
  Z á p i s  RM č. 65/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 21. června 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: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel. 

Přizvaní hosté:  

▫ paní Hana Hájková, vedoucí Odboru školství a památkové péče.  

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: 16:00 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:15 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

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

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

 

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

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 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 „Školství 

v prostředí města a regionu Sedlčany“, předloženou a vypracovanou Městským úřadem 

Sedlčany, Odborem školství a památkové péče. 



 

 

Pan starosta panu místostarostovi za přednesení programu poděkoval 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 7. června 2017 

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

zasedání RM, které se konalo dne 7. června 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 64-1002/2014-2018 (dne 7. června 

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

ze dne 24. května 2017 (RM č. 63/2014-2018) 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 64-1003/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlastních aktivitách, další činnosti 

a působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji 

a daty ke dni 7. června 2017, kterou přednesl pan npor. Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS 

Sedlčany. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1004/2014-2018, vzala 

na vědomí dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2016 a 2017, 

vypracovanou a přednesenou velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany, panem Milanem 

Šerákem a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů, majetku 

a dalších provedených ochranných, pomocných a preventivních činností ve prospěch občanů 

města a regionu Sedlčany a činností spočívajících v součinnosti s profesionální jednotkou 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1005/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, obsahující vyhodnocení 

celkové bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2016 a dílčí 

zprávu za uplynulé období roku 2017, spolu se statistickým vyhodnocením a porovnáním 

hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, přednesenou z pozice 

zástupce vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1006/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu prevence, 

činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie Sedlčany, za období roku 2016 

a zprávu o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku 2017, sestavenou 

a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany. 



 

 

Úkoly související v kontinuálním plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1007/2014-2018, uložila panu 

Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města, zajistit vypsání a vedení personálního 

výběrového řízení na obsazení uvolněného místa městského strážníka Městské policie 

Sedlčany. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1008/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru krizového řízení, o připravenosti 

zavedených systémů (varovných, bezpečnostních, informačních a dalších) a zajištění lidských 

zdrojů ve věci bezpečnostní situace na území města a regionu Sedlčany z pohledu gesce obce 

s rozšířenou působností a samosprávních činností města Sedlčany a aktualizací dat za uplynulé 

období roku 2017, sestavenou a přednesenou panem Janem Kundrlíkem, vedoucím Odboru 

krizového řízení. 

K problematice nebyly přijaty žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1009/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru krizového řízení, a to panu Janu Kundrlíkovi, vedoucímu 

Odboru, připravit k rozhodnutí Rady města Sedlčany dokumentaci ve věci vyškrtnutí 

stávajících jednotek požární ochrany zřízených městem Sedlčany na úrovni JPO V (tj. jednotky 

při hasičských sborech Sestrouň, Oříkov, Solopysky a Třebnice) z funkčního Plánu výjezdů 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, a to s ohledem na legislativou nastavené 

podmínky v termínu jednání Rady města Sedlčany dne 21. června 2017.  

Úkol v plnění. Dnes je materiál předkládán k rozhodnutí. 

    

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1010/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru krizového řízení, a to panu Janu Kundrlíkovi, vedoucímu 

Odboru, připravit k projednání a rozhodnutí Rady města Sedlčany základní návrh řešení plánu 

na posílení bezpečnosti škol, školských zařízení, přilehlých veřejných prostranství 

a transportních prostorů využívaných zejména žáky a studenty těchto subjektů, a to v termínu 

do přípravného jednání o sestavení návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1011/2014-2018, vzala 

na vědomí zprávu provozovatele Městské nemocnice Sedlčany ve věci naplnění zájmu města 

Sedlčany na znovuobnovení provozu Interního oddělení a dalším využívání prostor objektu 

nemocnice ve prospěch potenciálního rozšíření ambulantních služeb, kterou přednesl 

pan MUDr. Roman Vanžura, provozní ředitel a jednatel obchodní společnosti MEDITERRA 

Sedlčany, s. r. o. a pan Tomáš Beran, člen dozorčí rady VAMED MEDITERRA, a. s. 

Problematika byla postoupena na jednání ZM.  

    

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1012/2014-2018, schválila 

prodloužení doby smluvního užívání nebytových prostor – tělocvičny v administrativní budově 

Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, a to do dne 30. června 2019. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1013/2014-2018 schválila: 

▪ ukončení nájemního vztahu dohodou smluvních stran ke dni 30. června 2017 s tím, 

že k tomuto datu smluvní uživatel řádně předá nebytový prostor pronajímateli (prodejní 



 

 

prostory v objektu Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175), a to za účasti zástupce správce objektu, 

tj. Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., za splnění podmínky předchozí úhrady dlužné částky 

nájemného ve výši 22.141,00 Kč (nájemné za I. a II. čtvrtletí 2017). V případě nesplnění 

definované podmínky bude dále postupováno soudní cestou. 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1013/2014-2018, dále uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v návaznosti na předání, resp. uvolnění 

nebytových prostor (prodejní prostory v objektu Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175) řádně 

zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města pronajmout nebytové 

prostory, a to obálkovou metodou, tzn. nejvyšší podané nabídce s tím, že minimální cena 

vychází z dosud platných obvyklých cen nájemného z nebytových prostor, což v tomto případě 

činí 640,00 Kč/m2/rok, za dalších podmínek návrhem Oznámení definovaných.“ 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1014/2014-2018, předběžně 

doporučila záměr účelového prodeje části pozemku parc. č. 2940/8 v k. ú. a obci Sedlčany 

do vlastnictví fyzických osob a uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na náklady žadatelů byl zpracován potřebný geometrický plán, který bude projednán Radou 

města Sedlčany s tím, že prodej požadované části pozemku bude řádně zveřejněn na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany a zároveň doporučen Zastupitelstvu města Sedlčany 

ke schválení za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1015/2014-2018, schválila 

„Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce pozemku“, kterou dne 12. dubna 2013 

uzavřeli město Sedlčany, jako půjčitel a 1. základní škola Sedlčany, jako vypůjčitel, a to 

za účelem bezplatného užívání pozemku k zájmové výuce žáků školní družiny. Důvodem 

ukončení užívání pozemku je skutečnost, že dotčený pozemek parc. č. 2876 v k. ú. a obci 

Sedlčany, byl na základě uzavřené Smlouvy o směně pozemků převeden do vlastnictví FO. 

Smluvní vztah bude ukončen k 30. červnu 2017. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1016/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schválit „Stanovy společenství vlastníků v bytovém 

domě na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872 a č. p. 871, 264 01 Sedlčany“. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1017/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výkup pozemku parc. č. 2940/34, druhem pozemku orná 

půda o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to z vlastnictví pana FO, trvale bytem Chyňava, 

za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za cenu 5.850,00 Kč. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1018/2014-2018, uložila 

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 Sedlčany 

prodat uvolněný městský byt velikostní kategorie 1+1 o výměře 34,7 m2 (č. bytu 1059/6, 

II. patro) na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1059, 264 01 Sedlčany, a to obálkovou 

metodou za předpokladu minimálního podání cenové nabídky ve výši 500.000,00 Kč. 

Úkol splněn. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1019/2014-2018, schválila, aby 

FO, byl v obecním zájmu přidělen do užívání byt velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 725/8 ve II. 

patře) na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 725, 264 01 Sedlčany, s tím, že dosud užívaný byt na 

adrese Sedlčany, Nádražní č. p. 85, bude vyklizen a řádně předán vlastníku, tj. městu Sedlčany, 

prostřednictvím správce MBF, Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., nejpozději v termínu 

do dne 30. září 2017. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1020/2014-2018, schválila 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 6/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 

1. července do dne 31. prosince 2017.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1021/2014-2018, 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 předloženou zprávu o hodnocení nabídek na akci 

„Úpravy atria 1. ZŠ“ a rozhodla o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je 

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

cenu 540.142,17 Kč (bez DPH); 113.429,86 Kč (DPH 21 %); 653.572,03 Kč (cena s DPH). 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1022/2014-2018, prověřila pana 

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

uchazečem na stavební akci „Úpravy atria 1. ZŠ“, kterým je Údržba silnic, s. r. o., Osečany č. 

p. 80, 264 01 Sedlčany; IČ 61681199. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1023/2014-2018, 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 předloženou zprávu o hodnocení nabídek na akci 

„Odkanalizování areálu dvora Městské nemocnice Sedlčany“ a rozhodla o výběru uchazeče 

s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je subjekt Údržba silnic, s. r. o., Osečany č. p. 80, 264 01 

Sedlčany; IČ 61681199, za nabídkovou cenu 301.132,98 Kč (bez DPH); 63.237,93 Kč (DPH 

21 %); 364.370,91 Kč (cena s DPH). 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1024/2014-2018, pověřila pana 

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

uchazečem na stavební akci „Odkanalizování areálu dvora Městské nemocnice Sedlčany“, tj. 

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

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1025/2014-2018, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, schválila předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 

„Rekonstrukce Sedlčany č. p. 159“ s vybraným zhotovitelem a uložila Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru investic, zajistit uzavření navrhovaného smluvního ujednání. Dodatkem 



 

 

ke smlouvě o dílo jsou upřesněny termíny realizace a rozšířen rozsah zadávaných prací 

ohodnocený ve výši 221.439,00 Kč bez DPH; včetně DPH (21 %) částka činí 267.941,19 Kč.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1026/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit cenové nabídky za účelem výběru 

nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení 

a prováděcí dokumentace k zamýšlené investiční akci „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny“. 

Dnes bude předloženo k projednání. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1027/2014-2018, 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 

„Modernizace dopravního terminálu“ a zároveň uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

investic, zajistit provedení kontroly zadávací dokumentace u poskytovatele dotace (IROP) 

a zajistit následné zahájení zadávacího řízení. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1028/2014-2018, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběr zhotovitele prosté vizualizace 

projektované stavby „Modernizace dopravního terminálu“, a to dle rozsahu, požadavků 

a podmínek zadavatele, které jsou uvedeny v příslušné spisové dokumentaci. 

Dnes bude předloženo k projednání. Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1029/2014-2018, schválila 

realizaci akce „Stavební úpravy administrativní budovy Sedlčany, Nádražní č. p. 336, dislokace 

Odboru dopravy a silničního hospodářství“, a to dle předloženého návrhu Městského úřadu 

Sedlčany, Odboru investic, v celkové částce podle zajištěných nabídek jednotlivých profesí 

68.002,00 Kč včetně DPH, a to za dalších podmínek v návrhu uvedených. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1030/2014-2018, schválila 

grafický návrh řešení akcí „Oprava a údržba chodníků Severní sídliště“ a „Nový povrch hlavní 

komunikace Severní sídliště“, který vypracoval Městský úřad Sedlčany, Odbor investic 

a současně uložila Odboru investic zajistit cenové nabídky zhotovitele na realizaci této akce 

od firmy BES, s. r. o.; IČ 43792553, případně jiných prověřených firem. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1031/2014-2018, a to 

na pokračující volební období 2014-2018 s účinností na svatební obřady konané dnem 1. ledna 

2018 stanovila: 

a) místem pro konání svatebních obřadů obřadní síň budovy Městské radnice Sedlčany 

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

b) oddacím dnem bez správního poplatku každý sudý pátek v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. 

(čas v intervalu znamená první a poslední hodinu nabírání pro výkon svatebního obřadu).  

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

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

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

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

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



 

 

Tímto usnesením je zároveň dnem 31. prosince 2017 ukončena platnost usnesení RM 22-

339/2014-2018, které bylo vydáno ve věci samé dne 23. září 2015. 

Úkoly související v plnění.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1032/2014-2018, schválila 

a vydala Vnitřní předpis RM č. 1/2017, Ceník provozních poplatků a výkonu služby 

v souvislosti s konáním svatebních obřadů při poskytování sjednávaných nadstandardních 

požadavků a služeb souvisejících. Tímto se ruší a v plném rozsahu nahrazuje Vnitřní předpis 

RM č. 1/2015 ze dne 2. listopadu 2015, který byl schválen Radou města Sedlčany usnesením 

označeným RM 22-340/2014-2018 dne 23. září 2015, s aplikací účinnosti uvedené 

ve schváleném předpisu.  

Distribuce realizována. Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1033/2014-2018, schválila 

standardizovaný text Dohody o úhradě provozního poplatku uzavírané podle ustanovení § 1746 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 

s konáním svatebního obřadu při poskytování sjednávaných nadstandardních požadavků 

a služeb souvisejících, kterým je nahrazen původní text Dohody s účinností dnem 8. června 

2017.  

Distribuce realizována. Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1034/2014-2018, 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 SK 

KRAKEN Sedlčany, z. s. v částce 12.000,00 Kč, Sportovnímu klubu ZLOBR Sedlčany, z. s. 

v částce 17.000,00 Kč, Rugby Clubu Sedlčany, z. s. v částce 15.000,00 Kč a Šachovému klubu 

KDJS Sedlčany v částce 20.000,00 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. 

Úkoly v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1035/2014-2018, 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, 

doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany těmto Žádostem níže uvedených subjektů vyhovět, 

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, tj. subjektu Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. v částce 60.000,00 Kč; Alena Novotná, 

o. s. v částce 35.000,00 Kč; TJ Tatran Sedlčany, z. s. v částce 671.000,00 Kč; Ochrana fauny 

České republiky, o. p. s. v částce 80.000,00 Kč a TJ Sokol Sedlčany v částce 70.000,00 Kč. 

Úkoly splněny. 



 

 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1036/2014-2018, schválila návrh 

programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se již konalo dne 19. června 

2017 (pondělí) v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1037/2014-2018, schválila 

převedení dvou saxofonů (inv. č. 3619; a inv. č. 2471) z inventáře Základní umělecké školy 

Sedlčany, příspěvkové organizace, do inventáře Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, 

příspěvkové organizace, neboť je převodce nepotřebuje ke své činnosti a budou sloužit 

k umělecké činnosti Blue Orchestry. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1038/2014-2018, schválila návrh 

jednacích dní a hlavního bodu programu tohoto výkonného orgánu města Sedlčany na druhé 

pololetí roku 2017, který sestavil a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

K tomuto usnesení nebyly přijaty žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1039/2014-2018, vzala 

na vědomí soubor organizačních opatření vydaných paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou 

Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, za účelem zajištění prázdninového provozu 

a režimu školy a dále ve věci stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 

2017/2018. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro školní rok 2017/2018 stanoven částkou 

350,00 Kč/měsíc/dítě. 

K tomuto usnesení nebyly přijaty žádné další specifické úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 64-1040/2014-2018, vzala 

na vědomí výsledky výběrového řízení provedeného správcem objektů sportovních zařízení 

města Sedlčany za účelem realizace akce „Toalety na hřiště s umělým povrchem“ a schválila 

akci realizovat uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, tj. subjektem AB-Cont, s. r. 

o., se sídlem Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové; IČ 27482341, v částce 151.734,00 Kč 

včetně DPH. Další administrativní kroky související zajistí pan Pavel Bednář, ředitel 

Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace. 

 

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 7. června 2017 (RM č. 64/2014-2018) 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 65-1041/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program: „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“  

Všem členům RM byl v čase před dnešním jednáním zaslán ze strany zpracovatele, tj. 

Městského úřadu Sedlčany, Odboru školství a památkové péče, a to v elektronické podobě, 

dokument, který je svým obsahem Zprávou pro jednání Rady města Sedlčany ve věci shora 

uvedené. 

Pan starosta na jednání RM přivítal paní Hanu Hájkovou, vedoucí Odboru školství a památkové 

péče, která uvedenou Zprávu přednesla a řádně okomentovala.  

Zpráva obsahuje následné okruhy řešené problematiky. 

 

Školy a školská zařízení zřízená městem Sedlčany 

 

1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 (vybraná data) 

Ředitelem školy je pan Mgr. Libor Novotný. 

Kapacita školy je celkem 750 žáků. 

Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvuje 467 žáků v 18 třídách (oproti loňsku se zvýšil 

počet o 7 žáků).  

Z tohoto počtu je 18 integrovaných žáků – 8 se závažnými poruchami učení, 6 se 

závažnými poruchami chování, 1 žák s těžkým sluchovým postižením a 3 žáci s autismem. 

Součástí školy je školní klub (ŠK) a školní družina (ŠD). 

Kapacita ŠD je 180 žáků, zapsaných účastníků je 172 z 1. stupně. Činnost ŠD zabezpečuje 

celkem 5 vychovatelů. ŠK navštěvuje celkem 83 žáků, z toho 15 žáků I. stupně a 68 žáků II. 

stupně.   

Různých zájmových kroužků je ve ŠK celkem 23.        

Se ŠK spolupracují 3 externí vychovatelé a 17 ostatních pedagogických externích pracovníků. 

Normativně (tj. podle počtu žáků) bylo přiděleno škole 35,53 pedagogů a 7,19 ostatních 

zaměstnanců. 

Škola se vejde do normativně přiděleného počtu pracovníků i finančních prostředků bez 

problémů. 

Na platy pracovníků bylo normativem Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚ) přiděleno 

12.872.551,00 Kč (oproti loňskému roku 2016 navýšení o 875.052,00 Kč) a 55.000,00 Kč 

na ostatní platby za provedenou práci (OPPP). 

Další navýšení platů o 684.452,00 Kč bylo v rámci dotací MŠMT ČR – zvýšení platů 

pro pracovníky regionálního školství, podpora integrovaných žáků a z dotace KÚ na podporu 

primární prevence. 

Ze školy odchází z 5. ročníků 10 žáků, z 8. ročníků 2 žáci a z 9. ročníku 45 žáků = 2 třídy a dále 

do 1. ročníků bylo zapsáno 62 dětí, z toho bylo 5 žádostí o odklad školní docházky. 

V následujícím školním roce přibydou na škole 2 třídy, jedna pro 1. ročník a druhá pro 6. ročník. 

Důvodem je příchod dalších 22 žáků z okolních malotřídních škol, z toho 18 právě do 6. 

ročníku. 

O prázdninách se chystá úprava vnitřního traktu budovy, což je investice za cca 700.000,00 Kč.  



 

 

Škola má mnoho úspěšných žáků v různých soutěžích a školních olympiádách. 

        

2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 (vybraná data) 

Ředitelem školy je pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník. 

Kapacita školy je 480 žáků. 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 406 žáků v 17 třídách (oproti loňskému roku + 3 

žáci). V tomto počtu je 23 integrovaných žáků, 14 žáků s vývojovými poruchami učení, 5 žáků 

s poruchami chování, 1 žák s těžkou vadou řeči a 3 žáci s autismem. 

Součástí školy je ŠD a ŠK. 

Kapacita ŠD je od 1. ledna 2014 navýšena na 140 žáků a je plně využita žáky I. stupně. Činnost 

zabezpečuje 5 vychovatelek (4,8 úvazku). 

Kapacita ŠK se neuvádí, navštěvuje ho 190 žáků – 61 žáků I. stupně a 129 žáků II. stupně. 

Na škole pracuje 12 zájmových kroužků a v nich je 130 účastníků.  

Se školním klubem spolupracuje 8 externích pracovníků a 1 vychovatelka jako interní 

zaměstnanec. 

Krajským normativem bylo škole přiděleno 32,5 pedagogických pracovníků a 6,52 ostatních 

pracovníků.  

Na platy pracovníků bylo normativně KÚ přiděleno celkem 11.733.641,00 Kč a 45.000,00 Kč 

na OPPP (na platy přiděleno o 795.304,00 Kč více než v minulém roce 2016). Další finanční 

prostředky ve výši 406.224 Kč obdržela škola z dotací MŠMT ČR na posílení platů pracovníků 

regionálního školství. Škola je zapojena do grantového projektu manželů Kellnerových 

„Pomáháme školám k úspěchu“; obnáší zejména vzdělávání učitelů, pomůcky a hradí i školního 

psychologa. Grant končí v červenci 2018.   

Ve škole je mnoho úspěšných žáků v různých vědomostních i sportovních soutěžích.                   

Ze školy odchází z 9. ročníků 26 žáků a z 5. ročníků 6 žáků. Do 1. ročníku bylo zapsáno 56 

dětí, z toho bylo 9 žádostí o odklad povinné školní docházky. Dalších 17 žáků přijde z okolních 

obcí, nejvíce – 11 žáků do šesté třídy.  

V době hlavních prázdnin chce škola ze svých fondů odhlučnit provoz školní jídelny a upravit 

jednu místnost jako saunovou odpočívárnu se zázemím. Celkové náklady odhaduje vedení 

školy na cca 300.000,00 Kč. 

 

Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428 (základní informace o subjektu) 

Ředitelkou školy je paní Vladimíra Severová. 

Kapacita školy je od 1. září 2012 navýšena na 530 žáků. 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu celkem 525 žáků (tj. o 7 žáků více než v minulém 

školním roce).  

Z tohoto počtu je: 

▪ 69 žáků v tanečním oboru; 

▪ 117 žáků ve výtvarném oboru; 

▪ 316 žáků v hudební výuce individuální a skupinové; 

▪ 23 žáků v literárně dramatickém oboru.  

Na škole studuje i 5 dospělých osob, 1 v tanečním oboru a 4 v oboru hudebním. 

Škole bylo normativem KÚ přiděleno 18,23 pedagogických pracovníků a 2,32 ostatních 

zaměstnanců.          

Na platy pracovníků bylo normativně KÚ přiděleno 6.362.406,00 Kč + 48.100,00 Kč na OPPP 

(navýšení oproti předchozímu roku je 258.714,00 Kč). V průběhu školního roku byly škole 

navýšeny prostředky o 246.470,00 Kč z dotace MŠMT ČR na platy pracovníků v regionálním 

školství a 8.600,00 Kč na soutěže. 

Škola má také pobočku v Petrovicích, velký zájem o pobočku je také z Krásné Hory (zatím 

pouze úvaha). 



 

 

Základní umělecká škola se může pochlubit mnoha úspěchy ve všech svých oborech na krajské 

i republikové úrovni. 

Během školního roku pořádá mnoho veřejných vystoupení v objektu KDJS, na náměstí 

v Sedlčanech i škole, spolupracuje s různými organizacemi ve městě (Městské muzeum 

Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, se spolkem 

Našlose, o. s., RC Petrklíč, z. s. a dalšími) 

 

Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69 (základní informace 

o subjektu) 

Ředitelkou školského zařízení je paní Mgr. Jaroslava Mrázková. 

Kapacita zařízení je 900 jídel. 

Ve školním roce 2016/2017 se stravuje celkem 705 žáků (oproti minulému školnímu roku o 23 

strávníků více). 

Z toho pro žáky ZŠ se vaří – 518 obědů, pro studenty SŠ – 164, a do výdejny ZŠ Konečná se 

dováží 23 obědů. 

Pro zaměstnance škol a školských zařízení se vaří celkem 74 obědů (nezapočítávají se 

do normativního počtu strávníků).  

Normativně stanovený počet pracovníků KÚ je 11,35. 

Na platy pracovníků bylo normativně KÚ přiděleno 1.968.585,00 Kč (více o 204.107,00 Kč 

oproti roku 2015). V průběhu roku byly posíleny platy o 11.338,00 Kč z dotací z MŠMT ČR 

na projekt s názvem „Zvýšení platů a odměňování pracovníků regionálního školství“. ŠJ 

provozuje doplňkovou činnost – stravování zaměstnanců škol, a to jako činnost bez zisku. 

V tomto školním roce neproběhla na zařízení žádná kontrola. 

Dovolená je od 24. července 2017 do 20. srpna 2017. Investice – v době hlavních prázdnin 

proběhne výměna zastaralého jídelního výtahu za nový, za cca 230.000,00 Kč.  

 

Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67 (základní informace o subjektu) 

Ředitelkou školského zařízení je paní Zdeňka Malíčková. 

Kapacita zařízení je 500 jídel. 

Ve školním roce 2016/2017 je přihlášeno 500 strávníků. 

Z toho žáci ZŠ – 386 obědů a studenti SŠ – 114 obědů. 

Pro pracovníky škol a školských zařízení se ještě vaří 55 obědů (nezapočítávají se 

do normativního počtu strávníků). 

Normativně stanovený počet pracovníků KÚ je 8,54. 

Na platy pracovníků bylo normativem KÚ přiděleno 1.478.715,00 Kč (zvýšení 

o 87.376,00 Kč). V průběhu roku však byly ještě posíleny platy z dotace MŠMT ČR 

o 31.735,00 Kč.  

ŠJ provozuje doplňkovou činnost – stravování zaměstnanců škol, též jako činnost bez zisku.                        

Během roku 2016 proběhly na zařízení kontroly – finanční audit a OSSZ s výsledkem – bez 

závad. 

Dovolená je plánována v době od 3. července 2017 do 20. srpna 2017. 

 

Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 (základní informace o subjektu) 

Ředitelkou školy je paní Bc. Milena Říčařová. 

Součástí této příspěvkové organizace je jedno Centrální pracoviště a 2 Odloučená pracoviště 

mateřské školy se školními jídelnami. 

Celková maximální kapacita mateřské školy je 270 dětí. 

Ve školním roce 2016/17 je v mateřské škole: 

▪ na Odloučeném pracovišti MŠ Sokolovská ulice 52 dětí ve 2 třídách;   

▪ na Odloučeném pracovišti MŠ Na Severním sídlišti 107 dětí ve 4 třídách;  



 

 

▪ na Centrálním pracovišti MŠ Šafaříkova 95 dětí ve 4 třídách (od září 2016 méně celkem o 24 

dětí, zavřena 1 třída). 

Celkem to znamená 254 dětí a 10 tříd, třídy na Odloučeném pracovišti v Sokolovské ulici 

a na Odloučeném pracovišti Na Severním sídlišti mají udělenu výjimku z počtu dětí. 

Důvodem je více než 24 dětí na třídu, což je dáno zákonem. 

Počet pracovníků normativně přidělených KÚ byl 19,59 pedagogů a 13,66 ostatních 

(normativně přidělený počet celkem je nižší o 1,91 pracovníků než v minulém roce). 

Normativně přiděleno KÚ na platy všech pracovníků 7.916.149,00 Kč a 21.600,00 Kč na OPPP. 

V dotačních titulech v průběhu roku byla posílena částka na platy pracovníků v regionálním 

školství o 176.734,00 Kč.  

Pokles přijatých dětí do MŠ (ubylo 24 dětí) se však v průběhu září projevil v úpravě rozpočtu, 

kdy KÚ reagoval snížením finančních prostředků o 195.146,00 Kč a úvazkem poníženým 

o 0,81 pracovníka. Celkem tedy bylo v roce 2016 na platy pracovníků poskytnuto 

7.907.151,00 Kč (méně o 259.482,00 než v minulém roce). Ředitelka provedla nezbytné kroky 

k narovnání stavu a uzavřela 1 třídu – v této souvislosti bylo vyplaceno odstupné 2 pracovnicím. 

 

Ve dnech 3. května – 5. května 2017 proběhlo v MŠ Sedlčany přijímací řízení pro školní rok 

2017/2018. 

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 bylo: 

▪ na Centrálním pracovišti MŠ Šafaříkova 1070 bylo přijato 45 dětí, 34 dětí odchází do ZŠ, 

0 odvolání proti rozhodnutí o přijetí, 1 žádost o odklad školní docházky; 

▪ na Odloučeném pracovišti MŠ Sokolovská 580 bylo přijato 15 dětí, 15 dětí odchází do ZŠ, 

0 odvolání proti rozhodnutí o přijetí, 1 žádost o odklad školní docházky; 

▪ na Odloučeném pracovišti MŠ Severní sídliště 740 bylo přijato 29 dětí, 28 dětí odchází do ZŠ, 

0 odvolání, 6 žádostí o odklad školní docházky. 

                                        

Dle stanovených kritérií pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 bylo kladně vyhověno 

všem uchazečům. 

Celkem bylo přijato 89 dětí, 77 dětí odchází do ZŠ. Pro tento školní rok se počet dětí mírně 

zvýšil. Legislativně daný počet dětí v MŠ na třídu je 20-24  (bez udělení výjimky). Při počtu 

10 tříd to představuje max. počet 240 dětí. Dle předchozích zkušeností je zájem o umístění 

dítěte do mateřských škol i v průběhu školního roku. Velký zájem byl o přijetí dvouletých dětí. 

Legislativa to již umožňuje, ale přináší to subjektu problémy (hlavně organizační).  

 

Prázdninový provoz je zajištěn po celou dobu letních prázdnin. Jednotlivá Odloučená 

pracoviště MŠ se budou střídat, a to následujícím způsobem: 

▪ v uzavřeném intervalu dní 3. července 2017 – 21. července 2017 provoz zajišťuje Centrální 

pracoviště MŠ Šafaříkova 1070; 

▪ v uzavřeném intervalu dní 24. července 2017 – 11. srpna 2017 provoz zajišťuje Odloučené 

pracoviště MŠ Sokolovská 580; 

▪ v uzavřeném intervalu dní 14. srpna 2017 – 1. září 2017 provoz zajišťuje Odloučené 

pracoviště MŠ Na Severním sídlišti 740.  

 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) za červenec a srpen činí 15,00 Kč na dítě/den. 

 

Závěrem: Školy zřizované městem Sedlčany se ani v letošním roce nepotýkají se závažnými 

finančními problémy s dotací ze státního rozpočtu. Většina škol šetří na počtech pracovníků, 

takže jim zbývají ještě prostředky na nenárokové složky mezd. 

 

Další školy v Sedlčanech, zřizované Středočeským krajem: 



 

 

 

Základní škola, Sedlčany, Konečná č. p. 1090, 264 01 Sedlčany (základní informace) 

- ředitel školy pan Mgr. Pavel Pína; 

- určeno žákům se zdravotním postižením; 

- začátkem školního roku 35 žáků, ve čtyřech třídách, z toho jedna třída pro žáky se 

středně těžkým mentálním postižením;  

- současný stav je 34 žáků; 

Vzdělávací programy této školy: 

1. školní vzdělávací program ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením  -  účastno 

je 27 žáků; 

2. školní vzdělávací program ZŠS pro žáky s těžším mentálním postižením – účastno 

je 7 žáků; 

- součástí školy je také 1 oddělení školní družiny a školní jídelna – výdejna, jídlo se 

dováží ze ŠJ 1. ZŠ, 

- počet pedagogů této školy je nyní 6 +1 asistentka pedagoga a 1 vychovatelka, v provozu 

jsou 2 zaměstnanci; 

- všichni pedagogové jsou plně kvalifikováni; 

- v tomto školním roce (2016/2017) odchází ze školy 3 žáci; tito žáci budou pokračovat 

v učebních oborech na SOU v Sedlčanech a v Příbrami na OU; 

- zavedení inkluze, či společného vzdělávání, nezpůsobilo škole žádné výrazné problémy. 

V novém školním roce 2017/18 bude vycházet více žáků, je určitá obava, zda se škola 

dostatečně naplní. 

 

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Sedlčany, Nádražní č. p. 90, 264 

01 Sedlčany (základní informace o subjektu) 

- ředitel školy pan Mgr. Radomír Pecka; 

- tato škola má celkem 16 tříd a 423 studentů, 

       studijní obory: osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium a ekonomie, 

- ve školním roce 2016/2017 maturovalo 74 studentů – z toho s vyznamenáním 

30 studentů, prospělo 40 studentů a neprospěli 3 studenti, 1 student nedokončil studium 

ze zdravotních důvodů;   

- na škole učí 35 pedagogických pracovníků a 8 provozních pracovníků zajišťuje provoz; 

- v tomto školním roce (2017) dosáhla škola významných úspěchů – účast v krajských 

kolech vědomostních olympiád, účast v celostátním finále Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů, účast v celostátním kole Středoškolských her ve florbalu dívek, 

v celostátním kole Olympiády v ruském jazyce a celostátním finále soutěže Cyber 

Competition. Škola má úspěchy i v SOČ v oboru historie, a má mnoho dalších 

úspěšných studentů v anglickém i českém jazyce, matematice, testování SCIO a dalších;   

- při přijímacím řízení na tuto školu bylo podáno 119 přihlášek, přijato 68 uchazečů;  

- v tomto období se před rokem konalo výběrové řízení na místo ředitele školy; ředitelem 

školy je tedy od školního roku 2016/2017 pan Mgr. Radomír Pecka. 

 

Střední odborné učiliště Sedlčany, Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 364, 264 01 Sedlčany (základní 

informace o subjektu) 

- ředitel školy pan Ing. Jiří Kolín; 

- střední odborné učiliště má v letošním roce (2017) celkem 254 studentů ve třinácti 

třídách; 

- učební obory:  

▪ kuchař – číšník,  

▪ kadeřník,  



 

 

▪ cukrář,  

▪ lesní mechanizátor,  

▪ zahradník,  

▪ zámečník, 

▪ nástavbový studijní obor „podnikání“ v denní i dálkové formě; 

- v maturitních třídách je celkem 86 studentů, letos maturovalo 24 studentů, prospělo 6 

studentů, další 2 studenti dodělali maturitu z minulého roku (2016); 

- po  přijímacím řízení se bude otevírat pro následující školní rok obor kuchař – číšník; 

kadeřník; cukrář; lesní mechanizátor; zahradník a zámečník. Do těchto učebních oborů 

bylo přijato k datu 9. června 2017 celkem 45 studentů, do nástavbového studia 

„podnikání“ celkem 30 studentů. Zatím je ještě otevřené 3. kolo přijímacího řízení;    

       -   pedagogů je celkem 27, chod školy zajišťuje 14 provozních pracovníků; 

       -  součástí SOU je i Domov mládeže. Vzhledem k volné kapacitě DM škola poskytuje 

ubytování i stravovací služby v době letních prázdnin pro veřejnost (různé sportovní akce, 

semináře, apod.); 

       -    v rámci odborného výcviku je veřejnosti otevřena školní restaurace a kadeřnictví; 

       -    žáci se během roku účastnili různých soutěží – kadeřnice obsadily 2. a 3. místo na 

soutěži v Domažlicích, lesní mechanizátor byl na 8. místě v porážení stromů a na 4. místě v řezu 

ovocných stromů.                               

Škola je v očekávání schválení projektu plynofikace vytápění školy, který se zdržel. 

 

Soukromé školy v Sedlčanech 

Střední odborné učiliště Sedlčany, o. p. s., Sedlčany, Na Červeném Hrádku č. p. 766 (základní 

informace) 

- ředitel školy pan Mgr. Josef Nádvorník 

- učební obory SOU:  

▪ mechanik, opravář motorových vozidel; 

▪ strojní mechanik; 

▪ zedník; 

▪ instalatér. 

- v tomto školním roce je celkový počet studujících k  30. září 2017 – 52 studentů; 

- v učebních oborech probíhají závěrečné zkoušky, koná je celkem 9 žáků; 

- pro školní rok 2017/18 odevzdalo zatím zápisový lístek 11 žáků, přihlášených je 19; 

- na škole učí 10 pedagogických pracovníků, 3 pracovníci zajišťují provoz;  

- škola organizovala různé kurzy: svařování – oceli, mědi a plastů, kurzy řízení 

motorových vozidel – oprávnění skupiny B, C; 

- sportovní kurzy – lyžování, snowboarding;  

- návštěvy odborných veletrhů, výstav, exkurze; 

- kulturní a společenské akce – slavnostní vyřazení absolventů, návštěvy divadel, 

městského muzea, městské knihovny – spolupráce; 

- pro základní školy (žáky základních škol) v regionu škola zajišťuje projekt s názvem 

„Hrajeme si s řemesly“, letošního projektu se účastnilo celkem 8 škol; 

-   škola registruje zvýšený zájem zejména strojírenských firem o absolventy učebních 

oborů. 

 

ORP III Sedlčany (činnosti; kompetence) 

- vykonává státní správu v přenesené působnosti; spravuje 22 právních subjektů = 

příspěvkových organizací; 

- 7 základních škol má udělenu výjimku z nejnižšího  počtu žáků na třídu pro školní rok 

2016/2017; 



 

 

- v základních školách na území ORP III Sedlčany je v tomto školním roce evidováno 

celkem 1841 žáků; 

- mateřské školy na území ORP III Sedlčany ve školním roce 2016/17 navštěvuje celkem 

710 dětí, od 1. září 2017 je zákonem č. 561/2003 Sb., dána povinnost předškolního 

vzdělávání u dětí, které dovršily k datu 31. srpnu věku 5 let; 

- počet dětí v mateřských školách podle statistických dat pomalu klesá, nyní se projevuje 

dřívější vzestup počtu dětí u základních škol; 

- ORP III Sedlčany zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního 

rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT ČR a krajskými normativy, 

projednává je se školami a předává je KÚ (za každou součást školy – tj. celkem 64 

součástí);  

- v roce 2016 bylo celkem přiděleno na platy všech pracovníků 104.384.858,00 Kč (tj. 

o 4.162.405,00 Kč více než v roce 2015), dále prostředky na OPPP ve výši 

675.960,00 Kč. Počet normativně přidělených pracovníků škol a školských zařízení je 

celkem 368,01 (celkově o 1,97 pracovníků více než v roce 2015). Do konce tohoto roku 

(2017) dojde k úpravám rozpočtu v souvislosti se změnou výkonů k datu 1. září 2017 

a financováním asistentů ke zdravotně postiženým žákům integrovaným ve školách. 

Pan starosta za přednesení Zprávy vypracované pro Radu města Sedlčany referující poděkoval 

(paní Haně Hájkové, vedoucí Odboru školství a památkové péče). 

 

Diskuse: 

▪ nad demografickým vývojem; počty žáků v základních školách; 

▪ úroveň školství a koncepce základních škol; 

▪ inkluze a integrace; 

▪ počty studentů na učňovských školách a na střední škole; vyjíždění studentů mimo region. 

  

Po ukončení diskuse pan starosta referující poděkoval za vypracování a sestavení Zprávy a dále 

za předložené informace a účast na dnešním jednání RM; dále formuloval a přednesl výrok 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu 

Sedlčany“, předloženou a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství 

a památkové péče, kterou s údaji školního roku 2016/2017 sestavila, přednesla a jejímž 

garantem je paní Hana Hájková, vedoucí Odboru školství a památkové péče.“ 

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 65-1042/2014-2018. 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Právní zajištění výstavby transformační stanice a distribuční sítě elektrorozvodů; 

rozvojová lokalita Sedlčany, U Háječku 

Pan místostarosta RM předložil materiál týkající se právního zajištění výstavby trafostanice 

a související společné části rozvodů elektrické energie v rozvojové lokalitě Sedlčany, 

U Háječku. Jedná se především o materiály zpracované Odborem majetku na základě Žádosti 

zhotovitele a vlastníka distribuční sítě a práva licenčního na rozvod a prodej elektrické energie, 

kterým disponuje ČEZ Distribuce, a. s. 



 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem projektového řešení na umístění budoucí 

stavby transformační stanice a umístění (uložení) elektrorozvodů.  

Dále RM obdržela a projednala návrh obou níže uvedených smluvních ujednání, která 

vypracoval žadatel ve standardním provedení. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, dokumenty a informace zpracoval a doplnil o další 

zjištěné skutečnosti z pohledu zájmů občanů města Sedlčany a souvztažnosti související 

s budoucí funkcionalitou a dopravní dostupností lokality a dále definovanými zájmy města 

Sedlčany (dopravní propustnost; smysl investic do společných zařízení a další). 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021018/VB/02 Sedlčany, kVN, TS, kNN 

pro p. č. 2972/1“, navrhovanou uzavřít mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která se nechává zastupovat na základě pověření 

evidenční č. POV/OÚ/87/0005/2017, ze dne 31. ledna 2017 FO, vedoucím odboru Obnova 

Střed, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, a to 

parc. č. 1084/18, parc. č.  2972/1 a parc. č.  2970/2 v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, VN, 

transformační stanice CTSbb, pro stavební parcely v lokalitě Sedlčany, U Háječku.   

V souvislosti s realizací výše uvedené stavby RM zároveň zvažovala schválit žadatelův návrh 

Smlouvy č. 4121259928 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, mezi městem 

Sedlčany, jako budoucím prodávajícím a ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucím kupujícím, 

jejímž předmětem bude prodej části nemovitosti, a to pozemku parc. č. 2970/2 o výměře 25 [m2] 

(trvalý zábor) v k. ú. a obci Sedlčany se všemi součástmi a příslušenstvím (trafostanice), 

za jednotkovou cenu ve výši 500,00 [Kč/m2]. 

 

Diskuse: 

▪ zveřejnění záměru prodeje na úřední desce v souvislosti z legalitou procesu od samého 

počátku; 

▪ rozsah zatížení nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany; 

▪ problematika střetu zájmů (chodník a umístění trafostanice); je žádoucí projednat a práva 

zaručit (kontinuita chodníku, respektive propustnosti pro chodce a smyslu chodníku); 

▪ další aspekty řešené problematiky. 

 

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 označenou č. IV-12-6021018/VB/02 Sedlčany, kVN, TS, 

kNN pro p. č. 2972/1“, uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1084/18, parc. č. 2972/1 a parc. č. 2970/2 v k. ú. a obci 

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

kabelového vedení NN, VN, transformační stanice CTSbb, pro stavební parcely v lokalitě 

Sedlčany, U Háječku.   

V souvislosti s realizací výše uvedené stavby Rada města Sedlčany zároveň schvaluje Smlouvu 

č. 4121259928 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, mezi městem Sedlčany, jako 

budoucím prodávajícím a ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem 

bude prodej části nemovitosti, a to pozemku parc. č. 2970/2 o výměře 25 [m2] v k. ú. a obci 

Sedlčany se všemi součástmi a příslušenstvím (trafostanice), za jednotkovou cenu ve výši 



 

 

500,00 [Kč/m2] a ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, provedení všech 

potřebných administrativních úkonů s převodem vlastnických práv souvisejících, založených 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 65-1043/2014-2018. 

 

3.1.2 Zajištění práv přístupu a realizace stavby vodovodu na pozemcích ve vlastnictví 

města Sedlčany; investiční akce obce Dublovice – Vodovod Dublovice 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, RM seznámil s materiály týkajícími se řešené 

problematiky, které sestavil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Projednávané materiály: 

▪ vlastní Žádost jednajícího subjektu; 

▪ předmětná část PD (trasování; umístění vodojemu; výpusť z vodojemu; přípojka elektro 

rozvodů, další); 

▪ trvalý zábor části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany (prodej); 

▪ dočasné a trvalé vynětí půdy z lesního půdního fondu a úhrada za vynětí; 

▪ návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě; 

▪ písemné návrhy zpracované Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku. 

Činnost RM: 

RM nejprve řádně projednala Žádost FO, která v zastoupení společnosti Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní č. p. 4, 150 56 Praha 5, předložila ke schválení návrh Smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zajištění vstupu 

na pozemky ve vlastnictví města Sedlčany (budoucí povinná osoba), a to za účelem realizace 

stavby „Vodovod Dublovice“ (stavebník obec Dublovice, jako budoucí oprávněná osoba). 

O trasování vodovodu RM rozhodla již dříve při tvorbě PD. 

RM zvažovala schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě mezi městem Sedlčany, jako budoucí povinnou osobou a obcí Dublovice, jako budoucí 

oprávněnou osobou, a to za účelem zajištění vstupu na pozemky ve vlastnictví města Sedlčany. 

Jedná se o pozemky parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy, parc. č. 197/2, parc. č. 408/1, parc. 

č. 408/2 a parc. č. 186/1, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, parc. č. 2914/4, parc. 

č. 2916/4, parc. č. 2943/1, parc. č. 792/5 a parc. č. 792/6, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 

v souvislosti s realizací stavby „Vodovod Dublovice“ s tím, že služebnost inženýrské sítě, resp. 

věcné břemeno spočívající v právu uložení vodovodního řadu a odpadu z vodojemu, včetně 

ochranného pásma a rovněž uložení přípojky NN, včetně ochranného pásma bude zřízeno 

za úplatu (zkušenosti mezi obcemi při akci „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“).  

Diskuse: 

▪ bezúplatné postoupení práv není vhodné; znehodnocení lesního pozemku atd.  

▪ stanovení za cenu zjištěnou znaleckým posudkem (náklady na ocenění; je zbytný, legislativa 

nevyžaduje); 

▪ ocenění VB za cenu 50,00 Kč/bm jako u Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany; záležitost 

zatížení vodojemem cena za 1 m2; trvalý zábor, případně prodej pozemku s ochranným pásmem 

za cenu vyšší); 

▪ úhrada všech dalších souvisejících nákladů; 

▪ případné zveřejnění záměru prodeje na ÚD.  

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 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi městem Sedlčany, jako budoucí povinnou osobou a obcí Dublovice, jako 

budoucí oprávněnou osobou, a to za účelem zajištění vstupu na pozemky ve vlastnictví města 



 

 

Sedlčany parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy, parc. č. 197/2, parc. č. 408/1, parc. č. 408/2 a parc. 

č. 186/1, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, parc. č. 2914/4, parc. č. 2916/4, parc. 

č. 2943/1, parc. č. 792/5 a parc. č. 792/6, vše v k. ú. a obci Sedlčany, v souvislosti s realizací 

stavby „Vodovod Dublovice“ s tím, že služebnost inženýrské sítě, resp. věcné břemeno 

spočívající v právu výstavby vodojemu, uložení vodovodního řadu a odpadu z vodojemu, 

včetně ochranného pásma a rovněž uložení přípojky NN, včetně ochranného pásma bude 

zřízeno za cenu 50,00 Kč/bm, respektive v případě stavby vodojemu s jeho ochranným pásmem 

za cenu 50 Kč/m2. 

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

nakládání s předmětnými pozemky a jeho rozsah zveřejnit na úřední desce Městského úřadu 

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 65-1044/2014-2018. 

 

3.1.3 Žádost o zábor veřejného prostranství ve prospěch opravy pláště obytného domu 

Rada města Sedlčany byla seznámena se stavebním záměrem na úpravu fasády objektu 

privatizovaného bytového domu, u kterého tzv. „Společenství vlastníků domu 725“ žádá RM, 

aby projednala Žádost FO, ve věci jednajícího předsedy subjektu „Společenství vlastníků domu 

725 – 727“ o pronájem veřejného prostranství za účelem opravy fasády (zateplení) bytového 

domu na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 725 až č. p. 727, 264 01 Sedlčany.  

Vzhledem k tomu, že je město Sedlčany podílovým spoluvlastníkem zmíněné nemovitosti, RM 

zvažovala schválit, aby v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1) písm. c) obecně závazné vyhlášky 

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

požadovaný zábor povolen a zároveň osvobozen od místního poplatku. 

Diskuse: 

▪ osvobození je možné; 

▪ vylepšení vizuálního stavu nemovitosti; 

▪ další aspekty. 

Závěr: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1) písm. c) obecně 

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

prostranství, požadovaný bezúplatný dočasný zábor veřejného prostranství v nezbytně 

potřebném rozsahu za účelem bezpečné realizace opravy pláště bytového domu na adrese 

Sedlčany, U Školky č. p. 725 až č. p. 727, 264 01 Sedlčany, a to ve prospěch žadatele, tj. 

subjektu „Společenství vlastníků domu 725 – 727“. Osvobození od poplatku bude realizováno 

na dobu nezbytně nutnou k provedení prací bez zbytečných prodlev a za podmínky, že 

po ukončení akce žadatel neprodleně uvede veřejné prostranství do původního stavu.“ 

Interpretací závěru směrem k žadateli je povinován Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Usnesení: nebylo navrženo.  

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Zajištění dostatečné kapacity přívodu elektrické energie; „Dopravní terminál 

Sedlčany“ 

Rada města Sedlčany byla seznámena s podanou Žádostí na město Sedlčany ze strany 

pana Milana Šeráka, který ve věci zastupuje distribuční společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

požívající licenčních práv k rozvodům a distribuci elektrické energie. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit předložený dokument, tj. „Smlouvu o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 



 

 

č. EP-12-6003533/1 Sedlčany, k VN, autobusové nádraží Město“. Smlouva je navrhována 

uzavřít mezi městem Sedlčany, jako budoucím povinným a žadatelem, společností ČEZ 

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

zastoupené na základě plné moci ze dne 28. března 2017, ev. č. PM/II – 118/2017, Remont 

Šerák, spol. s r. o., se sídlem Praha, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako budoucím 

oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to parc. č. 216/2, parc. č. 176/2, parc. č. 1639/4, parc. č. 1639/2 a parc. č. 

1643/7, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, kVN autobusové nádraží v Sedlčanech.    

Diskuse: 

▪ trasování; rozsah zatížení; 

▪ aplikace totožných podmínek jako u ostatních případů.  

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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003533/1 Sedlčany, k VN, 

autobusové nádraží Město“, která je uzavírána mezi městem Sedlčany, jako budoucím 

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

874/8, 405 02 Děčín, která je ve věcech smluvních zastoupena společností Remont Šerák, spol. 

s r. o., se sídlem Praha, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako budoucím oprávněným, 

jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to parc. č. 216/2, parc. č. 176/2, parc. č. 1639/4, parc. č. 1639/2 a parc. č. 1643/7, vše v k. ú. 

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

soustavy, tj. kabelového vedení NN, kVN autobusové nádraží v Sedlčanech.“    

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 65-1045/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Návrh realizace bytu (č. bytu 725/8, II. patro) MBF v dříve privatizovaném bytovém 

domě na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 725, 264 01 Sedlčany, do vlastnictví stávajícího 

smluvního uživatele  

Pan místostarosta RM seznámil s obsahem Žádosti FO, byla Městským úřadem Sedlčany přijata 

dne 12. června 2017 a zaevidována pod č. j.: OM/11377/2017. Předmětem Žádosti je vyjádření 

zájmu o odkoupení bytu č. 8 ve druhém patře bytového domu na adrese Sedlčany, U Školky č. 

p. 725, 264 01 Sedlčany.  

Činnost RM: 

RM standardně projednala Žádost FO, dosud trvale bytem Sedlčany, Nádražní č. p. 85, 264 01 

Sedlčany, o odprodej bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 725/8, II. patro) na adrese Sedlčany, 

U Školky č. p. 725, 264 01 Sedlčany, který byl paní Jechové dříve přidělen, respektive směněn 

v obecném zájmu v souladu s usnesením označeným č. RM 64-1019/2014-2018 ze dne 

7. června 2017.  

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

nájemních bytů (vizte usnesení č. RM 62-957/2014-2018 ze dne 10. května 2017, usnesení 

č. RM 53-822/2014-2018 ze dne 18. ledna 2017, usnesení č. RM 46-710/2014-2018 ze dne 

12. října 2016, usnesení č. RM 48-746/2014-2018 ze dne 9. listopadu 2016, usnesení č. RM 49-

755/2014-2018 ze dne 23. listopadu 2016) zvažovala schválit, aby s žadatelkou, byla uzavřena 

navrhovaná Kupní smlouva, na základě které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán 

uvedený byt za cenu 4.800,00 Kč/m2, tj. za původní nabízenou cenu (4.800,00 Kč/m2 jako 



 

 

jednotková cena schválena usnesením ZM č. 292 ze dne 28. dubna 2010), což představuje 

za prodej bytu nájemníkovi celkovou částku ve výši 217.440,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ realizace bytu podle dříve nastavených pravidel; 

▪ posílení příjmové strany rozpočtu města Sedlčany na rok 2017; 

▪ materiál ke schválení do ZM. 

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 s odvoláním na svůj dosavadní rovný přístup k prodeji 

neprivatizovaných nájemních bytů v privatizovaných bytových domech schvaluje, 

aby s žadatelkou a smluvní uživatelkou bytu začleněného do MBF, byla uzavřena Kupní 

smlouva, na základě které, jako smluvnímu nájemníku, bude prodán byt (č. bytu 725/8, II. 

patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 725, 264 01 Sedlčany, za původně 

nabízenou cenu ve výši 4.800,00 Kč/m2 (prodej a kupní cena schválena usnesením ZM č. 292 

ze dne 28. dubna 2010), což představuje celkovou kupní cenu v částce 217.440,00 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 65-1046/2014-2018. 

 

3.2.2 Přidělení ubytovací jednotky v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. 

p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/I. patro); zajištění smluvního užívání 

Pan místostarosta RM seznámil s Žádostí FO o přidělení k užívání ubytovací jednotky 

ve vlastnictví města Sedlčany, která byla Městským úřadem Sedlčany přijata již dne 

23. listopadu 2016 (začleněna do pořadníku) a zaevidována pod č. j.: OM/22989/2016. 

Identifikace žadatelky: 

FO; tohoto času pobírající starobní důchod v SK. 

S ohledem na zdravotní stav (pomoc druhé osoby nutná) se hodlá přistěhovat do města Sedlčany 

za svoji dcerou (osoba blíže neidentifikována). 

Jmenovaná žádá o přidělení celé ubytovací jednotky (poplatek za ubytování činí 4.300,00 Kč + 

záloha na  spotřebu el. energie). 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit přidělení ubytovací jednotky v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/I. patro), a to ve prospěch užívání 

žadatelky, trvale bytem Lučenec, Námestie republiky č. p. 283, 984 01 Lučenec, SK, na dobu 

určitou.  

Zvažován byl časový interval počínaje dnem 1. července 2017 do dne 31. prosince 2017, 

případně pouze standardně na tři měsíce, tj. do 30. září 2017, ke kterému se nakonec radní 

v diskusi níže uvedené přiklonili. 

Diskuse: 

▪ nad obsahem Žádosti a osobou žadatelky; 

▪ zajištěné reference (definování doby užívání); 

▪ další zjištěné skutečnosti o žadatelce (trvalý finanční příjem). 

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 přidělení ubytovací jednotky v bytovém domě na adrese 

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

do smluvního užívání, trvale bytem Lučenec, na dobu určitou, tj. od 1. července do 30. září 

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 65-1047/2014-2018. 

 

3.2.3 Prodloužení právního důvodu k užívání ubytovací jednotky č. 9/III. patro v bytovém 

domě ve vlastnictví města Sedlčany 

Pan místostarosta RM seznámil s Žádostí FO o prodloužení právního důvodu k užívání 

ubytovací jednotky ve vlastnictví města Sedlčany. Žádost byla vyhotovena dne 20. června 

2017, přijata Městským úřadem Sedlčany téhož dne a zaevidována pod č. j.: OM/11936/2017. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě výše uvedené Žádosti zvažovala schválit prodloužení doby 

užívání bytu ve vlastnictví města Sedlčany, které bylo založeno původní Smlouvou o ubytování 

v bytovém domě ve vlastnictví města Sedlčany na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka č. 9/III. patro), a to se stávajícím uživatelem. Rada města 

Sedlčany zvažovala uživatelský vztah prodloužit Dodatkem ke stávajícímu smluvnímu 

ujednání, a to do 1. července 2017, případně až do 30. září 2017. 

Diskuse: 

▪ zajištěné reference o platební morálce; 

▪ další skutečnosti a informace ze strany správce MBF. 

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 prodloužení doby užívání bytu ve vlastnictví města Sedlčany, 

které bylo založeno původní Smlouvou o ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

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

uživatelem, na dobu určitou, tj. do 30. září 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 65-1048/2014-2018. 

 

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

Problematika tohoto charakteru a obsahu nebyla na tomto zasedání RM do programu zařazena.  

 

 

4. Různé 

 

4.1 Průběžné výsledky hospodaření města Sedlčany; Rozpočtové opatření č. 3/2017 

Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, byla dříve 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, který k jednání 

předala v elektronické i písemné podobě obvyklého formátu do rukou jednajícím radním. 

 

Paní Jitka Kadlecová tedy pro dnešní jednání RM připravila materiálové podklady, z nichž 

při přednesení návrhu čerpal přednášející (referující pan starosta). Tyto dokumenty byly 

předány jednajícím radním duplicitně na dnešním jednání, dříve v elektronické podobě, jak již 

uvedeno výše. V diskusi upravený a doplněný (schválená verze dokumentu) je Přílohou č. 3 

k tomuto Zápisu z jednání RM. 

Jako konečná verze byl přednesen tento upravený návrh Rozpočtového opatření č. 3/2017 

(uvedeno níže).  

Příjmy (příjmová strana rozpočtu) 

▪ beze změny (zůstává beze změny, nejsou očekávány žádné další příjmy ani není avizován 

úbytek dnes rozpočtovaných příjmů) – celkové příjmy schváleného rozpočtu na rok 2017 včetně 

již realizovaných RO č. 1/2017 a RO č. 2/2017 jsou ve výši 173.085,00 tis. Kč. 



 

 

      

Výdaje  (výdajová strana rozpočtu) je celkově navrhována navýšit o částku + 935,00 tis. Kč. 

Upravované oblasti (kapitoly, subkapitoly, případně rozpis do rozpočtových položek). 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ je 

v součtu všech upravovaných položek navyšována částkou + 710,00 tis. Kč.   

Představuje navýšení u akcí pod názvem „Oprava chodníků a nový povrch komunikace Severní 

sídliště“ a snížení u akce „Úpravy chodníku a komunikace ul. Příčovská“; celkem akce 

představují navýšení rozpočtu o částku + 498,00 tis. Kč.   

Dále je navrhováno realizovat akci „Spojovací chodníky na hřbitově“ v částce + 212,00 tis. Kč. 

 

Kapitola označená číslem „3.“ pod názvem „Služby obyvatelstvu“ je celkově navrhována 

navýšit o částku + 225 tis. Kč, a to v položkách: 

- „Projektová dokumentace“ (představuje navýšení o částku + 120 tis. Kč; předmětem je 

dokumentace projektu „Inženýrské sítě U Háječku“; 

- „Administrace výběrových řízení“ (navrhována navýšit o částku + 10,00 tis. Kč; představuje 

zajištění administrace projektu pod názvem „Inženýrské sítě u Háječku“) 

 

Subkapitola pod názvem „Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku 

města“ představuje navýšení částkou + 95,00 tis. Kč, která se skládá z těchto položek:  

- „Rekonstrukce fasády č. p. 159“ navyšována částkou + 120,00 tis. Kč (zahrnuje 

předpoklad nárůstu spotřeby finančních prostředků o žádané výměny podlah a zednické 

práce); 

- „Rekonstrukce el. instalace 1. ZŠ „ navyšována částkou + 5,00 tis. Kč; 

- „Výměna výtahu ŠJ 1. ZŠ“ (představuje úpravu spočívající ve snížení finančních 

prostředků dříve rozpočtovaných o částku ve výši – 150,00 tis. Kč – dle Smlouvy o dílo; 

- „Oprava fasády Městské nemocnice Sedlčany, atrium“ – přesunutí částky ve výši 

30,00 tis. Kč ve prospěch akce „Úprava atria Městské nemocnice Sedlčany;  

- „Oprava kaple Třebnice“; navyšována částkou + 5,00 tis. Kč; 

- „Výměna osvětlení Zimního stadionu Sedlčany navyšována částkou + 115,00+ tis. Kč.     

Rekapitulace:    

Příjmy  RO č. 3/2017, SR vč. RO č. 1-3/2017 jsou ve výši 173.085,00 tis. Kč. 

Výdaje  RO č. 3/2017 jsou celkem navyšovány částkou + 935,00 tis. Kč. 

Schválený rozpočet včetně RO č. 1-3/2017  je na straně výdajové v částce 171.981,00 tis. Kč 

Schválený rozpočet vč. RO 1-3/2017 příjmy – výdaje přebytek + 1.104,00 tis. Kč  

 

Diskuse: 

▪ přednesení dílčích úprav návrhu RO č. 3/2017. 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 3/2017, a to v plném 

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

navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 935,00 tis. Kč. Příjmy 

i po provedené úpravě budou činit celkem 173.085,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

171.981,00 Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města 

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

1.104,00 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 65-1049/2014-2018. 

 



 

 

4.2 Stavební akce „Úprava komunikace ulice Příčovská“; administrativní zajištění 

realizace 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl poptávkové řízení na akci „Úprava 

komunikace ulice Příčovská“. Uchazeči o zakázku zaslali cenové nabídky v podobě 

položkového rozpočtu. Předmětem hodnocení byla cena celková za předložený a oceňovaný 

projekt. Zadání veřejné zakázky bylo zasláno třem možným uchazečům (Petr ŠACH stavební, 

s. r. o., Údržba silnic, s. r. o., BES, s. r. o.). Ve stanovené lhůtě byly e-mailem doručeny pouze 

2 cenové nabídky (Údržba silnic, s. r. o., BES, s. r. o.). 

Po vysvětlení situace referujícím (pan Ing. Jiří Burian, starosta města) Rada města Sedlčany, 

a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění, byla seznámena s předkládanou Zprávou 

o hodnocení předložených nabídek na akci pod názvem „Úprava komunikace ulice Příčovská“. 

Úkolem RM bylo rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče na realizaci definované 

veřejné zakázky, tedy uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, za předpokladu splnění všech 

definovaných kritérií. Tímto uchazečem je firma BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 

625, 256 01 Benešov; IČ 43792553. Nabídková cena od této firmy je ve výši: 1.199.145,93 Kč 

(bez DPH), 251.820,65 Kč (představuje DPH 21 %), tj. celková cena činí 1.450.966,58 Kč 

(cena s DPH). 

 

Rada města Sedlčany zvažovala pověřit dalším jednáním pana Ing. Jiřího Buriana, starostu 

města, a to ve prospěch žádoucího uzavření smluvního ujednání s úspěšným uchazečem 

o veřejnou zakázku, tj. subjektem BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 

Benešov; IČ 43792553, na výše uvedené stavební práce. Nabídka tohoto subjektu je pro město 

Sedlčany nejvýhodnější. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem akce a vylepšením veřejného prostranství. 

Po ukončení diskuse předsedající přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, 

o kterých nechal hlasovat samostatně: 

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

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

zprávu o hodnocení došlých nabídek na stavební akci pod názvem „Úprava komunikace ulice 

Příčovská“ a rozhoduje o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je subjekt BES, 

s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; IČ 43792553, který předložil 

nejvýhodnější nabídku za celkovou cenu 1.450.966,58 Kč (cena s DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 65-1050/2014-2018. 

 

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

ujednání s uchazečem BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; IČ 

43792553, který podal nejvýhodnější nabídku na stavební práce definované poptávkou na akci 

„Úprava komunikace ul. Příčovská“.“ 

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 65-1051/2014-2018. 

 

4.3 Stavební akce „Úprava komunikace a chodníků ulice Na Severním sídlišti“; zajištění 

realizace 



 

 

Pan starosta RM seznámil s předkládanou Zprávou ve věci zajištění zhotovitele stavební akce 

pod názvem „Úprava komunikace a chodníků ulice Na Severním sídlišti“. 

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl poptávkové řízení na tuto akci („Úprava 

komunikace a chodníků ul. Na Severním sídlišti“) a na dnešní jednání RM předložil vybrané 

materiály k rozhodnutí RM.  

Uchazeči o zakázku zaslali cenové nabídky v podobě položkového rozpočtu. Předmětem 

hodnocení byla cena celková za projekt. Zadání veřejné zakázky bylo zasláno dvěma 

potenciálním uchazečům (Údržba silnic, s. r. o., BES, s. r. o.). Ve stanovené lhůtě byly 

prostřednictvím e-mailu doručeny 2 cenové nabídky, tedy od společnosti Údržba silnic, s. r. o. 

a od společnosti BES, s. r. o. 

 

Po rozpočtení cenové nabídky na jednotlivé (samostatné) části zakázky dle schváleného 

rozpočtu (zároveň dle návrhu rozpočtu pro rok 2017), rozumí se části „Oprava a úprava 

chodníků Severní sídliště“ odpovídala cena částce 1.010.396,03 Kč (bez DPH) a části akce 

pod názvem „Nový povrch hlavní komunikace Severní sídliště“ cena částce 820.014,34 Kč (bez 

DPH). 

Z uvedeného vyplývá, že zde nabídková cena přesahuje částku rozpočtovanou (ve schváleném 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2017), a to o částku ve výši 554.796,50 Kč.  

 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, byla podrobně seznámena 

s předloženou Zprávou o hodnocení nabídek na akci pod názvem „Úprava komunikace 

a chodníků ulice Na Severním sídlišti“ a zvažovala rozhodnout o výběru uchazeče s nejnižší 

nabídkovou cenou, kterým je společnost BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 

256 01 Benešov; IČ 43792553. Nabídková cena od této obchodní společnosti činí 

1.830.410,37 Kč (bez DPH); 384.386,18 Kč (představuje DPH 21 %); 2.214.796,55 Kč (cena 

s DPH). 

Rada města Sedlčany dále zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením smluvního ujednání s uchazečem BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 

256 01 Benešov; IČ 43792553, který na výše uvedené stavební práce podal ve prospěch města 

Sedlčany nejvýhodnější nabídku. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku; 

▪ rozpočtové úpravy související; 

▪ provedení akce – rozsah úprav (nad mapovými podklady); 

▪ další aspekty akce a její věcně upravovaný rozsah (dopravní řešení). 

 

Po ukončení diskuse předsedající přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, 

o kterých nechal hlasovat samostatně: 

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

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

Zprávu o hodnocení nabídek na akci pod názvem „Úprava komunikace a chodníků ulice 

Na Severním sídlišti“ a rozhoduje o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je 

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

Nabídková cena činí 2.214.796,55 Kč (cena s DPH).“ 

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

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 65-1052/2014-2018. 

 

„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 

„Úprava komunikace a chodníků ulice Na Severním sídlišti“.“ 

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 65-1053/2014-2018. 

 

4.4 Zajištění administrátora výběrového řízení na sdruženou investiční akci pod názvem 

„Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na dnešní jednání RM připravil a pan starosta předložil 

cenovou nabídku původem od firmy S.I.K., spol. s r. o. k zajištění administrace projektu 

a právních služeb s tím spojených na podlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Komunikace 

a  inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ ve výši 41.000,00 Kč (bez DPH), 

49.610,00 Kč (vč. DPH), kterou učinila firma S.I.K., spol. s r. o., se sídlem Praha, Paříkova 

354/5, 190 00 Praha 9; IČ 251 08 433.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě předložených a okomentovaných materiálů zvažovala schválit 

nabídku na zajištění administrace projektu a právních služeb s tímto projektem spojených, tj. 

na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Komunikace a inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, 

západ, U Háječku“, a to v rozsahu přijatého podání a hodnotě provedení požadovaného souboru 

činností ve výši nabídnuté ceny 41.000,00 Kč bez DPH (tj. 49.610,00 Kč včetně DPH), kterou 

učinila firma S.I.K., spol. s r. o., se sídlem Praha, Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9; IČ 25108433. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti dále zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu 

města, uzavřením příslušného smluvního ujednání. 

Diskuse: 

▪ množina dalších potenciálních uchazečů (JUDr. Marie Vítková ukončila činnost odchodem 

do starobního důchodu);  

▪ náročnost administrace a právní služby. 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje nabídku na zajištění administrace projektu a právních služeb 

s tímto spojených na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Komunikace a inženýrské sítě 

Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“, a to v rozsahu přijatého podání a hodnotě provedení 

souboru činností ve výši nabídnuté ceny 49.610,00 Kč včetně DPH, kterou učinila firma S.I.K., 

spol. s r. o., se sídlem Praha, Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9, IČ 25108433. Rada města 

Sedlčany v této souvislosti pověřuje pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením 

příslušného smluvního ujednání.“ 

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 65-1054/2014-2018. 

 

4.5 Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny – projektová dokumentace 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, provedl poptávkové řízení na zajištění vypracování 

projektové dokumentace pro účely územního řízení, stavebního řízení a pro provádění stavby 

k investiční akci pod pracovním názvem „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny“. Předmětem 

hodnocení byla cena celková za projekt, který byl dříve RM definován. Zadání veřejné zakázky 

bylo zasláno celkem pěti potenciálním a způsobilým uchazečům (SWIETELSKY stavební, s. 



 

 

r. o., AREA group, s. r. o., Sportovní projekty, s. r. o., Linhart spol. s r. o., Ing. Jaroslav 

Peterka). Ve stanovené lhůtě byly e-mailem doručeny pouze 2 cenové nabídky (od subjektu 

Sportovní projekty, s. r. o. a subjektu PITTER DESIGN, s. r. o.). 

 

Doručené nabídky spolu s ukázkami referencí jsou k dispozici v příslušném spisu na Městském 

úřadu Sedlčany, Odboru investic. 

Uchazeč: 

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

IČ 25275291. 

Předložená cenová nabídka tohoto uchazeče: 

1. Projektová dokumentace pro územní řízení v cenové výši 87.200,00 Kč (bez DPH), 

tj. 105.512,00 Kč (vč. DPH 21 %); 

2. Projektová dokumentace pro stavební řízení v cenové výši 129.500,00 Kč (bez DPH), 

tj. 156.695,00 Kč (vč. DPH 21 %); 

3. Projektová dokumentace pro provedení stavby v cenové výši 169.800,00 Kč (bez DPH), 

tj. 205.458,00 Kč (vč. DPH 21 %). 

Celková cena činí 386.500,00 Kč (bez DPH), tj. 467.665,00 Kč (vč. DPH 21 %). 

 

Uchazeč: 

Sportovní projekty, s. r. o., se sídlem Praha, Sokolovská č. p. 95, 186 00 Praha 8; IČ 27060659. 

Předložená cenová nabídka tohoto uchazeče: 

1. Projektová dokumentace pro územní řízení v cenové výši 99.000,00 Kč (bez DPH), 

tj.  119.790,00 Kč (vč. DPH 21 %); 

2. Projektová dokumentace pro stavební řízení v cenové výši 149.000,00 Kč (bez DPH), 

tj. 180.290,00 Kč (vč. DPH 21 %); 

3. Projektová dokumentace pro provedení stavby v cenové výši 199.000,00 Kč (bez DPH), 

tj. 240.790,00 Kč (vč. DPH 21%). 

Celková cena činí 447.000,00 Kč (bez DPH), tj. 540.870,00 Kč (vč. DPH 21%). 

 

Diskuse: 

▪ zajištění podání Žádosti o grant na základě řádné PD; 

▪ RM zvažovala na návrh pana Ing. Jiřího Buriana další možnosti zajištění řádné PD; 

▪ pan Ing. Jiří Burian, starosta města cenové nabídky označil jako příliš vysoké. 

Rozhodnutí ve věci odloženo. Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přislíbil ve věci dále jednat 

a následně RM informovat. 

RM vzala informace na vědomí, a to bez specifického rozhodnutí.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

4.6 Modernizace dopravního terminálu Sedlčany – vizualizace stavby 

Na základě požadavku vedení města Sedlčany, Odbor investic oslovil firmu STUDIO AM, s. r. 

o. (autor projektové dokumentace) s poptávkou na předložení cenové nabídky na tvorbu 

vizualizace pro účely publicity investiční akce pod názvem „Modernizace dopravního 

terminálu Sedlčany“.  

Byla doručena cenová nabídka ve výši 12.000,00 Kč/ks (bez DPH) s doporučením na rozdělení 

vizualizací na části:  

▪ odbavovací hala,  

▪ zastřešení nástupišť,  

▪ venkovní plochy a mobiliář. 

 



 

 

Dále byla na základě oslovení studentů vysoké školy a čerstvých absolventů doručena nabídka 

od firmy OLAF studio, s. r. o.  

Firma OLAF studio, s. r. o. nabídla cenu za tvorbu vizualizace v nižší kvalitě v částce 

18.500,00 Kč za vypracování 4 ks vizualizací na základě dodané projektové dokumentace, 

za každý další kus vizualizace pak částku 2.500,00 Kč. Cena ve vyšší kvalitě bude přibližně 

dvojnásobná. 

Diskuse: 

▪ pan starosta promluvil o konkurenční nabídce ve výši 42.000,00 Kč bez DPH, a to jako 

ucelené z dílny autora projektu, respektive jeho nástupce. 

Závěr: 

Nebyl vysloven konkrétní závěr. 

RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického rozhodnutí (usnesení).  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Modernizace dopravního terminálu Sedlčany – stanovení členů společné Komise 

pro otevírání a hodnocení nabídek 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předkládá návrh složení Komise pro otevírání obálek 

a hodnotící komise pro výběr zhotovitele investiční akce „Modernizace dopravního terminálu 

Sedlčany“. 

 

Navrhované složení Komise: Ing. Jiří Burian, Ing. Vojtěch Hlaváček, Ing. Tomáš Langer, 

Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Martin Havel. 

Náhradníci: Ing. Miroslav Hölzel, pan Jaroslav Kolský, Ing. František Hodys, Ing. Aneta 

Šnellerová, Ing. Jaroslav Bažant. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany se zabývala výše uvedeným návrhem na složení Komise. 

Zvažovala tento návrh společné Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr 

zhotovitele veřejné zakázky „Modernizace dopravního terminálu Sedlčany“ schválit. 

 

Diskuse: 

▪ doplnění návrhu členů; 

▪ členem Komise bude vždy administrátor řízení (zákon nevylučuje); tomuto není ustanoven 

náhradník; 

▪ členem Komise bude vždy technický dozor investora, nyní obecně bude rozhodováno o tomto 

principu; vhodný uchazeč bude navržen a bude o něm RM rozhodovat později; tomuto dnes 

nebude ustanoven náhradník. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje složení Komise podle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, pověřené k otevírání obálek, 

posouzení splnění podmínek účasti uchazečů v zadávacím řízení, hodnocení podaných nabídek, 

stanovení jejich pořadí a s tím spojených dalších úkonů podle uvedeného zákona.  

Komise bude pracovat ve složení: Ing. Jiří Burian, Ing. Vojtěch Hlaváček, Ing. Tomáš Langer, 

Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Martin Havel, Ing. Jan Hárovník a dále sedmým členem Komise bude 

technický dozor investora stavby, později vybraný zadavatelem v dosud probíhajícím 

výběrovém řízení.  



 

 

Náhradníci (členové Komise): Ing. Miroslav Hölzel, pan Jaroslav Kolský, Ing. František 

Hodys, Ing. Aneta Šnellerová a Ing. Jaroslav Bažant.“ 

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 65-1055/2014-2018. 

 

4.8 Rekonstrukce elektro instalace v objektu 1. základní školy Sedlčany 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na dnešní jednání RM předložil návrh Smlouvy o dílo 

na investiční akci označenou ve schváleném rozpočtu města Sedlčany názvem „Rekonstrukce 

elektro instalace 1. ZŠ“ s vybraným zhotovitelem, a to firmou STRNAD elektro, s. r. o. S touto 

firmou proběhlo v předchozích letech obdobné plnění v jiné části objektu, a to ke spokojenosti 

zadavatele. 

 

Činnost RM: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, byla podrobněji prostřednictvím 

referencí pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, seznámena s předloženým návrhem Smlouvy 

o dílo na akci „Rekonstrukce elektro instalace 1. ZŠ“ a zvažovala rozhodnout o podepsání 

předloženého návrhu smluvního ujednání v textu takto sestaveném. Smlouva je navrhována 

uzavřít s uchazečem STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 1157, 264 01 

Sedlčany; IČ 28252772. Nabídková cena od této obchodní společnosti činí 290.000,00 Kč bez 

DPH, 60.900,00 Kč DPH (21 %), tj. 350.900,00 Kč cena s DPH. 

Rada města Sedlčany, dále zvažovala pověřit pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

uzavřením předkládaného smluvního jednání s uvedeným uchazečem (STRNAD elektro, s. r. 

o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 1157, 264 01 Sedlčany; IČ 28252772) na výše uvedené 

stavební (instalační) práce. 

 

Diskuse: 

▪ rozsah prací v letošním roce (2017); 

▪ převezme a odpovídá ředitel subjektu. 

 

Po ukončení diskuse předsedající přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, 

o kterých nechal hlasovat samostatně: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje uzavřít Smlouvu 

o dílo na rozpočtovanou akci „Rekonstrukce el. instalace 1. ZŠ“, a to s uchazečem STRNAD 

elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 1157, 264 01 Sedlčany; IČ 28252772, za 

nabídkovou cenu ve výši 350.900,00 Kč s DPH.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 65-1056/2014-2018. 

 

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

ujednání s uchazečem STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 1157, 264 

01 Sedlčany; IČ 28252772, na stavební práce pod názvem rozpočtované akce „Rekonstrukce 

el. instalace 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 65-1057/2014-2018. 

 



 

 

4.9 Souhlas s konáním závodu (rychlostní zkoušky MM ČR v automobilových soutěžích – 

Rally Příbram) 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím poskytnutých informací a doplňujících referencí 

z úst pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, podrobněji seznámena s Žádostí o vydání 

souhlasu města Sedlčany s konáním automobilového závodu.  

Písemnost byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována dnem doručení, tj. 12. června 2017, 

a to pod č. j.: ST/11393/2017. 

Identifikace žadatele (současně i pořadatele závodu): 

AUTOSPORT KLUB RALLY Příbram v AČR, 

se sídlem Drahlín č. p. 165 

261 01 PŘÍBRAM 1 

IČ: 22760865; DIČ: CZ22760865 

e-mail: ředitelství@rally-pribram.cz 

GSM: 777 140 013 

www.rally-pribram.cz 

Předmět Žádosti: 

Vydání souhlasu příslušného orgánu města Sedlčany s konáním plánovaného závodu 

automobilů. 

Akce nese název (obdobně jako v předchozích letech) Mezinárodní mistrovství ČR 

v automobilových soutěžích – Rally Příbram. 

Sportovní akce se uskuteční ve dnech 6. října – 8. října 2017. 

Na území města Sedlčany povede rychlostní zkouška buď v sobotu, nebo v neděli, která bude 

mít dva průjezdy. V Žádosti nebylo přesněji specifikováno. 

 

Souhlas by měl být vydán s vedením tratě ve prospěch realizace rychlostní zkoušky na místních 

komunikacích (podle přiloženého zákresu trasování na mapový podklad).  

Jedná se o místní části, Sestrouň, Vítěž, Zberaz. Komunikace jsou ve vlastnictví města 

Sedlčany.  

Vymezení podmínek závodu: 

▪ kvalitní zajištění výkonu pořadatelské služby celého závodu; 

▪ zajištění řádného dopravního značení předem; 

▪ odstranění případně způsobených závad a škod způsobených na místních komunikacích, 

případně na pozemcích správních a dalším majetku třetích osob (zajištění dokumentace 

a fotodokumentace); 

▪ uvedení majetku do původního stavu; 

▪ převzetí a předání užívaného majetku (komunikace se správcem, Sedlčanskými technickými 

službami, s. r. o.; Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku); 

▪ zajištění záchranné služby po celou dobu závodu; 

▪ zajištění součinnosti Policie ČR; 

▪ úplná a řádná informovanost veřejnosti o programu soutěže. 

Lze případně aplikovat finanční náhradu z pojistky pořadatele nebo fyzické uvedení poškozené 

věci do původního stavu. 

Diskuse: 

▪ o podmínkách soutěže; 

▪ optimalizace trasy; 

▪ pořadatelská služba 

▪ bezpečnost obyvatel; 

▪ další. 

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

hlasovat: 



 

 

„Rada města Sedlčany souhlasí s konáním MM ČR v automobilových soutěžích – Rally 

Příbram ve dnech 6. října – 8. října 2017 na území města Sedlčany, které se v podobě rychlostní 

zkoušky uskuteční v katastrech místních částí osady Sestrouň, Vítěž a Zberaz na vymezených 

částech místních komunikací ve vlastnictví města Sedlčany. Souhlas je vydáván ve prospěch 

práv pořadatele – AUTOSPORT KLUB RALLY Příbram v AČR, se sídlem Drahlín č. p. 165, 

261 01 Příbram 1; IČ 22760865, a to za dalších podmínek, zejména dodržení všech 

bezpečnostních opatření, řádného výkonu pořadatelské služby na zabezpečení závodu a po jeho 

ukončení neprodleného odstranění všech případně způsobených škod věcným nebo finančním 

plněním, dále za podmínky žádoucí plné informovanosti veřejnosti.“    

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 65-1058/2014-2018. 

 

4.10 Zasedání Rady města Sedlčany jako valné hromady obchodní společnosti Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

Tento bod dnešního jednání RM je podrobně proveden ve vlastním samostatném Zápisu z valné 

hromady, který byl pořízen na místě při tomto jednání.  

Identifikace subjektu: Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, ulice 

Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany. 

Místo a doba konání zasedání valné hromady: 

Zasedací místnost Městské radnice Sedlčany na adrese Sedlčany, T. G. Masaryka č. p. 32, 

264 01 Sedlčany; dne 21. června 2017. 

Přítomni: 

Členové Rady města Sedlčany – valná hromada obchodní společnosti Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o., Ing. Jiří Burian; Ing. Miroslav Hölzel; Ing. Martin Havel; Ing. František 

Hodys; MUDr. Karel Marek; Mgr. Pavel Pína a MUDr. Ivan Stolařík. 

Dokumenty předložil pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

Program: 

▪ hospodářské výsledky roku 2016 uvedené obchodní společnosti. 

Zápis: 

Valná hromada se zabývala hospodářským výsledkem za období měsíců 1 – 12/2016. 

Zhodnotila ukazatele hospodaření společnosti a dosažený obrat firmy. 

Valná hromada (Rada města Sedlčany) odsouhlasila účetní uzávěrku za rok 2016 a rozhodla 

o  rozdělení zisku ve výši 88.126,64 Kč: 

▪ zisk ve výši 88.126,64 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let. 

Diskuse:  

Radní shora definované účetní období hodnotili pozitivně. 

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

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany, jako orgán jediného společníka obchodní společnosti v působnosti 

valné hromady subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., bere na vědomí hospodářské 

výsledky společnosti za období roku 2016 a rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 88.126,64 Kč 

tak, že bude v plné výši převeden a účtován k nerozdělenému zisku minulých let.“ 

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 65-1059/2014-2018. 

 

4.11 Platový výměr pana Pavla Bednáře, ředitele příspěvkové organizace, Sportovní 

areály Sedlčany; schválení upraveného výměru 



 

 

Pan místostarosta RM předložil text nově připraveného Platového výměru, který byl projednán 

a odsouhlasen (soubor dokumentů SEK/11938/2017). 

Ve věci je postupováno na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.  

Účinnost dnem 1. července 2017. 

Pouze se jedná o aplikaci tarifu podle přílohy č. 1 výše uvedeného nařízení vlády.    

Diskuse: 

▪ nad technickým provedením. 

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

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany s ohledem na dosaženou délku započitatelné praxe (10. platový stupeň) 

schvaluje nový platový výměr pro pana Pavla Bednáře, ředitele příspěvkové organizace, 

Sportovní areály Sedlčany, a to s účinností dnem 1. července 2017 (SEK/11938/2017). Vydání 

nového platového výměru zajistí pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 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 65-1060/2014-2018. 

 

4.12 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2017; žadatel Veterán 

klubu Sedlčany při Autoklubu RAC Sedlčany, o. s.  

Žádost (č. j.: MST/11649/2017) podána 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. 

Radu města Sedlčany s problematikou Žádosti podrobněji seznámil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města Sedlčany. 

Radní akci podpořili, neboť se jedná o žádaný doprovodný program realizovaný v rámci 

Městských slavností ROSA 2017. 

Diskuse: 

▪ náklady s akcí spojené budou hrazeny z rozpočtu městských slavností. 

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

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany 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/11649/2017 vyhovuje, a to za podmínek smluvního ujednání a ve 

výši žádané finanční podpory 5.000,00 Kč, vše uvedeno v návrhu sestavené Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity Veterán klubu Sedlčany při 

Autoklubu RAC Sedlčany, o. s., a to na realizaci přehlídky historických vozů konané v rámci 

Městských slavností ROSA 2017. Rada města Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu 

uvedenému subjektu v uvedené částce 5.000,00 Kč a za tímto účelem pověřuje pana Ing. Jiřího 

Buriana, starostu města, uzavřením projednaného smluvního ujednání (Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí finanční podpory na činnost v roce 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 65-1061/2014-2018. 

 

4.13 Organizační a evidenční opatření v oblasti zajištění požární ochrany vynucené 

definovaným legislativním přístupem a strategickým rozhodnutím státu 



 

 

Problematika byla opětovně postoupena ke konečnému rozhodnutí na jednání RM v rámci 

plnění dřívějšího usnesení RM (označeno RM 64-1009/2014-2018), které v plném obsahu 

výroku zní: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru krizového řízení, a to panu 

Janu Kundrlíkovi, vedoucímu Odboru, připravit k rozhodnutí Rady města Sedlčany 

dokumentaci ve věci vyškrtnutí stávajících jednotek požární ochrany zřízených městem 

Sedlčany na úrovni JPO V (tj. jednotky při hasičských sborech Sestrouň, Oříkov, Solopysky 

a Třebnice) z funkčního Plánu výjezdů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 

a to s ohledem na legislativou nastavené podmínky v termínu jednání Rady města Sedlčany dne 

21. června 2017.“    

Pan Ing. Miroslav Hölzel, řešící tuto problematiku v rámci gesce z pozice místostarosty, 

na jednání RM prezentoval dokumentační materiál připravený Městským úřadem Sedlčany, 

vedoucím Odboru krizového řízení. 

Dokumenty jako i postup a související technické provedení administrace procesu byly 

konzultovány s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje na úrovni oblastního 

i  rajského ředitelství. Rovněž tak s právní zástupkyní města Sedlčany.   

Diskuse: 

▪ úkoly administrace; 

▪ záležitosti dopadu na činnost sborů dobrovolných hasičů; 

▪ zůstává JPO V Libíň (okolnosti svědčící tomuto rozhodnutí; personální zajištění); 

▪ záležitosti technického vybavení a podpory; vlastnictví mobiliáře; 

▪ hasičské sbory v místě (v osadách) je podstatné a žádoucí podporovat; tvoří důležitou součást 

občanské společnosti, tradice a kulturnosti; běžná nezištná pomoc v lokalitách od lidí znalých 

prostředí a podmínek i místních specifik; 

▪ vysvětlení situace hasičům a zejména jejich představitelům (již povětšinou jsou podrobně 

informováni, a to na dříve realizovaných hasičských schůzích (výročních; rok 2016). Další 

případná informovanost v pochopení problematiky bude zajištěna z pozice vedoucího Odboru 

krizového řízení (pan Jan Kundrlík). 

Diskuse se účastnili všichni jednání přítomní radní.  

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

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Městským úřadem Sedlčany, Odborem krizového řízení, 

předložený návrh na vyřazení z evidence výjezdových jednotek kategorie „JPO V“ města 

Sedlčany, a to JPO V Oříkov – 21 B 326, JPO V Sestrouň – 21 B 327, JPO V Solopysky – 21 

B 328 a JPO V Třebnice – 21 B 329, a to s ohledem na legislativou nastavený systém 

profesionalizace a plnění personálních a kvalifikačních nároků na členy těchto jednotek.“ 

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 65-1062/2014-2018. 

 

4.14 Platový výměr pana Mgr. Libora Novotného, ředitele 1. základní školy Sedlčany; 

schválení upraveného výměru 

Pan místostarosta RM předložil text nově připraveného Platového výměru, který byl projednán 

a odsouhlasen (soubor dokumentů SEK/11938/2017). 

Ve věci je postupováno na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.  

Účinnost Platového výměru je dnem 1. července 2017. 

Pouze se jedná o aplikaci tarifu podle přílohy č. 1 výše uvedeného nařízení vlády.    

Diskuse: 



 

 

▪ vyhodnocení činnosti ředitele; 

▪ vícestupňové řízení; 

▪ vedení kolektivu. 

 

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

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje úpravu platu (peněžitého plnění poskytovaného za odvedenou 

práci), a to ve složce osobního ohodnocení s účinností dnem 1. července 2017 pro pana 

Mgr. Libora Novotného, ředitele 1. základní školy Sedlčany, ve výši uvedené v příslušné 

dokumentaci evidované na Městském úřadu Sedlčany v samostatné působnosti města Sedlčany 

(SEK/11938/2017). Vydání nového platového výměru zajistí pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města 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 65-1063/2014-2018. 

 

4.15 Monitorování plnění záměru revizí zařízení; smluvní ujednání  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, RM informoval o plnění dalších souvisejících 

úkolů této problematiky a o zavedení systému služeb vykonávaných externím subjektem. 

Pan místostarosta referující o této problematice dále mimo jiné sdělil, že do souboru 

revidovaných objektů byly zahrnuty objekty jako:  

▪ administrativní budova Sedlčany, nám T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany; 

▪ administrativní budova Sedlčany, nám T. G. Masaryka č. p. 34, 264 80 Sedlčany; 

▪ administrativní budova Sedlčany, ulice Nádražní č. p. 336, 264 01 Sedlčany; 

▪ administrativní budova Sedlčany, ulice Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; 

▪ prostory využívané spolkem Petrklíč v objektu Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 

Sedlčany; 

▪ funkční objekt na Vodní nádrži Sedlčany.  

Aplikace SW zdárně probíhá; data jsou postupně zajištěna a vkládána do systému. 

Sděleny byly i další údaje o finančním plnění (vizte smluvní ujednání) a jiné. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

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

příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Osobní hodnocení ředitelů základních škol; příspěvek 

přednesl pan Ing. František Hodys 

Výše uvedená problematika je v Zápisu uvedena výše, ačkoliv byla projednávána na základě 

opakovaného podnětu pana Ing. Františka Hodyse (vizte bod označený 4.14). 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Sdělení k diskusnímu příspěvku FO vznesenému 

na posledním veřejném zasedání ZM k problematice duplicitního vlastnictví nemovitostí 

města Sedlčany a více fyzických osob; předložil pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

Zastupitelé se k problematice vyjádřili již na dřívějších veřejných zasedáních a neuznali 

za vhodné přijímat jakákoli usnesení v době neukončeného jednání před soudem ve věci samé, 

kterého se jmenovaná osoba neustále dožaduje.  



 

 

Úkolem je prověření možností města Sedlčany před vlastním rozhodnutím soudu o případném 

podaném dovolání. 

Sekretariát Městského úřadu Sedlčany připraví obecnou odpověď, která bude po posouzení 

panem starostou případně odeslána tazatelce. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Změna dislokace pracoviště RIS; předložil pan MUDr. Karel 

Marek 

Jmenovaný se dotázal na předpokládaný termín dokončení stavebních, instalačních a dalších 

prací souvisejících s předpokládanou změnou dislokace pracoviště RIS a související změnou 

rozdělení kompetencí, respektive oddělení úřední části od vlastní činnosti Regionálního 

informačního střediska Sedlčany. 

Pan starosta sdělil, že prostory jsou připravovány. Stavební práce rozvrženy a zdárně pokračují. 

Zdržení nastalo úmrtím architekta, který zpracovával návrh řešení interiéru vyčleněných 

prostor. 

Předpoklad dokončení je září 2017. 

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

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 pátého zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 65/2014-2018), 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 26. července 2017 (středa; 15. periodické 

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

č. 66/2014-2018). 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 bodem jednání budou „Výsledky hospodaření města Sedlčany za první 

pololetí roku 2017“.  

 

Z neúčasti na příštím (středa, dne 26. července 2017) zasedání Rady města Sedlčany se dnes 

(v tuto chvíli) omluvil pan Mgr. Pavel Pína.  

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:15 hod.  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 21. června 2017; (2 listy) 

3. Zpráva Odboru školství a památkové péče (vypracovala paní Hana Hájková); (5 stránek 

textu na třech listech) 

4. RO č. 3/2017; (soubor dokumentů); (11 listů) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

IČ – identifikační číslo subjektu 

JPO – jednotka požární ochrany 

KÚ – Krajský úřad Středočeského kraje 

MBF – městský bytový fond 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

NN – vedení nízkého napětí 

OPPP – ostatní platby za provedenou práci 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

SOU / OU – střední odborné učiliště / odborné učiliště 

ŠD – školní družina 

ŠK – školní klub 

ÚD – úřední deska Městského úřadu Sedlčany 

VN – vedení vysokého napětí 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

   

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 27. června 2017 

 

 

 

 

 

 


