
  Z á p i s  RM č. 77/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z korespondenčního jednání Rady města Sedlčany, které proběhlo ve dnech 

28. prosince a 29. prosince 2017  

 

 
Účast na elektronickém (korespondenčním) jednání: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, 

Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, Mgr. Pavel Pína, 

MUDr. Ivan Stolařík.  

Počet účastníků (členů) Rady města Sedlčany: 7 radních. 

Omluven: -. 

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel, MUDr. Karel Marek.  

Jednání započato: 09:54 hod. dne 28. prosince 2017    

Jednání ukončeno: 10:00 hod. dne 29. prosince 2017 

 

 

1. Zahájení a Program jednání:  

V pořadí sedmdesáté sedmé (jednání) Rady města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

a zároveň dvacáté šesté v roce 2017 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, ve výše 

uvedeném čase, a to po předchozí telefonické domluvě se všemi členy RM, kteří s touto formou 

jednání vyslovili naprostý souhlas. 

 

Pan starosta konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť je v době zahájení elektronicky 

připojeno všech sedm radních (celkový počet zvolených členů RM je sedm).  

 

Následně pan starosta v pozici řídícího zasedání RM všem odeslal materiály k projednání. 

  

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

uvedený a připravený program.  

Program o jediném bodě je Přílohou č. 1 k tomuto Zápisu. Program RM věcně připravil 

a sestavil pan starosta spolu s Odborem ekonomickým. Navržený program nebyl radními 

nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu).  

Hlavním bodem programu, který bude Rada města Sedlčany zajišťovat, je tzv. „Rozpočtové 

opatření č. 11/2017. 

 

Dále bylo přistoupeno k projednávání programu. 

 

 

2. Hlavní program   
 

2.1 Rozpočtové opatření č. 11/2017  
Rada města Sedlčany elektronickou formou sdělení obdržela materiály uvedené v Příloze č. 2 

tohoto Zápisu. Vzhledem k tomu, že jsou v plném rozsahu Přílohou k tomuto dokumentu, 

nejsou zde nadbytečně opisovány. 

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 11/2017 připravila paní Jitka Kadlecová, vedoucí 

Odboru ekonomického.  

Diskuse: 

▪ nad vybranými položkami. 



 

 

Radní byli v doprovodném průvodním slově požádáni o vyslovení souhlasu (nesouhlasu) 

s navrhovanou rozpočtovou úpravou, který vyjádřili. Tento je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu. 

Tato Příloha zároveň plní funkci tzv. Prezenční listiny, kterou je dokladována přítomnost 

konkrétních členů RM při této formě jednání. 

 

Pan starosta přednesl následující výrok návrhu souboru usnesení, o kterém nechal hlasovat 

samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 11/2017, a to v plném 

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

navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 8.559,00 tis. Kč 

a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 176,00 tis. Kč. Příjmy 

po provedené úpravě budou činit celkem 189.427,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

171.730,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

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

částkou 17.697,00 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 77-1261/2014-2018. 

 

 

3. Závěr 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 10. ledna 2018 (středa; 27. periodické 

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

č. 78/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční ve velké zasedací místnosti administrativní 

budovy Radnice Sedlčany na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, 

v čase od 16:00 hod. Hlavní bod programu je stanoven schváleným jednacím plánem („Výkon 

státní správy v roce 2017“). 

  

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 10. ledna 2018) zasedání Rady 

města Sedlčany se do dnešní dne nikdo z členů RM neomluvil.  

 

Pan starosta korespondenční jednání Rady města Sedlčany ukončil v čase 10:00 hod. (dne 

29. prosince 2017). 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 29. prosince 2017 

 

 

 

Příloha: 1. Program jednání RM; (1 list) 

  2. Dokumenty k RO č. 11/2017; (celkem 12 listů) 

   3. Korespondenční dokumenty; (8 listů) 

 


