby, s. r. o., stanovila na základě hodnocení činnosti pana Jiřího 

Daňka, jednatele subjektu, s účinností dnem 1. května 2017, výši měsíční odměny jednatele. 

Informace předány k výkonu činnosti. Úkol ze strany Městského úřadu Sedlčany splněn. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-938/2014-2018, schválila 

objednat vyhotovení nového Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany, a to dle 

předmětu, obsahu a podmínek uvedených v předložené a městem Sedlčany akceptované 

nabídce společnosti Ing. Pavel Novák, s. r. o., se sídlem Praha, Osadní č. p. 26, 170 00 Praha 

7 – Holešovice; IČ 28418794. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-939/2014-2018, v souladu se 

schváleným rozpočtem na rok 2017 uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr prodeje zemědělských 

pozemků, vše druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, k. ú. Solopysky u 

Třebnic, obec Sedlčany, tj. pozemků parc. č. 349/23 o výměře 2632 [m
2
], parc. č. 349/24 o 

výměře 1047 [m
2
], parc. č. 349/25 o výměře 10027 [m

2
], parc. č. 349/27 o výměře 1393 [m

2
], 

parc. č. 349/28 o výměře 527 [m
2
], parc. č. 349/29 o výměře 6827 [m

2
], parc. č. 349/30 o 

výměře 4828 [m
2
] a parc. č. 349/31 o výměře 632 [m

2
]. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-940/2014-2018, v návaznosti 

na dříve připravovanou směnu pozemků v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to mezi fyzickou 

osobou a městem Sedlčany (vizte Zápis z jednání RM č. 58/2014-2018 ze dne 15. března 

2017), uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, řádně zveřejnit na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany záměr prodeje části pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany, a to po předchozím provedení geometrického zaměření nepotřebné části pozemku 

parc. č. 387/1. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-941/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zajistil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany řádné zveřejnění záměru prodeje pro město Sedlčany nepotřebného pozemku parc. 

č. 387/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 101 

[m
2
] v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který je v současné době užíván jako jeden funkční celek 

zahrady parc. č. 5/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-942/2014-2018, schválila 

předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě na zajištění stavby pod názvem „Prodloužení vodovodu Sedlčany, Na 

Červeném Hrádku“, která bude mimo jiné realizována i na zatížených nemovitostech 

v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob, a to služebných pozemků parc. č. 2425 a parc. 

č. 2424/1 v k. ú. a obci Sedlčany. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-943/2014-2018, a to 

v návaznosti na své usnesení č. 51-791/2014-2018 ze dne 21. prosince 2016 schválila 

uzavření Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese 

Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi společnými nájemci bytu (manželé) a 

podnájemcem (fyzická osoba), a to na dobu určitou, tj. od 1. května do 31. prosince 2017, 

neboť původně uzavřený podnájem s jinou fyzickou osobou, schválený do dne 31. prosince 

2017 (vizte výše citované usnesení RM), zanikl. 

Informace předány subjektům práva. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-944/2014-2018, revokovala své 

usnesení č. 59-912/2014-2018 ze dne 29. března 2017 a dále schválila, aby fyzické osobě, 

trvale bytem Sedlčany, byla přidělena (vyměněna) ubytovací jednotka č. 7/IV. patro v 

bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, kterou opustila a správci MBF předala jiná 

fyzická osoba. 

Tato výměna bude provedena na místo původně schválené ubytovací jednotky č. 11/I. patro 

(vizte výše uvedené usnesení RM), která je v současně době rekonstruována. Dosud užívaná 

ubytovací jednotka č. 11/IV. patro, která je ve špatném stavu, bude stávajícím uživatelem 

předána Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., za účelem její rekonstrukce. 

Informace předány subjektům práva. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-945/2014-2018, schválila 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s žadatelem, trvale 

bytem Kosova Hora, na dobu určitou, tj. ode dne 1. května 2017 do dne 30. června 2017, 

neboť tento v souladu s usnesením Rady města Sedlčany ze dne 1. února 2017 (RM 54-

848/2014-2017) hradí doposud včas sjednané splátky dluhu včetně měsíčního nájemného. 

Informace předány subjektům práva. Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-946/2014-2018, schválila návrh 

Smlouvy o obstarání díla, která je uzavírána v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi společností Lidl Česká 

republika, v. o. s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 26178541, 

zastoupené společníkem Lidl Holding, s. r. o., a to za účelem vyhotovení a zdárného 

provozování projektu Rákosníčkova hřiště. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-947/2014-2018, pověřila pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, jednáním ve věci konkretizace návrhu smluvních 

podmínek na odběry elektrické energie na nadcházející období roku 2018 se stávajícím 

smluvním partnerem (ČEZ Prodej, s. r. o.), a to pro případ města Sedlčany a vybraných 

příspěvkových organizací. 

Úkol splněn.   

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-948/2014-2018, a to na základě 

uplatněné Žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu č. j.: SOC/7512/2017 

vedeném na Odboru sociálních věcí), Rada města Sedlčany schválila poskytnutí finančního 

daru v max. výši 800,00 [Kč/rok 2017/nemovitost], kde příjemcem je osoba splňující kritéria 

potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální 

odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy. 

Úkol v plnění. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 61-949/2014-2018, a to na základě 

samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, 

doručených subjekty 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, těmto 

Žádostem níže uvedených subjektů vyhověla, a to za podmínek a ve výši finanční podpory 

uvedené v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční 



 

 

podpory na činnost a aktivity subjektů v roce 2017. Rada města Sedlčany tímto schválila 

finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2017 následných subjektů, a to subjektu Junák – 

český skaut, středisko Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 [Kč], Okresnímu sdružení hasičů 

Příbram v částce 5.000,00 [Kč], Sportovně střeleckému klubu Sedlčany v částce 2.000,00 

[Kč], Radioklubu Sedlčany, pobočnému spolku, v částce 1.000,00 [Kč], Klubu Velká Kobra 

Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 [Kč], Českému svazu chovatelů, základní organizaci 

Sedlčany v částce 20.000,00 [Kč], Pěveckému sboru Záboj, z. s. Sedlčany v částce 5.000,00 

[Kč] a Gymnáziu a SOŠE Sedlčany v částce 10.000,00 [Kč]. Rada města Sedlčany za tímto 

účelem pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením projednaných smluvních 

ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost v roce 2017), 

uzavírané s uvedenými subjekty. 

Úkol 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 referujícímu za vyčerpávající zprávu o plnění úkolů. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, zmínil vybrané záležitosti další problematiky, které dnes 

v kontinuitě činnosti minulého jednání RM (příprava zasedání ZM; investiční akce) budou 

projednány (problematika zařazena do skladby tohoto Zápisu v části označené heslem 

„Různé“). 

 

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. dubna 2017 (RM č. 61/2014-2018) 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 62-950/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program: Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.  

Poznámka: Tento bod byl v časovém sledu uskutečněn jako první v programovém schématu, 

jak již uvedeno výše, avšak s ohledem na zachování struktury Zápisu je zařazen v tematickém 

bloku podle svého obsahu, tedy zde. 

 

2.1 Exkurze na Centrálním zdroji tepla 1; Sedlčany 

Rada města Sedlčany zahájila jednání hlavního bodu programu pod vedením předsedajícího, 

pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, a to návštěvou objektu a prohlídkou zařízení 

(technologického uzlu) na tzv. Centrálním zdroji tepla 1 Sedlčany. 



 

 

Exkurzí členy RM provedl pan Ondřej Sůva, jednatel obchodní společnosti, který radní na 

místě samém přivítal a podrobně popsal hlavní technologické uzly, jejich sestavy a plnění 

funkcí v určitém časovém období a klimatických podmínkách. 

Dotkl se některých technických podrobností a funkcionality, jako i podrobněji popsal řídící 

prvky a další opatření žádoucí realizovat ve prospěch modernizace, a to v rámci 

připravovaného projektu kogenerace na uvedeném Centrálním zdroji tepla 1, na účet 

investora.   

Rada města Sedlčany byla seznámena s místem, které je v objektu vybráno na realizaci 

projektu osazení kogenerační jednotky. Tato samostatná část objektu, kterou lze izolovat 

(samostatná část haly s vlastním a nezávislým vchodem), je ze strany Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. vyklizena a uvolněna pro osazení žádoucí technologie. V současné době je 

ve zpracování projektová dokumentace, a to s ohledem na časovou osu plnění projektového 

záměru. 

K problematice centrálního vytápění byla otevřena diskuse: 

▪ jmenovaný referující zodpověděl některé dotazy a popsal systém výroby tepla na tomto uzlu 

spolu s rozvody centrálního vytápění a funkcemi řídících prvků; 

▪ informace o studii na proveditelnost projektového záměru kogenerace (doručena dnes; 

žádoucí lépe prostudovat); 

▪ vybrané informace projektového zpracování pro kogeneraci (instalace technologie; nové 

řídící jednotky a další prvky; oprava střešního pláště žádoucí); 

▪ informace z jednání pana starosty, které se uskutečnilo dne 14. února 2017 se zástupci 

obchodního partnera (zastřešující organizace ČEZ, a. s.);  

▪ otázka řešení na další zamýšlený projekt na CZT 2 ve věci snížení ceny tepla (efektivnost 

ve smyslu úspor do určité míry záleží na nákupních cenách plynu a množství vyrobeného 

a prodaného tepla; rozdíly v cenách komodit).  

 

Pan starosta referujícímu jednateli obchodní společnosti poděkoval za provedení objektem, 

za seznámení s technologickým uzlem všech přítomných členů RM a další doplňující 

informace. 

Majetek (rozumí se především soubor věcí Centrálního zdroje tepla 1, Sedlčany) je v dobrém 

stavu, schopném plného výkonu a spolehlivého provozu. 

Usnesení: nebylo navrženo.  

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Poznámka: Následoval řízený přesun členů RM na vlastní místo jednání, tj. kancelář v objektu 

administrativní a správní budovy Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

2.2 Zpráva o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2016; 

vybrané údaje roku 2017 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval přizvaného referujícího (zároveň hostitel dnešního 

výjezdního jednání RM) pana Ondřeje Sůvu, jednatele obchodní společnosti, k přednesení 

shora identifikované Zprávy. Tato je zařazena jako Příloha č. 3 k tomuto Zápisu. Z tohoto 

důvodu není v některých částech podrobněji uváděna.  

 

Jmenovaný Zprávu přednesl a okomentoval. Tato je obsahově členěna na tři hlavní části 

s podporou příloh, a to podle samostatných středisek činnosti. 

 

Středisko „TEPLO“ 

V lokalitě Sedlčany obchodní společnost spravuje celkem 12 kotelen na zemní plyn. 

Do konce loňského roku (2016) byly provozovány 4 kotelny na základě udělené licence na 



 

 

výrobu a rozvod tepelné energie od Energetického regulačního úřadu ČR a dále 8 kotelen na 

základě živnostenského oprávnění (tzv. koncese). 

Obsluha kotelen je již pátým rokem řešena osmihodinovou pracovní dobou pana Miroslava 

Nováka, po zbytek dne mají ostatní proškolení pracovníci (pan Vršecký a pan Pokorný) pouze 

pohotovost. Tento způsob obsluhy lze takto aplikovat, neboť jsou kotelny svým provozem 

zařazeny do kategorie s občasným dohledem a dále z důvodu poměrně kvalitního systému 

hlášení poruch z jednotlivých zdrojů tepla (tímto způsobem jsou šetřeny mzdové prostředky 

na dalšího pracovníka – obsluhu). 

 

Ve vztahu k plnění hlavního předmětu činnosti, rok 2016 začal pro společnost i pro všechny 

ostatní teplárenské společnosti obdobně jako rok 2015, avšak v závěru roku se především díky 

chladnějšímu počasí podařilo výrobu navýšit. Vyrobeno bylo více tepelné energie, než bylo 

plánováno. Údaje jsou přiloženy ve Zprávě (zpracovány do přehledných tabulek). 

 

Prodej tepla se dostal nad plánovanou výrobu, celkem bylo vyrobeno 37 462,73 [GJ], oproti 

původně plánovaným 36 000 [GJ]. Jednotková cena se podařila snížit z kalkulované ceny 

653,44 [Kč/GJ] na cenu konečnou 611,24 [Kč/GJ], včetně DPH. Tato skutečnost vychází 

hlavně ze sníženého nájemného, dále z úspory na mzdových nákladech a režiích, ale také 

z úspory na nákup primárních paliv, která se podařilo nakoupit za lepší cenu, než 

v předchozím roce, porovnání je uvedeno rovněž v přiložené tabulce k dokumentu „Výroční 

zpráva“.  

Jako každoročně společnost musela dodržet předepsanou celkovou tepelnou ztrátu 

rozvodného tepelného zařízení, která je ERÚ ČR stanovena max. na 12 %. V roce 2016 bylo 

dosaženo konečné ztráty rozvodného zařízení 7,79 %. 

V průběhu roku byla řešena na kotelnách a v domovních předávacích stanicích běžná 

provozní údržba a běžné provozní poruchy; pouze ve druhé polovině roku byla řešena havárie 

drobnějšího charakteru na topném kanálu v lokalitě kotelny CZT 2 v Lidické ulici. Došlo 

k havárii na armatuře sloužící k odvzdušnění. 

Od 1. listopadu 2016 je do tohoto střediska přijat další pracovník, a to na uvolněnou pozici 

vedoucího tepelného hospodářství. 

V domovní kotelně na adrese objektu Sedlčany, Švermova č. p. 636 došlo ke dni  31. prosince 

2016, a to na základě dohody o narovnání, k ukončení provozu kotelny Městskou 

teplárenskou Sedlčany, s. r. o. 

Kotelna byla předána do správy vedení SVJ tohoto domu. 

 

KONGENERACE 

Umístění kogenerační jednotky na kotelnu CZT 1, která se nachází v lokalitě Na Severním 

sídlišti, bylo odsouhlaseno na lednovém zasedání Rady města Sedlčany. Následně došlo 

k podpisu odsouhlasených smluvních ujednání, která jsou s tímto závěrem spojena. 

V současné době probíhají přípravné a projektové práce, jak již v tomto Zápise uvedeno na 

jiném místě. Projektovou dokumentaci dle informací osloveného experta začíná zpracovávat 

společnost TRASKO, a. s., Vyškov. 

 

BIOMASA 

Ohledně projektu na spalování biomasy se vedlo několik jednání v průběhu celého roku. Tato 

jednání se koncem roku (2016) zastavila a podle informací původem od pana starosty, byla 

dnes předána studie, respektive posouzení výhodnosti umístění zdroje na spalování biomasy  

a kogenerační jednotky, kterou zpracovala společnost ČEZ ESCO, a. s. 

 

 



 

 

CENOVÁ LOKALITA – SEDLČANY 

 

KALKULACE – ROK 2017 

 

Proměnné náklady 11.604.187,00 [Kč] 

Palivo 10.610.238,00 [Kč] 

Nákup tepelné energie 0,00 [Kč] 

Elektřina 983.449,00 [Kč] 

Technologická voda 6.000,00 [Kč] 

Ostatní proměnné náklady 4.500,00 [Kč] 

 

Stále náklady 6.278.393,00 [Kč] 

Mzdy vč. pojištění 2.092.478,00 [Kč] 

Opravy a údržba 872.686,00 [Kč] 

Odpisy 63.229,00 [Kč] 

Nájem 2.300.000,00 [Kč] 

Leasing 0,00 [Kč] 

Zákonné rezervy 0,00 [Kč] 

Výrobní režie 350.000,00 [Kč] 

Správní režie 600.000,00 [Kč] 

Úroky z úvěru 0,00 [Kč] 

Ostatní stálé náklady 0,00 [Kč] 

 

Zisk 745.000,00 [Kč] 

Celkové náklady 17.882.580,00 [Kč] 

Celkem náklady a zisk 18.627.580,00 [Kč] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

Proměnné náklady 

(v [Kč] bez DPH) 

 

13.792.305,00 

 

17.875.523,00 

 

17.991.114,88 

 

16.656.096,35 

Stálé náklady 

(v [Kč] bez DPH) 

 

10.158.465,00 

 

10.065.464,00 

 

10.329.854,45 

 

9.831.960,77 

Stálé náklady 

a zisk (v [Kč] bez 

DPH)  

 

10.171.408,00 

 

10.246.999,00 

 

11.289.719,34 

 

10.629.992,81 

Celkem náklady (v 

[Kč] bez DPH)  

 

23.963.713,00 

 

28.122.522,00 

 

29.280.834,22 

 

27.286.089,16 

Prodané teplo [GJ] 47.174,00 50.323,00 49. 488,73 53.385,83 

Cena za GJ (v [Kč] 

bez DPH) 

 

507,99 

 

558,84 

 

591,67 

 

511,11 

Množství tepelné energie  36 000,00 [GJ] 

10 000,00 [MWh] 

Cena bez DPH  517, 43 [Kč/GJ] 

1.862,76 [Kč/MWh] 

Cena včetně DPH 595,05 [Kč/GJ] 

2.142,17 [Kč/MWh] 



 

 

Cena za GJ v [Kč] 

s DPH 

533,38 609,14 644,92 562,22 

Sazba DPH 5 % 9 % 9 % 9 % 

 

 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 

Proměnné náklady 

(v [Kč] bez DPH)  

 

15.103.231,91 

 

15.771.388,04 

 

16.852.093,41 

 

14.301.151,65 

Stálé náklady 

(v [Kč] bez DPH)  

 

8.392.665,41 

 

8.632.548,94 

 

8.582.619,88 

 

7.906.997,44 

Stálé náklady 

a zisk (v [Kč] bez 

DPH)  

 

8.697.955,41 

 

8.756.738,83 

 

8.969.658,88 

 

7.962.113,48 

Celkem náklady (v 

[Kč] bez DPH)  

 

23.801.187,32 

 

24.528.126,87 

 

25.821.752,29 

 

22.263.265,13 

Prodané teplo [GJ] 43.494,55 44.150,63 45.345,52 36.419,28 

Cena za jeden [GJ] 

(v [Kč] bez DPH)   

 

547,22 

 

555,56 

 

569,44 

 

611,30 

Cena za GJ (v [Kč] 

s DPH) 

601,94 633,33 654,86 703,00 

Sazba DPH (vývoj 

v čase) 

10 % 14 % 15 % 15 % 

 

 r. 2015 r. 2016 r. 2017 
(kalkulace) 

Proměnné náklady (v [Kč] 

bez DPH) 

 

13.866.901,25 

 

13.834.233,19 

 

11.604.187,00 

Stálé náklady (v [Kč] bez 

DPH) 

 

6.948.256,77 

 

5.328.619,31 

 

6.278.393,00 

Stálé náklady a zisk (v [Kč] 

bez DPH) 

 

7.188.575,77 

 

6.077.832,31 

 

7.023.393,00 

Celkem náklady (v [Kč] bez 

DPH) 

21.055.477,02 19.912.065,50 18.627.580,00 

Prodané teplo (GJ) 35 944,48 37 462,73 36 000,00 

Cena za [GJ] bez DPH 585,78 531,52 517,43 

Cena za [GJ] (v [Kč] 

s DPH) 

673,64 611,24 595,05 

Sazba DPH 15 % 15 % 15 % 

 

 

Středisko „BYTY“ 

Činnost tohoto střediska je založena nejen na ekonomické a administrativní činnosti, ale také 

na údržbářských pracích, které se správou bytového fondu souvisejí. 

Příjmy z tohoto střediska jsou tvořeny z položek: 

- mandátní odměny za správu bytů, 

- fakturace za práce údržbářů. 

 

V současné době společnost spravuje: 



 

 

a) městské byty – tj. č. p. 85, č. p. 105, č. p. 151, č. p. 112, č. p. 871, č. p. 872, č. p. 1172, 

č. p. 1173, č. p. 1174, č. p. 1175 a dále byty s objektu Domova s pečovatelskou 

službou Sedlčany v objektu č. p. 172, č. p. 173 a č. p. 175; 

b) městský bytový dům Strojírenská (bývalá ubytovna); 

c) společenství vlastníků jednotek – tj. č. p. 417, č. p. 527, č. p. 528, č. p. 529, č. p. 564, 

č. p. 565, č. p. 622, č. p. 623, č. p. 624, č. p. 636, č. p. 647, č. p. 659, č. p. 738, č. p. 

739, č. p. 876, č. p. 877, č. p. 879, č. p. 880, č. p. 1057, č. p. č. p. 1058, č. p. 1059, č. p. 

1060 a č. p. 1061. 

 

Hlavním úkolem tohoto střediska byla v loňském roce (hodnocený rok 2016) nejen běžná 

údržba, opravy a administrativní činnost bytového fondu, která se správou souvisí, ale také 

především zlepšení a stabilizace hospodářských výsledků tohoto střediska. V loňském roce 

došlo k tvorbě vnitropodnikových směrnic, ať už na dělení správní režie, tak mzdových 

prostředků. Definovány byly zásadní personální změny. Z důvodu nadbytečnosti zaměstnance 

a vyvolaných organizačních změn, nebyly řešeny žádné větší komplikace, které by měly vliv 

na chod administrativní části tohoto střediska. Z důvodu vyplacení odstupných platů nebude  

tato změna v hospodaření loňského roku (2016) znatelná. Ovšem pro období následná se 

projeví pozitivní dopad. 

 

Nedílnou součástí tohoto střediska je také evidence dlužníků (nájemci). V roce 2016 se 

podařilo a částečně již i v roce letošním, získat na základě soudních a exekučních rozhodnutí 

zpětně  

od nájemců celkem čtyři byty, a to z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby. 

 

Středisko „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ 

Tato stavba byla uvedena do plného provozu dne 2. října 2015; v objektu obchodní 

společnosti vznikl centrální dispečink celého provozu. Loňský rok (2016) byl prvním 

uceleným obdobím provozu, který ukázal první ekonomické, ale také provozní náležitosti 

spojené s tímto projektem. V průběhu roku byly provedeny periodické údržby a revize, 

kontinuálně dochází k běžné údržbě celé délky trasy, především ve vegetačním období a dále 

k údržbě dvou hlavních vodojemů v Benešově a Voračicích.  

 

Specifikace míst vodojemů a vybraných technologických uzlů: 

- Benešov – Šiberna……………………………. 2 000 [m
3
], 

- Voračice……………………………………… 2 × 150 [m
3
], 

- 19 × armaturní šachty, 

- 10 × odkalovací a výpustní objekty, 

- 32 × automatické vzdušníky. 

 

Dále byly a stále ještě jsou řešeny závady v rámci reklamace.  

Odstraněné závady: 

- výměna klapek (4 [ks]) na čerpadlech ve VDJ Šiberna; 

- oprava potrubí u AŠ 2 (trasa A) – výměna spoje za AŠ, utěsnění venkovní části  

u prostupu; 

- AŠ 4,5 (B) – výměna šroubů za nerez; 

- AŠ 3 (B) – výměna čidla pro přenos dat na dispečink; 

- AŠ 6 (A) – oprava úchytu na vstupu do AŠ (poklop); 

- vymazání prostupů v AŠ – trasa B komplet (5 šachet), trasa A částečně (7 šachet), 



 

 

- regulační ventil ve VDJ Kosova Hora – odstranění závady (napouštění komor, seřízení 

hladin); 

- oprava dávkovacího čerpadla NaClO (problém v kabeláži a ve svorkovnicích); 

- AŠ 5 (B) – výměna šoupěte na odkalovacím potrubí (protéká); 

- VDJ Šiberna a VDJ Voračice – odstranění závad na el. zařízení (výměna proudového 

chrániče a upevnění ochranného propojování, uzemnění); 

- AŠ 3 (B) – výměna čidla, dataloggeru, SIM karty (přenos dat). 

 

Zbývá odstranit: 

- vymazání prostupů v AŠ – trasa A (zbývá 7 šachet). 

 

V průběhu roku 2016 proběhlo několik jednání ohledně připravovaných projektů na připojení 

nových odběratelů, jednalo se především o projekty nad rámec původně plánovaných lokalit 

pro připojení (Štětkovice, Dublovice). 

 

V následujících tabulkách je uveden přehled množství vody převzaté a dodané, porovnání 

cenových kalkulací pro vodné pro rok 2016 a rok 2017 a konečná podoba ceny vodného 

pro rok 2016. 

 

Voda převzatá (nákup od VHS Benešov, a. s.) – v období od 1. ledna 2017 – 30. dubna 

2017 

 

2016 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 30 998 27 972 31 484 23 890 114 344 

 

2017 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 35 681 26 297 27 697 25 317 114 992 

 

Voda předaná (prodej 1. SčV, a. s. – Kosova Hora, Sedlčany) – v období od 1. ledna 2017 

– 30. dubna 2017 

 

 

KOSOVA HORA 

2016 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 2 402 3 386 2 986 2 924 11 698 

 

2017 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 2 769 2 396 2 651 2 477 10 293 

 

 

SEDLČANY 

2016 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 23 670 30 347 27 777 21 092 102 886 

 

2017 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 33 023 23 780 25 217 22 907 104 927 

 

 



 

 

CELKEM 

2016 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 26 072 33 733 30 763 24 016 114 584 

 

2017 Leden Únor Březen Duben Celkem 

[m
3
] 35 792 26 176 27 868 25 384 115 220 

 

Diskuse: 

▪ poruchovost zařízení (ložiska čerpadel; reklamace; výměna; životnost deklarovaných 

10 000 motohodin oproti reálným 2 500 motohodinám); 

▪ obec Štětkovice a obec Dublovice žádají o připojení na zdroj „Přivaděče“; 

▪ projektová řešení připojení jsou zpracovávána pro DZ NOVA Bystřice u Benešova a obec 

Vojkov; 

▪ počty bytů v jednotlivých bytových domech ve vlastnictví města Sedlčany; 

▪ DN 250 [mm] je dostatečný pro připojení všech dříve na trase dimenzovaných obcí 

(subjektů); 

▪ pozitivní kladný výsledek hospodářské činnosti (zatím neoficiální);  

▪ žádoucí vylepšit dvorní část objektu společnosti (administrativní sídlo a dispečink; oprava 

fasády); 

▪ záměr převodu pozemků a vodojemu v obci Kosova Hora, reálný je převod na obec; bude 

vyhotoven ZP o ceně obvyklé, následná projednání; částka 340.000,00 [Kč] je zůstatková 

hodnota (účetní); 

▪ rozdíly mezi měsíci v roce ve spotřebě vody; 

▪ příprava programu valné hromady společnosti (výsledky hospodaření) – zajistí jednatel, 

nejpozději v čase zákonné možnosti projednání; 

▪ poděkování společnosti za kvalitní vedení a dobře odváděné služby.  

 

Předsedající jednání RM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, po ukončení diskuse přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. za rok 2016, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů 

a rozpočtového plánu subjektu na období roku 2017 a dále informace ve věci přípravy a stavu 

projektu výstavby kogenerační jednotky na Centrálním zdroji tepla 1 za účelem využití 

technologických a technických možností s dopadem na zlevnění cen tepelné energie 

pro konečné odběratele.“ 

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 62-951/2014-2018. 

 

S ukončením části tohoto bloku hlavního bodu programu zasedání RM pan starosta poděkoval 

panu Ondřeji Sůvovi, jednateli společnosti, za veškeré setříděné a okomentované údaje 

a přednesenou Zprávu.  

 

2.3 Hodnocení výkonu jednatele obchodní společnosti; Městská teplárenská Sedlčany, s. 

r. o.; stanovení odměny jednatele (mzda jednatele)  

Jednání valné hromady přítomní členové Rady města Sedlčany, tj. členové kompetentního 

orgánu obchodní společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; se sídlem Sedlčany, ulice 

Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany; IČ 26214059; DIČ CZ 26214059: 

▫ Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany;  

▫ Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany; 



 

 

▫ Ing. František Hodys, člen Rady města Sedlčany; 

▫ Ing. Martin Havel, člen Rady města Sedlčany; 

▫ MUDr. Karel Marek, člen Rady města Sedlčany; 

▫ Mgr. Pavel Pína, člen Rady města Sedlčany; 

▫ MUDr. Ivan Stolařík, člen Rady města Sedlčany. 

 

Iniciačního referátu se ujal pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, který sdělil, že 

s ohledem na místní podmínky a podmínky mzdové politiky v souvislosti s činností 

a dosaženými výsledky hospodaření obchodní společnosti navrhuje zvýšení měsíční odměny 

jednatele subjektu. 

V obecné rovině poznamenal, že dochází v průřezu celé společnosti k nárůstu mzdových 

nákladů, a to zejména s ohledem na výsledky ekonomické a související hospodářský růst. 

K důvodové zprávě uvedl následující komentář (komentované okruhy hodnocení): 

▪ stabilizace společnosti po mimořádné události; 

▪ stabilizace pracovních sil; popis pracovních náplní; 

▪ vnitřní organizace a členění společnosti; realizované změny; 

▪ osobní nasazení (odpovědnost; spolehlivost a další osobnostní předpoklady a atributy); 

▪ včasné plnění úkolů; 

▪ vstřícnost a úroveň spolupráce; 

▪ zvládnutý objem činnosti (na všech střediscích v rámci organizačního členění společnosti); 

▪ nadstavba ve vlastních aktivitách subjektu (využívání živnostenských oprávnění). 

Diskuse: 

▪ nad výsledky roku 2016; 

▪ spolupráce s městem Sedlčany, plnění rozpočtových úkolů (kogenerace; správa MBF); 

▪ další organizační opatření a jejich dopad do prostředí. 

Závěr: 

Po diskusi byla navržena výše měsíční odměny jednatele, a to v relaci navýšení o 10 % 

na stávající odměnu s dopadem účtování takto definované odměny za měsíc květen 2017 

(tedy od 1. května 2017). 

Předání informací subjektu práva. 

 

Referující pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, po ukončení diskuse přednesl, a to 

na základě podnětu předsedajícího, následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany z pozice orgánu jediného společníka obchodní společnosti 

v působnosti valné hromady subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., stanovuje na 

základě ročního hodnocení činnosti jednatele subjektu stávající výši měsíční odměny 

jmenovaného jednatele navýšit o 10 %, a to počínaje výplatním termínem za měsíc květen 

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 62-952/2014-2018. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 



 

 

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

provést stavbu č. IE-12-6007368/VB/006 Sedlčany, propojení kNN TS Sadová – Penny“; 

zajištění práv k pozemkům ve vlastnictví města Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem projektového záměru a následně s návrhem 

smluvního ujednání, které je žádoucí uzavřít. 

Přepis PD záměru (předpokládaného podzemního vedení trasy rozvodů elektro kabelů) 

do situačního snímku byl předložen v základní dokumentaci spolu s návrhem Smlouvy 

(rovněž jako příloha). 

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

Smluvní partner (strana „Budoucí oprávněná“): 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV-Podmokly, zastoupená ve věcech smluvních na základě plné moci společností 

ELEKTROŠTIKA, s. r. o., IČ 48014122, DIČ CZ 48014122, se sídlem U Družstva Ideál č. 

p. 13, 140 00 Praha 4. 

 

Právní rámec Smlouvy: 

Institut smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou je navrhováno uzavřít 

podle ustanovení § 1785 a následujících a § 1257 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona 

č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Koncept dalších smluvních ustanovení: 

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále též „PDS“) na území 

vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. 

Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat 

spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází 

k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle ustanovení 

§ 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a zajistit si právo 

provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona. 

 

Budoucí smluvní strana povinná, tj. město Sedlčany, prohlašuje, že je vlastníkem pozemků 

parc. č. 570/1 a parc. č. 569/33, oba v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, zapsaných v evidenci 

katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Příbram, na LV 10001. Tyto nemovitosti jsou pozemky dotčenými stavbou VB. 

  

Budoucí oprávněná je investorem stavby a zařízení distribuční soustavy – v zemi uloženého 

kabelového vedení NN 0,4 kV (kNN), tj. „zařízení distribuční soustavy“, která se bude 

nacházet mimo jiné na dotčených pozemcích. 

 

Je navrhováno, aby město Sedlčany smluvně prohlásilo, že není žádným způsobem omezeno 

v právu zřídit k dotčeným nemovitostem věcné břemeno podle návrhu smluvního ujednání a 

že mu nejsou známy žádné faktické nebo právní vady dotčených nemovitostí, kterými by byl 

znemožněn účel této Smlouvy (především dřívější potenciální závazky; závazky z převodu 

nemovitostí a další potenciální zdroje; rozhodující je NT). 

 

Smluvní strany se smluvně zavazují, že spolu za dále sjednaných podmínek uzavřou vlastní 

Smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene dle 

ustanovení § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo 

budoucí oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 



 

 

soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a 

povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět.  

Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným břemenem činí cca 123 bm 

(kNN) a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu navrhované 

Smlouvy. 

 

Budoucí oprávněná se zavazuje po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy vyhotovit 

na své náklady geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene (zatížení), vlastní 

návrh Smlouvy a zavazuje se zaslat budoucí povinné straně písemnou výzvu k uzavření 

vlastní Smlouvy, jejíž přílohou bude vlastí Smlouva a geometrický plán. 

Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu podle odstavce 3. budoucí povinné ve lhůtě  

do šesti kalendářních měsíců ode dne kolaudace zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho 

uvedení do provozu, pokud se kolaudace nevyžaduje), nejpozději však do pěti let od uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí. Budoucí povinná se zavazuje vlastní Smlouvu uzavřít 

nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy. 

Do doby uzavření vlastní Smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem dnes předkládaného 

návrhu Smlouvy a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke 

zmaření jejího účelu. 

 

Návrh Smlouvy obsahuje ustanovení o tom, že se smluvní strany dohodly, že za omezení 

vlastního práva budoucí povinné v důsledku výstavby zařízení distribuční soustavy a zřízení 

věcného břemene bude budoucí povinné na základě vlastní Smlouvy vyplacena jednorázová 

náhrada ve výši 300,00 [Kč/bm] (tj. 123 × 300,00 = 36.900,00 [Kč]), celkem tedy 

36.900,00 [Kč] včetně DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Jednorázová 

náhrada bude vyplacena budoucí povinné po provedení vkladu věcného břemene do evidence 

katastru nemovitostí za podmínek stanovených vlastní Smlouvou. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit předložený návrh textu tzv. „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6007368/VB/006 Sedlčany, 

propojení kNN TS Sadová - Penny“, která je navrhována uzavřít se smluvním partnerem, 

společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02 Děčín, pro realizaci smluvního vztahu v zastoupení společností Elektroštika, s. r. 

o., se sídlem Praha, U Družstva Ideál č. p. 13, Praha 4, PSČ 140 00, jako budoucím 

oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným. Předmětem návrhu smluvního 

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

570/1 a parc. č. 569/33 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a 

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

RM zároveň zvažovala uložit  Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti 

s výše  uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr 

města zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčených 

pozemcích parc. č. 570/1 a parc. č. 569/33, oba v k. ú. a obci Sedlčany. 

  

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení; 

▪ vyloučení střetu zájmů s dalšími břemeny (jejich ochrannými pásmy) a zatížením dotčených 

pozemků; 

▪ hodnota věcného břemene; 

▪ nad projektovou dokumentací a projektovým řešením. 

Do diskuse o řešené problematice se zapojili všichni členové RM. 



 

 

 

Po ukončení diskuse, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, referující k tomuto bodu 

jednání RM, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6007368/VB/006 Sedlčany, propojení kNN TS 

Sadová – Penny“, uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v zastoupení společností Elektroštika, s. r. o., se 

sídlem Praha, U Družstva Ideál č. p. 13, Praha 4, PSČ 140 00, jako budoucím oprávněným a 

městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 570/1 a parc. č. 569/33 v k. ú. a obci 

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

tj. kabelového vedení NN 0,4 kV. 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby 

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

Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit definované věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě 

na dotčených pozemcích parc. č. 570/1 a parc. č. 569/33, oba v k. ú. a obci Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 62-953/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Návrh prodeje bytu MBF velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, 

Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany (č. bytu 7/II. patro); doporučení výběru 

kupujícího 

Referujícím k řešenému případu byl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

Identifikace bytu MBF: 

Byt náležející do MBF, označený č. 7 situovaný v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Na Severním sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany, o velikostní kategorii 1+KK. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Zápisu o hodnocení posouzení nabídek. 

Oznámení o nabídce prodeje bylo zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

v době ode dne 9. března 2017 do dne 28. dubna 2017. 

Datum otevírání obálek a hodnocení nabídek bylo oznámeno a realizováno dne 3. května 

2017. 

Místo jednání: Administrativní budova Městského úřadu Sedlčany; na adrese náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany (zasedací místnost ve II. patře). 

Všechny přijaté obálky s nabídkami byly řádně uzavřeny a v souladu s podmínkami 

uvedenými v tzv. Oznámení, resp. v nabídce prodeje, byly správně označeny. 

Veškeré doručené nabídky splnily podmínky uvedené v Oznámení.  

Jak z níže uvedeného hodnocení (rekapitulace nabídek) vyplývá, nejvýhodnější nabídku 

(nejvyšší cenu) nabídl uchazeč: 

▪ v částce 727.500,00 [Kč]. 

 

Hodnocení nabídek – koupě bytu v č. p. 676 (rekapitulace) 

 

Pořadí dle 

data doručení 

žádosti 

 

Uchazeč 

Nabídnutá 

kupní cena 

v [Kč] 

Pořadí dle výše 

nabízených 

částek 

1.   

727.500,00 

1. 



 

 

2.   

683.500,00 

3. 

3.   

 

533.300,00 

7. 

4.   

565.000,00 

6. 

5.   

702.000,00 

2. 

6.   

643.000,00 

5. 

7.   

663.000,00 

4. 

 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala, a to po přednesení Zápisu o hodnocení posouzení nabídek doručených 

na základě Oznámení o VŘ, doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu 

velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany 

(č. bytu 7/II. patro o výměře 32,10 [m
2
]), a to uchazeči, který podal nejvyšší nabídku, tj. 

727.500,00 [Kč]. 

Diskuse: 

▪ vývoj cen bytů; 

▪ další aspekty MBF a cenové lokality. 

Po ukončení diskuse předsedající jednání, pan starosta, vyzval referujícího k přednesení 

následujícího výroku usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu 

velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany, 

(č. bytu 7/II. patro o výměře 32,10 [m
2
]), a to uchazeči, trvale bytem Praha, který podal jako 

účastník výběrového řízení nejvyšší nabídku, tj. 727.500,00 [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 62-954/2014-2018. 

 

3.2.2 Návrh prodeje bytu MBF velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Dělnická 

č. p. 548, 264 01 Sedlčany (č. bytu 1/suterén); doporučení výběru kupujícího 

Referujícím k řešenému případu byl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

Identifikace bytu MBF:  

Byt č. 1 v bytovém domě Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany, o velikostní 

kategorii 1+KK. 

Informace: 

RM byly poskytnuty veškeré informace, které jsou obsaženy v tzv. Zápisu o hodnocení 

a posouzení nabídek. 

Oznámení o nabídce prodeje identifikovaného bytu bylo zveřejněno na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany v době ode dne 6. dubna 2017 do dne 28. dubna 2017. 

 

Datum pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bylo stanoveno na den 3. května 2017 

s místem konání jednání v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany (zasedací 

místnost ve II. patře), na adrese náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Komise pracovala ve složení paní Lenka Havlová, pan Petr Kuthan a Ing. Vojtěch Hlaváček. 



 

 

Město Sedlčany obdrželo celkem 7 nabídek. 

Jak z uvedeného hodnocení vyplývá, nejvýhodnější nabídku (nejvyšší cenu) nabízí uchazeč: 

▪ s cenovou nabídkou, která činí 613.500,00 [Kč]. 

 

Hodnocení nabídek – koupě bytu v objektu Sedlčany č. p. 548 (rekapitulace) 

 

Pořadí dle 

data doručení 

žádosti 

 

Uchazeč 

Nabídnutá 

kupní cena 

v [Kč] 

Pořadí dle výše 

nabízených 

částek 

1.   

613.500,00 

1. 

2.   

483.500,00 

3. 

3.   

556.000,00 

2. 

4.   

350.000,00 

6. 

5.   

 

455.000,00 

4. 

6.   

323.000,00 

7. 

7.   

 

354.000,00 

5. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu velikostní 

kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany (č. bytu 1/suterén 

o výměře 39,00 [m
2
]), a to uchazeči, který podal nejvyšší nabídku, tj. 613.500,00 [Kč]. 

Diskuse: 

▪ další aspekty problematiky MBF; 

▪ množina bytů ve vlastnictví města Sedlčany;  

▪ uspokojení soutěžících. 

Po ukončení diskuse předsedající jednání, pan starosta, vyzval referujícího k přednesení 

následujícího výroku usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu 

velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany (č. bytu 

1/suterén o výměře 39,0 [m
2
]), a to uchazeči, trvale bytem Praha, který podal jako účastník 

výběrového řízení nejvyšší nabídku, tj. 613.500,00 [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 62-955/2014-2018. 

 

3.2.3 Zajištění kontinuity a rozsahu právního důvodu užívání bytu MBF; případ bytu 

o velikostní kategorii 2+1 (č. bytu 8/II. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti 

III/675, 264 01 Sedlčany 

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

Materiál k tomuto případu na jednání RM připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Činnost RM: 



 

 

RM se zabývala a zvažovala schválit předmět Žádosti o společný nájem bytu dle ustanovení 

§ 2270 a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

konkrétně bytu o velikostní kategorii 2+1 (č. bytu 8/II. patro), který je situován v bytovém 

domě na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/675, 264 01 Sedlčany. 

Byt by žadatel i nadále společně užíval (právní zakotvení), a to jako doposud, se svoji 

matkou, avšak byl by uveden i jako smluvní uživatel. 

 

Diskuse: 

▪ legislativní možnosti případu; 

▪ problematika nad rámec rozhodnutí; 

▪ další důvody. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání, pan starosta, vyzval referujícího k přednesení 

následujícího výroku usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o společný nájem bytu dle ustanovení § 2270 a § 

2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu 

o velikostní kategorii 2+1 (č. bytu 8/II. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti 

III/675, 264 01 Sedlčany, který bude společně užívat žadatel se svoji matkou.“ 

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 62-956/2014-2018. 

 

3.2.4 Žádost uživatele bytu MBF o koupi dosud užívaného bytu 2+1 (č. bytu 8/II. patro 

o výměře 54,9 [m
2
]) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/675, 264 01 Sedlčany 

Podnět k činnosti RM: 

Žádost stávajícího uživatele bytu MBF koupi bytu v jeho užívání do výhradního vlastnictví 

FO, doručená na Městský úřad Sedlčany dne 9. května 2017, která byla zaevidována pod č. j.: 

OM/9005/2017. 

Činnost RM: 

RM projednala Žádost o koupi dosud užívaného bytu 2+1 (č. bytu 8/II. patro o výměře 

54,9 [m
2
]) na uvedené adrese, a to za původní nabízenou cenu 4.900,00 [Kč/m

2
] (schváleno 

ZM dne 12. července 2010). Rada města Sedlčany s odvoláním se na svůj dosavadní přístup 

k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních bytů (vizte např. usnesení č. RM-53-

822/2014-2018 ze dne 18. ledna 2017, RM 46-710/2014-2018 ze dne 12. října 2016, RM 48-

746/2014-2018 ze dne 9. listopadu 2016, RM 49-755/2014-2018 ze dne 23. listopadu 2016) 

zvažovala obdobně schválit, aby s žadatelem byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které 

jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán uvedený byt za cenu 4.900,00 [Kč/m
2
], tj. 

za celkovou částku 269.010,00 [Kč]. 

 

Diskuse: 

▪ obdobnost dřívějších rozhodnutí respektována; 

▪ byt je pro město Sedlčany nepotřebný; 

▪ jednotková cena konstantní; 

▪ zajištění bydlení s rozměrem sociálním. 

Diskuse se účastnili všichni přítomní radní. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání, pan starosta, vyzval referujícího k přednesení 

následujícího výroku usnesení: 

„Rada města Sedlčany projednala Žádost o koupi dosud užívaného bytu velikostní kategorie 

2+1 (č. bytu 8/II. patro o výměře 54,9 [m
2
]) na uvedené adrese, a to za původní nabízenou 



 

 

jednotkovou cenu 4.900,00 [Kč/m
2
] (schváleno ZM dne 12. července 2010). Rada města 

Sedlčany s odvoláním se na dosavadní přístup města Sedlčany k prodeji doposud 

neprivatizovaných nájemních bytů schvaluje, aby s žadatelem byla uzavřena Kupní smlouva, 

na základě které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán uvedený byt za jednotkovou cenu 

4.900,00 [Kč/m
2
], tj. za celkovou částku 269.010,00 [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 62-957/2014-2018. 

 

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

 

3.3.1 Zpráva z jednání Komise stavební; projednání realizace přístupu na pozemek 

ve vlastnictví FO (žadatele) přes pozemky ve vlastnictví města Sedlčany, podmínky 

stavebního záměru  
Identifikace žadatele (základní): fyzická osoba. 

Dotčené pozemky: 

Parc. č. 792/1; parc. č. 792/9; parc. č. 814/1, vše k. ú. a obec Sedlčany. 

Předmět Žádosti: 

Sjezd z pozemku parc. č. 814/1 na pozemek parc. č. 792/1, částečně i přes pozemek parc. 

č. 792/9; šířka cesty max. 3,00 [m]. 

Překážky:  

Výskyt vzrostlých náletových dřevin; značné terénní nerovnosti (svažitost terénu); všechny 

pozemky nejsou celou svojí plochou součástí zpevněné části obslužné komunikace. 

Další související záležitosti: 

Místo samotné prozkoumal a zjištění provedl Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Rozhodné údaje Odbor majetku připravil již na první projednávání této problematiky.  

Rada města Sedlčany při prvním projednávání pověřila Komisi stavební, aby se řádně 

zabývala předmětem Žádosti a případně RM doporučila návrh rozhodnutí. 

Složení jednající Komise stavební: 

Pan Ing. Martin Havel, předseda; dále členové: pan Ing. Ing. Jaroslav Peterka; pan Ing. Jiří 

Barták; pan Ladislav Kolací; pan Jiří Marek a pan Ing. Antonín Sirotek. 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, Komise stavební byla jako poradní orgán Rady města 

Sedlčany pověřena specifickým úkolem, a to posoudit předmět Žádosti výše uvedené fyzické 

osoby o zajištění přístupu (příjezdu) na pozemek v jejím vlastnictví v prostředí vykazující 

značnou terénní nerovnost v lokalitě Sedlčany, Pod Cihelným vrchem. 

Předseda Komise stavební, a to za účasti vedoucího Odboru majetku na Městském úřadu 

Sedlčany a žadatele, mimo prostudování všech dostupných podkladů, realizoval místní 

šetření, na kterém kromě prohlídky terénu na místě samém a možnost reálné aplikace 

předloženého stavebního záměru žadatele, bylo zajištěno stanovisko žadatele a jeho vnímání 

potřebnosti dalšího přístupu na pozemek v jeho vlastnictví. 

Diskuse: 

▪ sousedské vztahy a lidské faktory; 

▪ terénní nerovnosti; 

▪ zajištění svahu proti posunu zeminy na obslužnou komunikaci; 

▪ vysoká investiční náročnost stavebního záměru (základy; zajištění; dvojí opěrná zeď – 

kaskáda a další). 

Závěr: 

Komise stavební, ačkoli vyslovila určité pochybnosti nad estetikou řešení a účelností, 

konstatovala, že neshledává zásadních překážek nevyhovění Žádosti. Žádost lze akceptovat 



 

 

a žadateli vyhovět. Konstatovala, že stavební řešení představuje finančně náročný projekt, 

který bude hradit investor (žadatel). 

S ohledem na výše uvedený odborný pohled poradního orgánu RM rovněž doporučuje 

Žádosti vyhovět, což vyplynulo z návazné diskuse, kterou řídil předsedající schůze RM. 

Závěr: 

V tuto chvíli nebude ve věci přijímáno žádné usnesení. Při dalších případných právních 

krocích a jejich právnímu ukotvení jako i za účelem ošetření investice a případného zajištění 

majetkoprávního vyrovnání vlastnictví, respektive sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, 

bude ovšem žádoucí.  

Dalším jednáním ve věci a zajištěním zájmů města Sedlčany je pověřen Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku, který sdělí žadateli shora uvedené rozhodnutí.  

Usnesení: nebylo navrženo.  

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Zajištění smluvního dodavatele na plánovanou a rozpočtovanou stavební akci roku 

2017; akce – „Výměna výtahu školní jídelny 1. ZŠ  

Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek předložil k jednání RM Odbor investic; vypracoval 

pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru. 

Veřejná zakázka je v dokumentaci označena názvem „Výměna výtahů – 1. ZŠ Sedlčany“.  

Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

Odbor investic provedl průzkum trhu k uvedené akci. 

 

V návrhu rozpočtu města Sedlčany pro rok 2017 byla předkládána ke schválení 

předpokládaná cena projektu: 

▪ položka s názvem „Výměna výtahu školní jídelny 1. ZŠ v částce 400.000,00 [Kč] (bez DPH 

330.578,51 [Kč]), která byla ZM schválena (rozpočtovaná částka). 

 

Seznam podaných nabídek (rekapitulace): 

 

1. Výtahy SCHMITT+SOHN, s. r. o.; Jenišov č. p. 116, 362 11 Karlovy Vary; IČ 25218883 

2. OTIS, a. s.; J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav; IČ 42324254 

3. Výtahy Příbram, s. r. o.; Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČ 24800503 

4. VHL, s. r. o.; Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2, IČ 63677521 

 

 Na základě výzvy byly e-mailovou formou doručeny čtyři 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. 

▪ Uchazeči byli seřazeni dle nabídkové ceny za dodávku + servisní náklady na pětiletý provoz 

nákladního výtahu do jídelny v 1. základní škole v Sedlčanech.   

▪ Účastníci výběrového řízení zaslali také pro účel průzkumu trhu cenové nabídky pro 

výměnu výtahů v 3. MŠ a 5. MŠ Sedlčany (zde v tomto Zápise zjištění neuváděno). 

 

Pořadí nabídek podle ekonomické výhodnosti: 

 



 

 

 

Firma Dodávka bez 

DPH [Kč] 

Dodávka + servis 

[Kč] 

Doba realizace 

SCHMITT+SOHN, s. r. o. 167.000,00  187.000,00  5 dní 

VHL, s. r. o. 184.000,00  225.700,00 20 dní 

Výtahy Příbram, s. r. o. 275.000,00  283.000,00  14 dní 

OTIS, a. s. 373.508,00  383.508,00  18 dní 

 

 

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek – detailní rozpis  

 

1. pořadí 

Výtahy SCHMITT+SOHN, s. r. o., se sídlem Jenišov č. p. 116, 362 11 Karlovy Vary; 

IČ 25218883; 

Nabídková cena: 187.000,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) činí 39.270,00 [Kč], nabídková cena 

s DPH činí 226.270,00 [Kč];  

2. pořadí 

VHL, s. r. o., se sídlem Praha, Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2; IČ 63677521; 

Nabídková cena: 225.000,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) činí 47.250,00 [Kč], nabídková cena 

s DPH činí 272.250,00 [Kč]; 

3. pořadí 

Výtahy Příbram, s. r. o., se sídlem Příbram, Gen. R. Tesaříka č. p. 135, 261 01 Příbram; 

IČ 24800503; 

Nabídková cena: 283.000,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) činí 59.430,00 [Kč], nabídková cena 

s DPH činí 342.430,00 [Kč]; 

4. pořadí 

OTIS a. s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ 42324254 

Nabídková cena: 383.508,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) činí 80.536,68 [Kč], nabídková cena 

s DPH činí 464.044,68 [Kč]. 

 

Závěry:  

 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: 

▪ nabídkové ceny a jejich výše; rozdíly; 

▪ pozitivní reference na zhotovitele; 

▪ podnikatelské prostředí a zkušenosti z oboru; 

▪ problematika revizí a jejich aplikace. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM předložil následující výroky návrhu usnesení, 

o kterých bylo hlasováno jednotlivě: 

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

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



 

 

předloženou Zprávu o hodnocení nabídek na akci pod názvem „Výměna výtahu školní jídelny 

1. ZŠ“ a rozhoduje o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, tj. subjektu Výtahy 

SCHMITT+SOHN, s. r. o., se sídlem Jenišov č. p. 116, 362 11 Karlovy Vary; IČ 25218883, 

za nabídkovou cena ve výši 187.000,00 [Kč] bez DPH, tj. s DPH (21 %) 226.270,00 [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 62-958/2014-2018. 

 

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

smluvního ujednání s uchazečem Výtahy SCHMITT+SOHN, s. r. o., Jenišov č. p. 116, 362 11 

Karlovy Vary; IČ 25218883, na definované činnosti (stavební práce) na akci pod názvem 

„Výměna výtahu školní jídelny 1. ZŠ“.“ 

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 62-959/2014-2018. 

 

4.2 Akceptace nabídky nákupu dodávek elektrické energie  

Soubor referenčních informací poskytl ve věci této problematiky jednající (za město 

Sedlčany), pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

Dále přednesl obsah cenové (obchodní) nabídky, která byla ve své podstatě již projednávána 

na minulém jednání RM (vizte Zápis). 

 

Označení projednávané nabídky (číslo nabídky): 1200111357. 

Nabídka z dílny ČEZ Prodej, s. r. o. pro období roku 2018 (1. ledna až 31. prosince). 

Identifikace potenciálního smluvního partnera: 

ČEZ Prodej, s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

v oddíle C, číslo vložky 106349; IČ: 27232433; DIČ: CZ 27232433; sídlo společnosti: Praha 

4, Duhová 1/425, PSČ 140 53. 

Číslo licence na obchod s elektřinou: 140504640. 

Nabídka obsahuje: 

I. Informace o navrhovateli 

II. Úvod 

III. Předmět nabídky 

IV. Časová a technická specifikace plnění 

V. Cena, platební podmínky 

VI. Zvláštní ujednání 

VII. Platnost nabídky a podmínky jejího přijetí 

VIII. Závěrečná ustanovení 

IX. Závěr 

 

Předmět nabídky 

Předmětem této nabídky je dodávka elektřiny zákazníkovi – městu Sedlčany na období ode 

dne 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 ve smyslu ustanovení § 50, odst. 2 zák. č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pro zpracování nabídky byly použity hodnoty našeho odběru elektřiny v minulém období, 

popř. námi poskytnuté plánované hodnoty na období dodávky. 

Nabídka se vztahuje na příspěvkové organizace společnosti, a to s tímto uvažovaným 

odběrem elektrické práce ve smluvním období: 



 

 

Identifikace subjektů a výše odběru elektrické práce je uvedena v připojené příloze k této 

nabídce – „Odběrový diagram elektřiny“. 

Nabídka obsahuje časovou a technickou specifikaci plnění. 

Pro tato soubor subjektů nabízí společnost ČEZ Prodej, s. r. o. tento produkt: 

▪ STANDARD – jednotarifová cena platná 0–24 hodin denně. 

▪ AKUMULACE 8 – dvoutarifová cena s platností nízkého tarifu (NT) minimálně 8 hodin 

denně v době odblokování akumulačních spotřebičů a platností vysokého tarifu (VT) v ostatní 

době.  

Doba nízkého tarifu je řízena prostřednictvím hromadného dálkového ovládání. 

▪ AKUMULACE 16 – dvoutarifová cena s platností nízkého tarifu (NT) minimálně 16 hodin 

denně v době odblokování akumulačních spotřebičů a platností vysokého tarifu (VT) v ostatní 

době.  

Doba nízkého tarifu je řízena prostřednictvím hromadného dálkového ovládání. 

 

Cena za dodávku elektřiny bude složena z těchto položek: 

• ceny silové elektřiny; 

• cena distribuce. 

 

STANDARD – s čas. pásmem denně od 00:00 hod. do 24:00 hod. ……… 1.010,00 

[Kč/MWH] 

AKUMULACE 8 – NT minimálně 8 hodin denně            ………    730,00 [Kč/MWH] 

                                 VT v ostatní době             ………    990,00 [Kč/MWH]  

AKUMULACE 16 – NT minimálně 16 hodin denně           ……… 1.280,00 [Kč/MWH] 

                                   VT v ostatní době             ……… 1.390,00 [Kč/MWH]  
 

Pan místostarosta nově RM seznámil s dalším připraveným dokumentem v této problematice, kterým 

je tzv. „Přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 1200113149“ 

V dokumentu jsou definovány strany nabídky, jak uvedeno níže. 

„OBCHODNÍK“ 

obchodní firma: ČEZ Prodej, s. r. o. 

sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53 

IČ: 272 32 433 

DIČ: CZ27232433 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349  

licence na obchod s elektřinou: 141015905 

bankovní spojení: č. účtu/kód banky 

a 

„ZÁKAZNÍK“ 

obchodní firma/název: Město Sedlčany 

bydliště/sídlo: náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

IČ: 00243272 

DIČ: CZ00243272 

bankovní spojení: č. účtu/kód banky (na originále listiny bude doplněno) 

Název dokumentu: Potvrzení přijetí nabídky zákazníkem 

 

Navrhovaný text akceptace (znění): 

Tímto zákazník přijímá nabídku společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., na dodávku elektřiny,  

která je platná do dne 11. května 2017 do 14:00 hodin (dále jen „nabídka“). 

 

Závěrečná ustanovení 



 

 

Přijetím zákazník potvrzuje, že mezi zákazníkem a obchodníkem byla uzavřena Smlouva  

za cenu a podmínek uvedených v nabídce, přičemž součástí Smlouvy jsou i obchodní 

podmínky dodávky elektřiny nazvané VOPD, na něž se v nabídce odkazuje. Zákazník 

potvrzuje, že mu jsou tyto obchodní podmínky obchodníka známy a jsou mu srozumitelné. 

Zákazník rovněž potvrzuje, že si je vědom, že tyto obchodní podmínky obchodníka tvoří 

součást podmínek přijímané nabídky. Zákazník bere na vědomí, že obchodník má právo 

obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž zákazník má právo změnu 

podmínek odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě způsobem 

sjednaným ve Smlouvě. Zákazník také potvrzuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Komentář pana místostarosty: 

▪ k upřesněné nabídce; aplikace tzv. „holdingové smlouvy; upřesnění subjektů; 

▪ upřesnění cen, respektive jejich vývoj (zdražování); 

▪ projednáno rozšíření dopadu návrhu Smlouvy o tři subjekty s právní subjektivitou; tj. 1. ZŠ 

Sedlčany, příspěvková organizace a Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková 

organizace budou pod Smlouvu zařazeny; naproti tomu Sportovní areály Sedlčany, 

příspěvková organizace, nikoliv; překážka ve vztahu k podmínkám dodavatele (vlastní 

trafostanice; návaznost velkoodběratele); 

▪ termín pro odeslání potvrzené nabídky (podepsané s elektronickým podpisem) je RM 

stanoven na zítra, dne 11. května 2017 do 9:00 hod.  

 

Diskuse: 

▪ opakované záležitosti – obecný trend navyšování cen (reakce trhu); nabídky jsou v čase 

proměnné; zajištění stability dodávek a úrovně obchodních vztahů; 

▪ budoucí potenciální vylepšení pozice příspěvkových organizací města Sedlčany (Sportovní 

areály Sedlčany, p. o. – problematika umístění trafostanice a její vlastnictví); 

▪ nad upraveným a opětovně předloženým návrhem smluvního ujednání a jednotlivými tarify. 

Rada města Sedlčany vzala vyřčené informace na vědomí. Závěrem diskuse doporučila přijetí 

usnesení. 

Pan místostarosta přednesl výroky návrhů usnesení, o kterých bylo předsedajícím jednání RM 

navrhováno hlasovat samostatně:   

„Rada města Sedlčany souhlasí s vyslovením akceptace konečné cenové nabídky a schvaluje 

uzavření návrhu předloženého smluvního ujednání na odběry elektrické energie na 

nadcházející období roku 2018 se smluvním partnerem, společností ČEZ Prodej, s. r. o., 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, číslo vložky 

106349; IČ: 27232433; DIČ: CZ 27232433; sídlo společnosti: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 

140 53, a to pro případ odběratele – města Sedlčany a vybraných příspěvkových organizací.“ 

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 62-960/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, zajištěním 

písemné akceptace nabídky a uzavřením návrhu smluvního ujednání na odběry elektrické 

energie na nadcházející období roku 2018 se společností ČEZ Prodej, s. r. o., zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, číslo vložky 106349; 

IČ: 27232433; DIČ: CZ 27232433; sídlo společnosti: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, a 

to pro případ města Sedlčany a vybraných příspěvkových organizací.“ 



 

 

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 62-961/2014-2018. 

 

4.3 Projednání vybraných Žádostí o poskytnutí finanční podpory; problematika 

segmentu sociálních služeb 
Rada města Sedlčany byla seznámena s dokumentem, který pro jednání RM připravila 

asistenční projektová služba. 

Celková částka k rozdělení je 30.000,00 [Kč] (vizte schválený rozpočet na rok 2017). 

Návrhy na výši finanční podpory jednotlivým žadatelům vycházejí z možností města 

Sedlčany, určených priorit, úrovně spolupráce a vykazované činnosti a v neposlední řadě 

Zastupitelstvem města Sedlčany schválených finančních prostředků, které jsou alokovány 

k rozdělení na projekty v problematice sociálních služeb vykonávaných v regionu a městě 

Sedlčany ve prospěch zkvalitnění péče o potřebné. 

Podpora vychází ze základních kritérií, které byly dříve definovány. 

 

ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2017 (přehled RM projednávaných Žádostí) 

 

 

Název 

Částka v [Kč] Schváleno RM 

(v [Kč]) 

(10. května 2017) 

 

Poznámka Obdržená 

pro  rok 

2016 

Požadovaná 

v roce 2017 

Farní charita Starý Knín  

20.000,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

Klub stomiků ILCO 

Příbram, z. s. 

 

2.000,00 

 

4.000,00 

 

2.000,00 

 

Centrum pro neslyšící 

a nedoslýchavé pro Prahu 

a Středočeský kraj 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

4.000,00 

 

 

 

2.000,00 

 

Svaz diabetiků ČR, 

pobočný spolek Sedlčany  

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

nerozhodovala 

Schváleno ZM (jsou 

zvlášť v rozpočtu) 

Svaz tělesně postižených 

v ČR, z. s., místní 

organizace Sedlčany 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

nerozhodovala 

Schváleno ZM (jsou 

zvlášť v rozpočtu) 

BENKON – Benešovský 

klub onkologicky 

nemocných 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

2.000,00 

 

EDA cz, z. ú. – 10.000,00 2.000,00  

Linka bezpečí, z. s. 2.000,00 15.000,00 Nebylo s konečnou 

platností rozhodováno. 

RM doporučuje 

schválit podporu 

částkou 2.000,00 [Kč]. 

Je žádoucí nahradit 

Žádost na předepsaném 

formuláři. Následně 

bude rozhodnuto. 

Žádost podána 

na nevyhovujícím 

formuláři. Žádoucí 

respektovat definovaný 

systém.  



 

 

 

 

Diskuse: 

▪ nad sdruženým návrhem vedení města Sedlčany ve spolupráci s asistenční službou; 

▪ rozhodnutí o dotacích v kompetenci RM; 

▪ není možné připustit Žádosti mimo legislativní režim a limity; 

▪ další souvztažnosti a podpora subjektům působícím v regionu Sedlčany v oblasti 

registrovaných sociálních služeb;  

▪ absence některých sociálních služeb v regionu; 

▪ diskuse nad aplikací vzoru Veřejnoprávní smlouvy. 

 

Závěr: Navrhováno je poskytnout žadatelům částku celkem ve výši 28.000,00 [Kč] a dále 

pověřit statutárního zástupce města Sedlčany uzavřít smluvní ujednání na částku 

40.000,00 [Kč] (dva subjekty po 20.000,00 [Kč]; schváleno Zastupitelstvem města Sedlčany). 

Diskuse se aktivně účastnili všichni členové Rady města Sedlčany. 

Po diskusi pan místostarosta přednesl následující výroky návrhu usnesení, o kterých 

předsedající jednání RM nechal hlasovat samostatně, jak níže uvedeno: 

„Rada města Sedlčany na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, doručených subjekty 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, těmto Žádostem níže uvedených subjektů vyhovuje, a to 

za podmínek a ve výši finanční podpory uvedené v individuálních návrzích sestavených 

Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity subjektů v roce 

2017 v oblasti sociální problematiky a služeb. Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční 

podporu na  činnost a aktivity v roce 2017 následných poskytovatelů služeb, a to subjektu 

Farní charita Starý Knín v částce 20.000,00 [Kč], Klubu stomiků ILCO Příbram, z. s. v částce 

2.000,00 [Kč], Centru pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj v částce 

2.000,00 [Kč], BENKONU – Benešovskému klubu onkologicky nemocných v částce 

2.000,00 [Kč], subjektu EDA cz, z. ú. v částce 2.000,00 [Kč] a Lince bezpečí, z. s. v částce 

2.000,00 [Kč]. Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, uzavřením projednaných smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí finanční podpory na činnost v roce 2017), uzavírané s uvedenými subjekty.“  

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 62-962/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením projednaných smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na činnost v roce 2017), uzavírané se Svazem diabetiků Sedlčany, pobočným 

spolkem a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizací Sedlčany, 

oba s podporou schválenou Zastupitelstvem města Sedlčany v rámci rozpočtu na rok 2017 

v částce 20.000,00 [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 62-963/2014-2018. 

 

4.4 Zpráva z kontrolního dne č. 6 (24. dubna 2017) na realizaci investiční akce 

„Služebna městské policie“ 



 

 

Referenčního slova k této problematice se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který se 

pravidelně kontrolních dnů účastní, a to spolu se zástupci Odboru investic a pověřených 

externím technikem pro výkon služby „stavebního dozoru“.  

Rada města Sedlčany byla seznámena se Zápisem z kontrolního dne č. 6 konaného 24. dubna 

2017, a to v návaznosti na předchozí kontrolní dny v kontextu postupu stavebních prací 

a dalších souvisejících činností a úkolů. 

 

V části Zápisu z kontrolního dne označené „A.“ s názvem „Prováděné práce v období 

do 24. dubna 2017“ je uvedeno: 

Stavební objekt 

- provedena demontáž přizdívky (vizte bod 14 Zápisu); 

- dokončeno zdění příček v rekonstruované části; 

- provádějí se druhé stupně základových pasů jižní a severní přístavby;  

- proveden zhutněný násyp a betonová mazanina snížené garáže. 

Pan starosta shora uvedenou část samostatně okomentoval.  

 

V části Zápisu z kontrolního dne označené „B.“ s názvem „Kontrola úkolů“ je uvedeno: 

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

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

Jedná se o konstrukci a podzemní vedení, které nebyly dokumentovány ve vyjádřeních 

správců sítí a nejsou uvedeny jako věcná břemena v evidenci katastru nemovitostí.  

 

a) Dvojice podzemních kabelů el. energie AYKY 3x240+120 s trasou přes plochu severní 

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

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

ve vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Praha, které zásobuje el. energií areál obchodního 

centra.  

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

zakreslena na grafické příloze, která je součástí Zápisu z kontrolního dne na staveništi a byla 

vyznačena v terénu. 

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

je navrhována přeložka části trasy, která zasahuje do plochy severní přístavby z pozemku 

parc. č. 216/1 na pozemek parc. č. 217/1, oba k. ú. a obec Sedlčany.      

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

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

víceprací a předloží objednateli ke schválení. 

Dále je v Zápisu z kontrolního dne uvedeno (chronologie činnosti a systém zapisování):  

▪ (dne 27. března 2017); nabídka víceprací na přeložku f. Remont, s. r. o. předložena 

a akceptována; 

▪ (dne 27. března 2017); přeložka kabelů dokončena dne 23. března 2017;  

▪ (dne 27. března 2017); zaměření trasy přeložky provedeno odpovědným geodetem z firmy 

Hrdlička, s. r. o. dne 23. března 2017;   

▪ (dne 27. března 2017); zhotovitel vypracuje návrh ocenění rozsahu víceprací a předloží 

objednateli ke schválení do dne 31. března 2017;  

▪ (dne 10. dubna 2017); návrh předložen dne 7. dubna 2017;  

▪ (dne 24. dubna 2017); úprava návrhu ceny zaslána dne 19. dubna 2017. 

     

b) Dvojice podzemních kabelů el. energie AYKY 3x120+70 s trasou směrem od trafostanice 

na pozemku parc. č. 214 přes pozemky staveniště parc. č. 216/2 a parc. č. 216/1, vše k. ú. 

a obec Sedlčany, se zaústěním do budovy Sedlčany č. p. 336. Jedná se o podzemní vedení 



 

 

ve vlastnictví města Sedlčany, které zásobuje el. energií administrativní budovu Sedlčany, 

Nádražní č. p. 336, 264 01 Sedlčany.  

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

prostřednictvím speciálního zařízení firmy Remont, s. r. o. Trasa zakreslena na grafické 

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

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

přístřešku a loubí.  

 

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

z betonových skruží o průměru (Ø 1,75 / 1,40 [m] a výšky 2,00 [m].    

Poloha zakreslena na příloze k Zápisu z kontrolního dne.  

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

Navržené stavební úpravy budou dokumentovány dodatkem, který vypracuje projektant a 

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

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

Dále je v Zápisu z kontrolního dne uvedeno (chronologie činnosti a systém zapisování):  

▪ (dne 27. března 2017); Dodatek č. 1 na úpravu založení předán zhotoviteli dne 27. března 

2017; 

▪ (dne 27. března 2017); zhotovitel vypracuje návrh ocenění rozsahu víceprací a předloží 

objednateli ke schválení do dne 31. března 2017;  

▪ (dne 10. dubna 2017); dohodnut nový termín do dne 17. dubna 2017; 

▪ (dne 24. dubna 2017); dohodnut nový termín do dne 30. dubna 2017. 

 

13. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, kterým předpokládá zadat 

provedení částí díla.  Článek VI. odst. 2) tzv. Obchodních podmínek, které jsou nedílnou 

součástí uzavřené Smlouvy o dílo. 

Termín: do dne 31. března 2017 

Nový termín sjednán do dne 13. dubna 2017 

Dodavatelem nahlášeni k odsouhlasení ze strany investora dva subdodavatelé: 

▪ Elektroinstalace – Elektromontáže Votice, spol. s. r. o; IČ: 18595774, DIČ: CZ18595774; 

▪ ZTI, ÚT a plyn – firma IČ: 64759741; 

Schválení objednatelem bude provedeno do dne 30. dubna 2017. 

 

V části Zápisu z kontrolního dne označené „C.“ s názvem „Body dnešního programu“ je 

uvedeno: 

15. Pro část zhutněných násypů uvnitř objektu severní přístavby bude použit skrývkový 

materiál z lomu Deštno (osobní výběr na místě; jednotková cena 70,00 [Kč/t]). Náhrada 

za nevhodný výkopek pro hutněné násypy z provedených zemních prací.  

 

Pan starosta zmínil dále záležitosti, které byly diskutovány na kontrolním dni, který byl 

realizován včera (úterý dne 9. května 2017 v čase od 11:00 hod.) na uvedeném staveništi. 

Doposud si okolnosti nevyžádaly žádné neodkladné řešení pro plynulý postup výstavby. Zápis 

z posledního kontrolního dne na staveništi nebyl k jednání RM k dispozici. Přesto byly 

referujícím sděleny některé údaje. 

 

Diskuse: 

▪ postup ve vztahu k návaznosti na stávající ostění administrativní budovy (objekty stavebně 

srostlé); 

▪ časový harmonogram plnění předmětu díla; 

▪ další činnosti. 



 

 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu z kontrolního dne č. 6 (24. dubna 2017) 

na realizaci investiční akce „Služebna městské policie“, kterou za investora, město Sedlčany, 

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

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 62-964/2014-2018. 

 

4.5 Příprava programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Předsedající jednání RM předal slovo panu místostarostovi, který sdělil, že termín pro konání 

řádného veřejného zasedání ZM je předběžně plánován dne 19. června 2017 (pondělí 

od 17:00 hod. v KDJS Sedlčany, Společenský sál). 

Mnohé záležitosti, které by byly žádoucí na ZM projednat, respektive jejich stav je 

v rozhodující míře závislí na činnosti (nečinnosti) třetích osob a rozhodných faktorů, které ze 

strany města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) nelze procesně ani jinak uspíšit. 

Referující k problematice sdělil hlavní tematické (programové) okruhy.  

Diskuse nad programem (tvorby návrhu): 

▪ vypořádání příspěvků rozpravy zastupitelského sboru a samostatných diskusních příspěvků 

(záležitosti „Plánu obnovy městské vodovodní a kanalizační infrastruktury“);  

▪ majetkoprávní záležitosti města Sedlčany (finalizace příprav a definování potřeb; záležitosti 

zatížení pozemků VB; právní zajištění privatizace MBF); 

▪ problematika předškolního a školního vzdělávání (návrh OZV; smluvní ujednání); 

▪ Dopravní terminál Sedlčany (absentuje ze strany poskytovatele potenciální finanční podpory 

vydání tzv. Registračního listu ve prospěch žadatele; další souvztažnosti připravovaného 

projektu do prostředí RM „přenese“ prostřednictvím pověřence pan starosta, a to 

v předpokládaném čase příštího jednání tohoto orgánu města Sedlčany; předběžná expertní 

jednání s poskytovatelem úvěru pro město Sedlčany, změna podmínek financování a další; 

VŘ na zhotovitele musí předem odsouhlasit k tomu určený orgán poskytovatele dotace); 

▪ vývoj plnění rozpočtu, rozpočtová opatření; 

▪ další záležitosti (informace o činnosti managementu provozovatele nemocnice ve věci 

obnovení provozu Interního oddělení). 

Diskuse se aktivně účastnili všichni přítomní radní. 

Závěr: 

Na příštím jednání RM bude stanoven termín zasedání ZM a dále konečný návrh programu 

pro předložení ZM ke schválení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

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

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Bezpečnost silničního provozu a chodců při sportovištích; 

dotaz předložil pan Ing. Martin Havel v součinnosti s panem Ing. Jiřím Burianem, 

starostou města 

Na zasedání RM byla otevřena otázka bezpečnosti aktivních sportujících a návštěvníků, 

případně doprovodu, a to na veřejně přístupných komunikacích, parkovacích plochách 



 

 

a komunikacích v bezprostřední blízkosti objektů určených pro aktivní odpočinek občanů, 

rozvoj pohybových aktivit, zdravého životního stylu a aktivně sportující veřejnosti. Zejména 

se jedná o žákovské a mládežnické kategorie. 

Pan starosta sdělil, že před objektem tzv. tribuny TJ Tatran Sedlčany (vstup do stadionu 

a areálu) budou opětovně nainstalovány zpomalovací příčné prahy. 

Již dříve byla bezpečnost dětí projednávána s představiteli TJ Tatran Sedlčany (pan Ing. Jiří 

Barták). 

Zpomalovací prahy, respektive jejich komponenty, byly uloženy v areálu správce 

komunikace, tj. Sedlčanských technických služeb, s. r. o.  

Dnešního dne měly být znovu nainstalovány. Instalací dojde k vynucenému snížení rychlosti 

projíždějících motorových vozidel před přechodem od sportoviště na Autobusové nádraží 

Sedlčany, případně směrem do centra města. 

Pan Ing. Martin Havel panu starostovi poděkoval. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Slavnostní akt vyhlášení vítězů fotbalového turnaje ve městě 

Sedlčany; dotaz předložil pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

Pan starosta sdělil, že dne 3. června 2017 se ve městě Sedlčany uskuteční turnaj ve fotbale 

pro děti ročníku narození 2004 a mladších. 

Pro tyto věkové kategorie pan starosta připravil ceny pro vítěze. 

Konstatoval, že již dříve přislíbil organizátorovi akce svoji účast na turnaji, avšak naléhavé 

pracovní důvody (služební cesta mimo ČR) mu nedovolují se turnaje a předávání cen vítězům 

účastnit.    

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, se z akce organizátorů již omluvil, a to z důvodu souběhu 

více povinností, jak uvedeno výše.  

V této souvislosti požádal o zastupování při aktu slavnostního vyhlašování vítězů, pana 

Ing. Martina Havla, člena RM, dále o vyzvednutí a předání cen, určených pro vítěze, které 

pan starosta zajistil ze svého nadačního fondu. 

Pan Ing. Martin Havel sdělil, že pověření k předání cen přijímá a ceny slavnostně předá 

do rukou vítězů chystaného fotbalového turnaje. 

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 druhého zasedání 

Rady města Sedlčany (RM č. 62/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

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

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

příspěvky i za celkový přístup k činnosti při tomto jednání a 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 24. května 2017 (středa; 12. periodické 

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

č. 63/2014-2018). 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. Hlavním tematickým celkem budou „Investice města Sedlčany v roce 2017“. 

Zprávu přednese přizvaný pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic. 



 

 

 

Z neúčasti na příštím (středa, dne 24. května 2017) zasedání Rady města Sedlčany se dnes 

(v tuto chvíli) z přítomných radních nikdo neomluvil, vyjma pana Ing. Jiřího Buriana, starosty 

města, který by v tomto čase měl býti účasten zahraniční služební cesty. 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 18:35 hod.  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 10. května 2017; (2 listy) 

3. Zpráva o činnosti Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2016 (celkem 26 listů 

s přílohami a krycími listy jako komplet) 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

AŠ – armaturní šachta 

FO – fyzická osoba 

IČ – identifikační číslo subjektu 

KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

LV – list vlastnický  

MBF – městský bytový fond 

NN – el. soustava o tzv. nízkém napětí 

NT – nabývací titul 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

PDS – provozovatel distribuční soustavy 

RM – Rada města Sedlčany 

TS – trafostanice 

VB – věcné břemeno 

VŘ / VZ – výběrové řízení / veřejná zakázka 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZP – znalecký posudek 

 

   

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 17. května 2017 

 

 

 

 

                                                                                                


