
  Z á p i s  RM č. 76/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 13. prosince 2017 

(středa) od 16:00 hod. v Koncertním sále Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany na adrese Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany 

 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

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

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

radních se v průběhu zasedání, a to až do jeho konce, nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -.  

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, MUDr. Ivan Stolařík.  

Přizvaní hosté: paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu 

Sedlčany. 

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: 16:07 hod.    

Jednání přerušeno: 17:00 hod. 

Jednání opětovně zahájeno: 17:45 hod. 

Jednání ukončeno: 19:20 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

a zároveň dvacáté páté v roce 2017 zahájil pan Ing. Jiří Burian, starosta města, v čase 

16:07 hod. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal v Koncertním sále KDJS 

Sedlčany. 

  

Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť je v době zahájení na jednání RM přítomno 

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

 

Následně se pan starosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního jednání 

RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené zákonné procedury a Jednacího 

řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  

 

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

uvedený a připravený program.  

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

věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Navržený program 

nebyl radními nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu).  



 

 

Hlavním bodem programu, který bude Rada města Sedlčany podle plánu tematických celků 

zajišťovat je tzv. „Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany za rok 2017“. Tento bod je 

vyjmut z jednání RM. Jedná se o zajištění tradičního úkolu a výkonu samosprávy příslušným 

orgánem města. V tuto chvíli bude oficiální jednání RM formálně přerušeno; brána Koncertního 

sálu bude otevřena a prostory přístupné oceněným reprezentantům ve sportovních odvětvích, 

jejich doprovodu a novinářské veřejnosti. 

Rada města Sedlčany bude dále podle připraveného programu projednávat další tematické celky 

(zajištění kontinuity hospodaření příspěvkových organizací; majetkoprávní záležitosti; 

tematické celky z problematiky „Různé“). 

Předsedající konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s plnou vážností a odpovědností, 

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

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

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

zasedání RM, které se konalo dne 29. listopadu 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.  

 

Na minulém zasedání Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-

1232/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města 

Sedlčany ze dne 15. listopadu 2017 (RM č. 74/2014-2018) 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 75-1233/2014-2018, schválila 

upravený návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, a to spolu se 

všemi přílohami a návrhy výroků základních výstupů rozhodnutí (usnesení), který byl 

zastupitelům, a to v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany, odeslán. 

Úkoly splněny.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1234/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2017 

o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, kterou je zároveň 

navrhováno zrušit obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 5/2005 o veřejném pořádku, 

opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě ze dne 5. prosince 2005. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1235/2014-2018, schválila 

Žádost FO, se sídlem Sedlčany, o prodloužení pronájmu stožárů veřejného osvětlení (8 ks 

stožárů podél silnice I/18), a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018 

a uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby byl s žadatelkou uzavřen Dodatek 

č. 13 k původní Smlouvě o užívání stožárů. 

Úkol splněn. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1236/2014-2018, schválila 

Žádost České pošty, s. p., se sídlem Senovážné nám. 240/1, 370 81 České Budějovice, 

o pronájem části pozemku parc. č. 218/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace v k. ú. Sedlčany (ulice Nádražní), za účelem umístění přístupové rampy 

u objektu pošty v Sedlčanech s tím, že rampou bude zastavěna plocha o výměře 25,5 m2. Rada 

města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby 

záměr pronájmu požadované části pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany a následně byla s Českou poštou, s. p., uzavřena Smlouva o nájmu pozemku, 

a to dle předloženého návrhu. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1237/2014-2018, schválila 

ukončení platnosti Smlouvy o pronájmu pozemku, která byla dne 15. května 1997 uzavřena 

s pronajímatelem včetně Dodatku č. 1 ze dne 3. února 1998. Smlouva o pronájmu pozemku se 

ukončuje Dohodou ke dni 31. prosince 2017 s tím, že smluvní strany prohlašují, že mají vůči 

sobě vyrovnané závazky týkající se nájemného. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1238/2014-2018, a to 

v souvislosti s ukončením dřívějšího uživatelského vztahu, který byl založen dne 15. května 

1997, schválila Dodatek č. 2 ke stávající Smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené rovněž dne 

15. května 1997, a to s manželi, jako pronajímateli a městem Sedlčany, jako nájemcem. 

Předmětem Dodatku č. 2 je upřesnění pronajatých pozemků dle stavu evidence KN, které 

pronajímatel přenechává městu pro vodohospodářské účely, neboť slouží jako pásmo 

hygienické ochrany vodních zdrojů. RM ukládá Odboru majetku, aby uzavřel zmíněný Dodatek 

č. 2, dle kterého s účinností od 1. ledna 2018 pronajímají městu Sedlčany, jako nájemci 3500 m2 

za jednotkovou cenu 5,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 17.500,00 Kč/ročně. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1239/2014-2018, 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 40,4 m2 (č. bytu 2/I. patro) 

na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany, a to obálkovou metodou za minimální 

cenu 600.000,00 Kč. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1240/2014-2018, schválila 

přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to paní doposud trvale 

bytem Krásná Hora nad Vltavou. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1241/2014-2018, schválila 

prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese bytového 

domu Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi nájemci bytu a podnájemcem 

bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Úkoly související splněny. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1242/2014-2018, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 9/2017, 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 3.942,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2017 o částku ve výši 1.413,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

180.868,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 177.245,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

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

provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 3.623,00 tis. Kč. 

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1243/2014-2018, a to s ohledem 

na vymezení kompetencí, doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit navrhované 

Rozpočtové opatření č. 10/2017, a to v plném rozsahu všech navrhovaných rozpočtových změn. 

Předmětem tohoto opatření je snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 o částku 

ve výši 5.339,00 tis. Kč. Příjmy nejsou navrhovány upravovat, činí celkem 180.868,00 tis. Kč; 

výdaje budou činit celkem 171.906,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených rozpočtových 

změn by byl přebytkový částkou 8.962,00 tis. Kč. 

Materiál postoupen na jednání ZM. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1244/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany, a to s ohledem na novou právní úpravu poměrů v oblasti 

odměňování členů zastupitelstev obcí, která je založena nařízením vlády č. 318/2017 Sb. 

s účinností dnem 1. ledna 2018, schválit nově navrženou výši odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Sedlčany, a to dle Radou města Sedlčany předloženého návrhu. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1245/2014-2018, vzala 

na vědomí průběžnou zprávu komise pověřené k provádění úkonů podle ustanovení § 42 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. 

a přizvaných odborníků, a to ve věci podané námitky do výběrového řízení na výběr uchazeče 

o vyhotovení veřejné zakázky pod názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1246/2014-2018, vyslovila 

souhlas se závěrem a doporučením komise pověřené k provádění úkonů podle ustanovení § 42 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb., a to 

ve věci podané námitky do výběrového řízení na výběr uchazeče o vyhotovení veřejné zakázky 

pod názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, námitky odmítnout. 

Úkoly související splněny. 

  

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1247/2014-2018, uložila panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města Sedlčany, vydat Rozhodnutí o námitkách podaných 

proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče na realizaci veřejné zakázky pod názvem „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“, a to s odůvodněním podle předloženého návrhu přizvaných 

odborníků a pověřené komise. 

Úkol splněn. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1248/2014-2018, schválila 

Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických 

komunikačních zařízení a jejich příslušenství uzavíranou v souladu s ustanovením § 1746 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se společností T-

Mobile Czech Republic, a. s.  

Úkoly související splněny. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1249/2014-2018, v souladu se 

Smlouvou o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech ze dne 3. prosince 2001, 

ve znění pozdějších dodatků, souhlasila s tím, aby provedené stavební práce za období roku 

2017 byly započítány proti nájemnému v celkové částce 0,00 Kč. 

Rada města Sedlčany taktéž souhlasila se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

1.500.000,00 Kč jako roční nájemné za rok 2017. Konečný stav pohledávek nájemce 

MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2017 činí 13.489.943,56 Kč. 

Úkoly související splněny. 

   

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1250/2014-2018, schválila návrh 

na vypsání opakovaného výběrového řízení na obsazení pozice strážníka Městské policie 

Sedlčany v upraveném znění a uložila Městskému úřadu Sedlčany zajistit řádné zveřejnění 

oznámení, s využitím prostředků i mimo doposud obvyklé formy zveřejnění. 

Úkol splněn. 

     

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1251/2014-2018, souhlasila 

s předloženým návrhem Kulturní a redakční rady ze dne 16. listopadu 2017 na zajištění soutěže 

o výběru hlavního partnera Městských slavností ROSA 2018 (systém občerstvení a zajištění 

komfortu prostředí a obsluhy), a to oslovením více potenciálních tzv. hlavních partnerů 

za účelem podání kompletní nabídky v prostředí, kapacitních a prostorových podmínkách 

města Sedlčany, nejpozději v termínu do dne 31. ledna 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1252/2014-2018, vzala 

na vědomí, a to bez připomínek, rámcový program Městských slavností ROSA 2018, který byl 

navržen Kulturní a redakční radou města Sedlčany v rámci reálných možností města Sedlčany 

na jejím jednání dne 16. listopadu 2017. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 75-1253/2014-2018, souhlasila 

s návrhem 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, na zapojení 

Rezervního fondu příspěvkové organizace v roce 2017 v celkové výši 59.183,40 Kč z důvodu 

potřeby financování projektu „Šablony pro 1. ZŠ Sedlčany“, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003256. 

Úkoly související splněny. 

 

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, které by měly dopad k jednotlivým útvarům 

Městského úřadu Sedlčany a subjektům města Sedlčany i spolupracujícím k vyřízení, zajištění 

kontroly a ke zpětné vazbě směrem k RM nebo k předem určenému subjektu.  



 

 

 

Následně k této problematice byla otevřena diskuse.  

Diskutovány byly informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující informace 

o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky pan místostarosta, předsedající dnešnímu zasedání RM, přednesl 

následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 29. listopadu 2017 (RM č. 75/2014-2018) 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 76-1254/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program   
 

2.1 Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany za rok 2017 
Poznámka: Na tento bod předsedající, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, řádné jednání RM 

přerušil. 

 

Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany za rok 2017 (sportovní odvětví) bylo realizováno 

jako předem programově připravený a RM řízený slavnostní akt aplikovaný do otevřené části 

přerušeného jednání RM. Na jednání byli přizváni úspěšní reprezentanti města Sedlčany, jejichž 

výběr byl proveden v součinnosti s čelními představiteli subjektů, ve kterých jsou sportovci 

organizováni (trenéři, předsedové a další činovníci). 

Seznam pozvaných úspěšných sportovců je ve zjednodušené podobě informací uveden 

v příloze č. 3 tohoto Zápisu z jednání RM. 

Moderátorem slavnostního aktu byl jako doposud každým rokem pan Ing. Miroslav Hölzel, 

místostarosta města.  

Slavnostní projev přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města, jako i individuální a společné 

závěrečné poděkování všem přítomným za činnost v roce 2017, která vedla k úspěchu. 

Pan starosta rovněž všem přítomným a jejich blízkým popřál smysluplné prožití svátků 

vánočních, pevné a stálé zdraví, štěstí a další úspěchy v nadcházejícím roce 2018.   

Ze slavnostního aktu byla pořízena fotodokumentace (individuální i společné – skupinové foto; 

službu zajišťovalo Regionální informační středisko Sedlčany). 

Vyhodnocení reprezentanti obdrželi ze strany města Sedlčany věcné dary. 

Vyhodnoceni byli všichni úspěšní reprezentanti v regionu tradičních sportovních odvětví 

(rozumí se ve městě Sedlčany), kteří byli navrženi funkcionáři sportovních oddílů. Z odvětví 

jako je aerobik, rychlostní kanoistika, silové sporty, sportovní rybářství, ale i další (stolní tenis), 

se dlouhodobě rekrutují mnozí úspěšní sportovci, kteří se každoročně slavnostního vyhlášení 

účastní, a to zejména pro své úspěchy v konkurenci oblastní i celorepublikové.  

Ocenění sportovci svými výkony a sportovními úspěchy, kteří tak obstáli ve vysoké konkurenci 

na výbornou, šířili v roce 2017 radost všem přejícím a slávu našeho města. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 



 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany   

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Bezúplatný převod stavby „Polní cesta HPC 2 k. ú. Libíň“ do evidence a vlastnictví 

města Sedlčany 

Základním podkladem pro jednání RM je dokument přijatý Městským úřadem Sedlčany dne 

4. prosince 2017, zaevidovaný pod č. j.: OM/22862/2017. 

Přílohou tohoto dokumentu jsou další údaje (informativní listy).  

Věcně se jedná o právní zakotvení tzv. bezúplatného převodu stavby označené „Polní cesta 

HPC 2 k. ú. Libíň“. 

Tato stavba, která byla realizována na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany jako společné 

zařízení, byla Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, převzata ze strany zhotovitele 

protokolárně dne 2. listopadu 2017, a to bez finančního vyrovnání města Sedlčany.  

Celková účetní hodnota pořízení stavby ke dni předání činila:  2.532.763,05 Kč 

Hrazeno z VPS (Všeobecná pokladní správa):    2.532.763,05 Kč 

Hrazeno z PRV (Program rozvoje venkova; EU a národní zdroje):     0,00 Kč 

Celková výše oprávek (souhrn odpisů) ke dni předání činila:     0,00 Kč 

 

Datum zahájení odepisování:       1. prosince 2017 

Zařazení stavby do užívání:                 1. listopadu 2017 

 

V souladu s ustanovením ČSÚ č. 708 byla stavba zařazena do účetní odpisové skupiny č. VI 

a do kategorie majetku CZ-CC-24.20.89. tzv. „Ostatní inženýrské stavby“ s dobou používání 

50 let.  

 

U částky hrazené z VPS se jedná o náklady hrazené z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní 

správa. U částky hrazené z PRV se jedná o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, dle 

uzavřené dohody o poskytnutí dotace se Státní zemědělským intervenčním fondem (SZIF). 

 

SPÚ má na předfinancování dotačního programu přiděleny finanční prostředky ze státního 

rozpočtu z národních zdrojů. Teprve po dokončení a vyúčtování projektu obdrží SPÚ 

transferem prostředky od platební agentury SZIF. Ze strany SPÚ k rozpuštění transferu 

nedochází. 

Městu Sedlčany poskytla zásadní informace ve věci paní Ing. Lenka Tůmová, ředitelka Odboru 

ekonomického na Státním pozemkovém úřadu ČR. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla podrobněji informována o bezúplatném převodu stavby „Polní cesta 

HPC 2 k. ú. Libíň“, která byla vybudována v souladu s Komplexní pozemkovou úpravou v k. 

ú. Libíň, obec Sedlčany. Stavba je převáděna městu Sedlčany ze strany ČR, Státního 

pozemkového úřadu, který celou akci financoval z uvedených zdrojů, postupem dle uzavřené 

Dohody o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem ČR, a to v hodnotě 

díla 2.532.763,05 Kč.  

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby ve spolupráci s Odborem ekonomickým bylo provedeno zařazení této nemovitosti 

do evidence a účetnictví majetku města Sedlčany. 



 

 

Za plnění ujednání jsou odpovědni vedoucí obou jmenovaných Odborů nerozdílně. Tito budou 

po jednání RM neprodleně informováni tajemníkem Městského úřadu Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, kNN pro p. č. 2941 

Rada města Sedlčany byla na základě dostupné dokumentace k řešenému případu (zajistil 

a poskytl Odbor majetku) informována o všech rozhodných aspektech případu. 

Projednán byl zejména návrh smluvního ujednání připravený uzavřít mezi smluvním 

partnerem, kterým je pro město Sedlčany společnost ČEZ Distribuce, a. s.; IČ 24729035, DIČ: 

CZ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která je 

pro tento případ k uzavření předkládaného smluvního ujednání zastoupena na základě jí 

udělené moci ze dne 24. dubna 2017, ev. číslo: PM/II-178/2017 (tvoří přílohu návrhu Smlouvy), 

zmocněncem společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Popovice č. p. 76, 257 02 Popovice; 

IČ 47544929. 

Dokument je označen jako „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva 

o právu provést stavbu č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, KNN pro p. č. 2941“, 

jejíž návrh je vyhotoven podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., 

energetického zákona a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů. 

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

vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. 

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

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

k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost zřídit věcné břemeno a zajistit právo 

provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona. 

Město Sedlčany je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 777/1 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace), parc. č. 2940/65 (orná půda, ZPF), parc. č. 2940/66 (orná půda, ZPF) v k. 

ú. Sedlčany, obec Sedlčany, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na LV 10001, které jsou nemovitostmi 

dotčenými stavbou sítě. 

Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení 

NN, které se bude nacházet mj. na dotčených nemovitostech. 

Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k dotčeným 

nemovitostem věcné břemeno podle této Smlouvy, a že jí nejsou známy žádné faktické nebo 

právní vady dotčených nemovitostí, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu 

o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 

4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv 

strpět.   

 

Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 46 m délky 

zemního kabelové vedení NN, celkem 27,6 m2 manipulačního pásu (tj. 0,3 m na každou stranu 

od okraje kabelu) manipulačního pásu a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku 

tvořícím přílohu č. 1 návrhu schvalované Smlouvy. 



 

 

Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy vyhotovit 

geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene, vlastní Smlouvu a zaslat budoucí 

povinné písemnou výzvu k uzavření vlastní Smlouvy, jejíž přílohou bude vlastní návrh 

Smlouvy a geometrický plán. 

Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. budoucí povinné ve lhůtě do 6 

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

do provozu, pokud se kolaudace nevyžaduje) nejpozději však do 5 let od uzavření této Smlouvy 

o smlouvě budoucí. Budoucí povinná se zavazuje vlastní Smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů 

ode dne doručení výzvy. 

Do doby uzavření vlastní Smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy 

a zavazují se, že neučiní žádné jiné právní kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu. 

Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva budoucí povinné v důsledku 

výstavby zařízení distribuční soustavy a zařízení věcného břemene bude budoucí povinné 

na základě vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši 13.800,00 Kč včetně DPH 

(slovy: třinácttisícosmsetkorunčeských), (46 m × 300 Kč/m) dle ceníku města Sedlčany  

ze dne 1. března 2017. Jednorázová náhrada bude vyplacena budoucí povinné po provedení 

vkladu věcného břemene do evidence katastru nemovitostí za podmínek stanovených vlastní 

Smlouvou. 

Činnost RM: 

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

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, 

Seifertova, kNN pro p. č. 2941“, navrhovanou uzavřít mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která je zastupována spol. Elmoz 

Czech, s. r. o., na základě plné moci ev. č. PM/II – 178/2017 ze dne 24. dubna 2017, jako 

budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je 

právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 777/1, parc. 

č. 2940/65 a parc. č. 2940/66 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude 

zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 13.800,00 Kč (včetně DPH). 

 

Diskuse: 

▪ rozsah zatížení pozemků věcným břemenem; 

▪ lokalizace podle mapových podkladů. 

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

o kterých nechal hlasovat samostatně: 

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

a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, kNN pro p. 

č. 2941“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, zastoupená spol. Elmoz Czech, s. r. o., na základě plné moci ev. č. PM/II – 

178/2017 ze dne 24. dubna 2017, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

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

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 777/1, parc. č. 2940/65 a parc. č. 2940/66 v k. ú. a obci 

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

kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 

13.800,00 Kč (včetně 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 76-1261/2014-2018. 

 



 

 

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

se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést 

stavbu č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, kNN pro p. č. 2941“, řádně zveřejnil 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit výše uvedené věcné 

břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 777/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, parc. č. 2940/65, druhem pozemku orná 

půda a parc. č. 2940/66, druhem pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – 

Jižní Svah, ulice Seifertova; přípojka pro parc. č. 2941).“  

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 76-1262/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Výměna vstupních dveří u bytu č. 7 v bytovém domě na adrese Sedlčany, Petra 

Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany 
Rada města Sedlčany byla seznámena s cenovou nabídkou na výměnu vstupních dveří u shora 

uvedeného bytu. Výměna vstupních dveří je podle informací správce MBF žádoucí. Výměna 

je iniciována aktivitami smluvního nájemce. Tento souhlasí s nabídnutým modelem 

financování (uhradí kompletní výměnu na své náklady s následným odpočtem od pravidelných 

splátek nájemného). 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována dne 29. listopadu 2017 pod č. 

j.: OM/22551/2017. 

Další příloha k uvedené Žádosti, která věc v předmětu upřesňuje, byla ze strany žadatelky 

(nájemce) zaslána elektronicky e-mailem.   

 

Cenová nabídka obsahuje následující údaje. 

Využit bude tzv. profilový systém PRESTIGE (tvoří rám dveří a zárubeň).  

Osazeny budou dveře jednokřídlé s otevíráním směrem dovnitř bytu (vstupní chodby). 

Jedná se o vchodové dveře pravé. 

Typ těsnění: středová (3 těsnění). 

Barva rámu – bílá, označení RAL 9016. 

Zasklení bude užito 1 × IZS 4/16/4; Ug = 1,1; PVC proužek šedý. 

Kůra čirá 4 mm; 1 × cosmotherm 24 mm bílý. 

Příčky: Příčka dělící sklo označení 14 520 křídlo. 

Odvodnění bude realizováno zepředu. 

Pro kotvení využit kotvící šroub průměru 6,5 mm. 

Součástí dodávky bude klika zn. HOPPE. 

 

Celková cena pozic        18.306,00 Kč 

Sleva      - 23,00 %   - 4.210,00 Kč 

Celková cena položek        14.096,00 Kč 

Demontáž a likvidace             360,00 Kč 

Montáž a doprava          1.280,00 Kč 

Zednické začištění             906,00 Kč 

Spotřebitelská cena bez DPH       16.642,00 Kč 

DPH 15 %           2.496,00 Kč 

Cena s DPH                    19.138,00 Kč 

 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit úhradu za demontáž starých venkovních dveří, 

pořízení a montáž nových vstupních dveří u bytu č. 7 v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, v hodnotě 19.138,00 Kč s DPH (produkt včetně 

montáže a dopravy) ze strany nájemce podle zajištěné a předložené cenové nabídky s tím, 

že takto vynaložená finanční částka bude nájemci započítána oproti nájemnému. 

 

Diskuse: 

▪ aplikace systému dříve prověřeného; 

▪ nad cenovou nabídkou; 

▪ doporučení správce a zároveň Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku. 

▪ kvalita tohoto objektu MBF (případ tohoto domu; potenciál privatizace). 

 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v součinnosti se správcem MBF schvaluje, a to v souladu s cenovou 

nabídkou, aby nájemník uhradil výměnu vstupních dveří u bytu č. 7 v bytovém domě na adrese 

Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, v hodnotě 19.138,00 Kč s DPH (produkt 

včetně montáže a dopravy) s tím, že takto vynaložená finanční částka bude započítána oproti 

nájemnému.“ 

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 76-1263/2014-2018. 

 

3.2.2 Zajištění kontinuity právního důvodu užívaní bytu MBF na adrese bytového domu 

Sedlčany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany (č. bytu 7/I. patro)  

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím dokumentace z Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, seznámena s obsahem Žádosti na zajištění kontinuity právního důvodu užívaní bytu 

MBF na adrese bytového domu Sedlčany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany 

(č. bytu 7/I. patro); souvisí s výše uvedenou problematikou.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala na základě společné Žádosti smluvního uživatele a podnájemce 

schválit prodloužení doby trvání podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, a to na dobu 

určitou ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Diskuse: 

▪ legislativní zakotvení možnosti podnájmu; 

▪ další aspekty uživatelského vztahu;  

▪ řádné využívání bytu MBF. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 

7/I. patro) na adrese Sedlčany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem 

bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 

2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1264/2014-2018. 

 



 

 

3.2.3 Zajištění právní a věcné kontinuity doby trvání uživatelského vztahu k ubytovací 

jednotce č. 6/IV. patro bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí na zajištění právní a věcné kontinuity doby 

trvání uživatelského vztahu k ubytovací jednotce č. 6/IV. patro bytového domu na adrese 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany po projednání Žádosti zvažovala schválit správcem MBF navrhované 

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 se stávajícím 

uživatelem na dobu určitou. Zvažováno bylo další prodloužení o časový interval, počínaje 

dnem 1. ledna 2018 a konče dnem 31. prosince 2018 (jeden rok, případně interval kratší). 

Diskuse: 

▪ nad návrhem dodatku o prodloužení smluvního ujednání. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1265/2014-2018. 

 

3.2.4 Zajištění právní a věcné kontinuity doby trvání uživatelského vztahu k ubytovací 

jednotce č. 10/IV. patro bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany 

Pan místostarosta RM informoval o Žádosti na zajištění právní a věcné kontinuity doby trvání 

uživatelského vztahu k ubytovací jednotce č. 10/IV. patro bytového domu na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit žádané prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

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

č. 10/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 30. června 2018. 

Diskuse: 

▪ informace o dodržování stávajícího smluvního ujednání (úhrada dřívějšího dluhu); 

▪ další aspekty smluvního vztahu (potřebnost trvá). 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), 

a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 30. června 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1266/2014-2018. 

 

3.2.5 Zajištění právní a věcné kontinuity doby trvání uživatelského vztahu k ubytovací 

jednotce č. 13/IV. patro bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany 

Pan místostarosta RM seznámil s Žádostí o prodloužení uživatelského vztahu. 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany po projednání Žádosti uživatele, zvažovala schválit prodloužení Smlouvy 

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

Sedlčany (ubyt. jednotka č. 13/IV. patro), a to se stávajícím smluvním uživatelem. Zvažováno 

bylo prodloužení smluvního ujednání na dobu určitou, počínaje dnem 1. ledna 2018 a konče 

dnem 31. prosince 2018. 

Diskuse: 

▪ pozitivní reference ze strany správce MBF; 

▪ příjem (finanční zdroje) žadatele stabilní; 

▪ bezproblémový a komunikativní uživatel. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1267/2014-2018. 

 

3.2.6 Zajištění kontinuity doby trvání uživatelského vztahu k ubytovací jednotce č. 9/III. 

patro bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany  

Pan místostarosta RM seznámil s Žádostí o prodloužení uživatelského vztahu, která byla 

zpracována Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala žádané a navrhované prodloužení dříve uzavřené Smlouvy 

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

Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s žadatelem trvale bytem Kosova Hora, na dobu 

určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. března 2018. 

Diskuse: 

▪ stávající smluvní ujednání je ze strany žadatele o prodloužení uživatelského vztahu plněno 

a respektováno; 

▪ další aspekty smluvního vztahu (dodatek). 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. března 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1268/2014-2018. 

 

3.2.7 Zajištění kontinuity doby trvání uživatelského vztahu k ubytovací jednotce č. 2/IV. 

patro bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany  

Rada města Sedlčany obdržela informace k Žádosti Městským úřadem Sedlčany zaevidované 

dne 11. prosince 2017 pod č. j.: OM 23311/2017. 

Níže identifikovaná žadatelka město Sedlčany požádala o prodloužení stávající Smlouvy 

o ubytování v ubytovací jednotce č. 2 ve 4. patře situované v bytovém domě na adrese 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. 

 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany na tomto jednání zvažovala schválit prodloužení dříve založené Smlouvy 

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

Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/IV. patro), a to v době před jejím ukončením. Smlouva je 

uzavřena na dobu určitou do dne 31. prosince 2017.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, po vyhodnocení všech referencí členů RM navrhuje 

smluvní ujednání prodloužit ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018. 

Diskuse: 

▪ informace a doporučení smluvní ujednání prodloužit ze strany správce MBF; 

▪ další doplňující informace a údaje. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1269/2014-2018. 

 

3.2.8 Smlouva o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 

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

Pan místostarosta RM seznámil s obsahem Žádosti ve věci návrhu na založení uživatelského 

vztahu o poskytnutí ubytovací jednotky v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. 

p. 791, 264 01 Sedlčany.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém 

domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. 

patro), a to na dobu určitou, s akceptací návrhu Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

a to počínaje dnem 1. ledna 2018 a konče dnem 31. března 2018. 

Diskuse: 

▪ problematika zajištěných referencí; 

▪ žadatelova potřebnost; 

▪ návrh smluvního ujednání (limity pro založení režimu užívání s prevencí vzniku pohledávek). 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. března 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1270/2014-2018. 

 

3.2.9 Zajištění doby trvání uživatelského vztahu k ubytovací jednotce č. 11/IV. patro 

bytového domu na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany  

RM projednala Žádost ze dne 6. prosince 2018, která byla Městským úřadem Sedlčany 

zaevidována téhož dne pod č. j.: MST 22982/2017. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala chválit dobu trvání smluvního ujednání, a to na základě výše 

uvedené Žádosti o prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí přístřeší 

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



 

 

č. 11/IV. patro), a to o další časový interval, respektive na dobu určitou ode dne 1. ledna 2018 

maximálně do dne 31. prosince 2018. 

Diskuse: 

▪ reference správce MBF;  

▪ nájemné hradí pravidelně dle Smlouvy; 

▪ stabilita ubytování; péče o nezletilou. 

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

předsedající jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí 

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

jednotka č. 11/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 

2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1271/2014-2018. 

 

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

Problematika tohoto charakteru nebyla do programu jednání RM zařazena. Do této 

problematiky by svým charakterem obecně náležel Dodatek č. 3 ke stávajícímu smluvnímu 

ujednání k užívání areálu budov a pozemků, které tvoří komplex Nemocnice Sedlčany, avšak 

tento svým charakterem přesahuje rámec majetkoprávních vztahů (vizte níže), proto je uveden 

v problematice souboru „Různé“.    

 

 

4. Různé 

 

Poznámka: Následuje blok tematických celků „Různé“ projednávaný před blokem 

majetkoprávních vztahů (body 4.1 – 4.6). Z důvodů dodržení zaužívaného časového 

a předmětného schématu a charakteru je zařazen do této problematiky zde uvedené.    

 

4.1 Návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany; 

fondy organizací na rok 2018, odpisové plány těchto subjektů na rok 2018 a střednědobý 

výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2019 – 2020 

Pan starosta problematiku uvedl v širších souvislostech a změnách legislativního prostředí. 

Návrhy dokumentů předkládaných ke schválení (rozpočty; odpisové plány) byly s řediteli 

subjektů předem projednány. 

Rozpočty se netýkají investičních záměrů na majetku, který byl subjektům poskytnut do užívání 

k plnění jejich funkcí. 

Pan starosta na jednání RM předal slovo přizvané referující.             

Referujícím k řešené a projednávané problematice byla paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru 

ekonomického, která byla panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, přizvána k tomuto bodu 

jednání RM. 

Materiál k tomuto bodu jednání je uložen na Městském úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickém. 

Projednávané dokumenty byly zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, rovněž 

v elektronické podobě. 

Z tohoto důvodu zde nejsou opisovány. Kromě toho si je může každý občan vyžádat, a to přímo 

u původců listin. 

 



 

 

Přehled výše příspěvků na rok 2018 a výše příspěvků dle střednědobého výhledu rozpočtu  

2019 – 2020 PO města Sedlčany (zpracovaného dle návrhů rozpočtu 2018 a střednědobého 

výhledu rozpočtu 2019 – 2020 – plán výnosů – nákladů); níže tabulka. 

 

Název příspěvkové organizace města 

Sedlčany 

Návrh příspěvku 

na činnost v r. 2018 

v tis. Kč 

Střednědobý výhled rozpočtu 

v tis. Kč 

Příspěvek 

2019 

Příspěvek 

2020 

1. základní škola Sedlčany 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

2. ZS – škola Propojení Sedlčany 2.195,00 2.195,00 2.195,00 

Školní jídelna 1. ZŠ Sedlčany 595,00 600,00 605,00 

Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany 550,00 560,00 577,00 

Mateřská škola Sedlčany 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Základní umělecká škola Sedlčany 395,00 395,00 395,00 

Městská knihovna Sedlčany 4.249,00 4.448,00 4.617,00 

Kulturní dům J. Suka Sedlčany 5.372,00 5.594,00 5.831,00 

Městské muzeum Sedlčany 2.893,00 2.893,00 3.056,00 

Sportovní areály Sedlčany – činnost 4.515,00 4.868,00 5.094,00 

Sportovní areály Sedlčany – opravy 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

Součástí návrhu rozpočtu je návrh rozpočtu fondového hospodaření, plán odpisů na rok 2018 

a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2020. 

Návrhy jednotlivých PO a záznamy o projednání podepsané starostou města a řediteli PO jsou 

uloženy na Odboru ekonomickém. 

 

U neškolských PO se příspěvek oproti roku 2017 zvyšuje z důvodu změny legislativy 

o platových poměrech ve veřejných službách a správě. U těchto organizací je v příspěvku 

na činnosti zahrnuta i částka na platy zaměstnanců vč. zákonných odvodů. ZŠ, ŠJ, MŠ a ZUŠ 

dostávají dotace na platy a s nimi související odvody přímo ze SR prostřednictvím Krajského 

úřadu Středočeského kraje.  

 

Z návrhů základních dokumentů vyplývá následující výše příspěvku z rozpočtu města Sedlčany 

dílčím subjektům na rok 2018: 

1. základní škola Sedlčany     2.800,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.195,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      595,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      550,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     4.249,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.372,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     2.893,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  4.515,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč.“ 

 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy jednotlivých provozních výdajů; 

▪ další aspekty projednávání (odpisové plány a jejich nastavení); 

▪ vazby na rozpočet města Sedlčany; 

▪ změna legislativních podmínek; 



 

 

▪ postup ve věci zveřejnění schválených rozpočtů. 

 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany na rok 2018, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech 

organizací na rok 2018, odpisové plány těchto subjektů na rok 2018 a střednědobý výhled 

rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2019 – 2020, vše dle 

předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

ekonomického, s řediteli příspěvkových organizací. Tímto se příspěvek na činnost subjektů 

schvaluje v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     2.800,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.195,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      595,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      550,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     4.249,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.372,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     2.893,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  4.515,00 tis. Kč / 1.000,00 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 76-1255/2014-2018. 

 

4.2 Dodatek č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice 

v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice; schválení 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že tento bod programu obsahově překračuje majetkoprávní 

problematiku, je zařazen do problematiky „Různé“, jak již výše uvedeno. 

 

Pan starosta pro členy RM upřesnil problematiku v nastavené časové ose.   

Vzhledem k tomu, že Rada města Sedlčany Dodatek č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, 

správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, podrobně 

a opakovaně projednávala, jako i další souvztažnosti a Zastupitelstvo města Sedlčany 

na veřejném zasedání (dne 11. prosince 2017) toto smluvní ujednání doporučilo svým 

usnesením schválit, byla k uvedenému po krátkém slovu pana starosty otevřena diskuse. 

   

Diskuse: 

▪ odstranění některých jazykových vad; 

▪ další vyjasnění postupu podle této Smlouvy; 

▪ zajištění stability vztahu. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany s odkazem na usnesení Zastupitelstva města Sedlčany zn. 223/2014-

2018, které bylo přijato dne 11. prosince 2018, schvaluje Dodatek č. 3, kterým se mění Smlouva 

o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, který 

je součástí konsolidovaného znění Smlouvy o nájmu areálu nemocnice 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 76-1256/2014-2018. 



 

 

 

4.3 Podpora spektra ambulantních služeb ve městě Sedlčany; psychiatrická ambulance 

Záležitostí se dlouhodoběji zabývá pan starosta.  

Níže uvedený lékař požádal o podpůrné stanovisko k vlastní Žádosti o smluvní vztah 

se  Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 

Ambulance již funguje od března 2017 zatím pro tři smluvní pojišťovny; dopravní obslužnost 

pro některé pacienty se sníženou mobilitou znevýhodňuje určité množství pacientů a činí služby 

méně dostupné.  

Pro naše občany jsou objednací lhůty v Benešově a Příbrami mezi 5 – 8 týdny; pro integrovanou 

péči o duševní zdraví je výhodou blízká spolupráce s praktickými lékaři, kteří o dostupnost 

služeb v Sedlčanech projevují zájem. 

Nemocnice také ventilovala zájem o konziliární činnost, kterou lékař může poskytovat 

pacientům Všeobecné zdravotní pojišťovny, hospitalizovaných na lůžkových somatických 

odděleních. 

Revizní oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny lékaři (žadateli) odmítlo proplatit 

i vyžádanou akutní péči – se sdělením, že z tohoto regionu mají lékaři pacienty odesílat do PN 

Dobřany. 

Lékař požádal o poskytnutí krátkého podpůrného stanoviska a vyjádření k dostupnosti služeb 

z pohledu Rady města Sedlčany. 

Identifikace žadatele: 

MUDr. Patrik Grexa, psychiatr; tel. 606 653 040. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala Žádost podpořit vydáním souhlasného stanoviska 

k předpokládanému smluvnímu vztahu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, o které 

požádal pan MUDr. Patrik Grexa, psychiatr, který má zájem ve městě Sedlčany otevřít 

rozšířenou psychiatrickou ambulanci a dále poskytovat tyto služby pacientům, kteří jsou 

pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a hospitalizováni na  lůžkových somatických 

odděleních v Nemocnici Sedlčany. 

Diskuse: 

▪ možnost rozšíření ambulantních služeb v nejširším možném spektru je žádoucí podpořit; 

▪ reference z prostředí Nemocnice Sedlčany pozitivní; 

▪ služba je žádoucí; ponejvíce záleží na rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s vydáním podpůrného stanoviska k Žádosti o smluvní vztah 

s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, o které požádal pan MUDr. Patrik Grexa, psychiatr, 

který má zájem ve městě Sedlčany otevřít ambulanci a dále poskytovat tyto služby pacientům, 

kteří jsou pojištěnci uvedené zdravotní pojišťovny a hospitalizováni na  lůžkových somatických 

odděleních v Nemocnici 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 76-1257/2014-2018. 

 

4.4 Zajištění vyhotovení koncepční studie na výstavbu Plaveckého bazénu Sedlčany 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, Radu města Sedlčany seznámil s nabídkou 

Projekční kanceláře Wach, s. r. o., IČ 25214250; se sídlem Cheb, Májová 608/23, 350 02 Cheb, 

která by mohla pro město Sedlčany, a to pro potřeby rozhodovacího procesu výkonných orgánů 

města Sedlčany, vyhotovit koncepční studii na reálnost záměru výstavby Plaveckého bazénu 

Sedlčany. 



 

 

Pan starosta dále RM předložil určitý koncept dalšího postupu před případným zadáním 

projektové dokumentace. V současné době je žádoucí zajistit dostatek informací 

pro rozhodnutí, který z plaveckých bazénů by byl ve městě Sedlčany finančně udržitelný, kolik 

by jeho provoz zatížil každoročně městský rozpočet a rovněž tak, kterou z možností je reálné 

ze současného rozpočtu financovat bez ohrožení chodu města Sedlčany, případně za jakých 

předpokládaných podmínek. Největší otázkou zůstává varianta plaveckého bazénu 

s celoročním provozem.   

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala předložený koncept postupu rozhodovacího procesu 

výkonných orgánů města Sedlčany za účelem rozhodnutí o záměru výstavby Plaveckého 

bazénu Sedlčany (nabídka na vypracování koncepční studie).   

 

Diskuse: 

▪ nad některými zařízeními vyhotovenými městy v ČR za poslední roky; 

▪ zajištění koncepční studie je žádoucí pro další rozhodování; 

▪ další aspekty problematiky. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje pro potřeby rozhodovacího procesu výkonných orgánů města 

Sedlčany vyhotovení koncepční studie na výstavbu Plaveckého bazénu Sedlčany a ukládá panu 

Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, zajistit plnou součinnost zpracovateli a potřebné 

podklady za účelem vyhotovení žádoucího dokumentu, který bude objednán podle nabídky 

Projekční kanceláře Wach, s. r. o., IČ 25214250; se sídlem Cheb, Májová 608/23, 350 02 

Cheb.“.  

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 76-1258/2014-2018. 

 

4.5 Kogenerační jednotka na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany  
Již dlouhodoběji je zvažována instalace kogenerační jednotky. 

Její princip je velice jednoduchý, spočívající v tom, že motor spalující např. plyn, pohání 

generátor, který vyrábí elektrickou energii, přičemž je motor ochlazován vodou, která je 

zdrojem vytápění objektů (např. bytových domů). Díky vysoké účinnosti kogeneračních 

jednotek mezi 90 – 95 % je cena energií příznivá. 

Za účelem výhodnosti a efektivity tzv. posouzení navrhovaných investic na rekonstrukci zdroje 

CZT 2 v Sedlčanech byla jako vhodná metoda posouzení doporučena a následně provedena 

SWOT analýza. 

Dle mechanismu SWOT analýzy byly porovnávány dvě možnosti stabilního zlevnění ceny 

vyrobeného tepla pro otop bytových domů, a to instalací kogenerační jednotky (výroba el. 

energie s využitím odpadového tepla při chlazení generátorů) a změnou paliva (namísto plynu 

využít dřevní štěpku). 

Pan starosta poznamenal, že SWOT analýza je nástrojem dlouhodobého plánování, protože 

komplexně hodnotí fungování firmy (nebo čehokoliv jiného) a pomáhá nalézt problémy nebo 

nové příležitosti k růstu, v našem případě k úsporám. 

SWOT analýza se skládá ze dvou částí, které mají dvě podčásti: 

1. Interní – silné stránky a slabé stránky. 

2. Externí – příležitosti a hrozby. 

Proveden byl tedy klasický soupis kladů a záporů. 

Analýzu sestavil pan Ing. David Dytrich ze společnosti Trigad, s. r. o. 

Jako výhodnější byla hodnocena kogenerace.  



 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany za účelem zlevnění ceny tepla pro konečného spotřebitele a úspory 

energií, a to na základě zajištěné dokumentace byla seznámena s výsledky dokončené odborné 

analýzy porovnání technologií a topných médií v prostředí Centrálního zdroje tepla 2 Sedlčany. 

Za tímto účelem RM zvažovala schválit realizaci kogenerační jednotky, a to za použití modelu 

investičního záměru, jako tomu bylo dříve na Centrálním zdroji tepla 1 Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ další informace ze zajištěných zdrojů. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany za účelem zlevnění ceny tepla pro konečného spotřebitele a úspory 

energií, a to na základě výsledků dokončené odborné analýzy porovnání technologií a topných 

médií, schvaluje realizovat za použití modelu investičního záměru, jako tomu bylo 

na Centrálním zdroji tepla 1 Sedlčany a současně ukládá panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi 

města, zajistit veškeré administrativní kroky vedoucí k právnímu jednání města Sedlčany 

a budoucího investora.“ 

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 76-1259/2014-2018. 

 

4.6 Výroba elektrické energie, případné dodávky tepla a jeho využití; biologické procesy 

čištění odpadních vod na ČOV Sedlčany 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, ozřejmil dlouhodobě trvající úvahy, které společně sdílí 

s představiteli správce Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany a rozvíjí 

na představách technického řešení, a to s oporou známých praktických možností, které svědčí 

o smysluplnosti záměru zřízení kogenerační jednotky na ČOV Sedlčany s podporou 

tepla biologických procesů čištění (hnití) odpadních vod na ČOV Sedlčany. 

Kogenerace, jinak vyjádřeno společná výroba tepla a elektřiny, představuje velmi zajímavou 

aplikaci moderních technologií na známé principy, v tomto případě i s využitím bio – hmoty.  

Zájmem je podrobněji prověřit možnosti zajištění kogenerační jednotky na Čistírně odpadních 

vod Sedlčany, která by v podstatě dodávala elektrickou energii pro vlastní spotřebu, případně 

další teplo pro podporu technologického procesu vyhnívání odpadních kalů nebo teplo 

z biologických procesů uměla dále využít.  

   

Diskuse: 

▪ předpokládaný potenciál; 

▪ další aspekty problematiky v širších souvislostech; 

▪ potřeba odborného posouzení (naplánována další jednání na první dekádu ledna 2018); 

▪ možnosti dotačních titulů. 

Diskuse ukončena. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany ukládá panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, objednat studii 

posouzení integrace technologií pro výrobu tepla a elektrické energie na ČOV Sedlčany 

s podporou biologických procesů při čištění odpadních vod, a to s potenciálem na pokrytí 

nákladů na její vyhotovení ze zdrojů dotačních titulů.“ 

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 76-1260/2014-2018. 



 

 

 

Poznámka: Následuje blok tematických celků projednávaný po bloku majetkoprávních vztahů. 

 

4.7 Stravné dětí navštěvujících a stravujících se v objektech Mateřské školy Sedlčany 

s účinností dnem 1. ledna 2018 

RM byla podrobněji seznámena s navýšením ceny stravného v Mateřské škole Sedlčany na rok 

2018. 

Písemnost MST 22553/2017 přijata dne 29. listopadu 2017. 

Identifikace subjektu: 

Mateřská škola Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 

264 01 Sedlčany; IČ 70999058. 

Legislativní rámec rozhodování: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon);  

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášek č. 107/2008 Sb., č. 

463/2011 Sb., č. 17/2015 Sb. a č. 210/2017 Sb. 

Úkon je v kompetenci stravovacího zařízení, pro náš případ, kdy není právním subjektem, avšak 

je pod působností právního subjektu Mateřská škola Sedlčany, příspěvková organizace, je 

kompetentní osobou paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu. 

 

Identifikace množiny 

strávníků 

Stávající stav v Kč Rozhodnutí v Kč 

Celodenní stravné (děti do 6 

let) 

30,00  32,00 

Celodenní stravné (děti do 10 

let) 

32,00 34,00 

Zaměstnanci (pouze oběd) 26,00 28,00 

 

Poslední úprava byla provedena k datu 1. září 2014. 

Důvodem je navýšení cen potravin (inflace), čímž subjekt není již dále schopen plnit výživové 

normy stanovené vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 1 odst. 2 a násl. v Příloze 

č. 1 uvedené. 

 

Příloha k uvedené vyhlášce svědčí o následném. 

 

Finanční limity na nákup potravin (Kč/den/strávník); tabulka 

 

Kategorizace pokrmu Strávníci do 6 let v Kč Strávníci nad 6 let do 10 let 

v Kč 

Přesnídávka 6,00 – 9,00 7,00 – 12,00 

Oběd 14,00 – 25,00 16,00 – 32,00 

Svačina 6,00 – 9,00 6,00 – 10,00 

Nápoje 3,00 – 5,00 3,00 – 5,00 

Celkem 29,00 – 48,00 32,00 – 59,00 

 

Porovnání cen stávajících a cen po navýšení 

 

 Strávníci do 6 

let v Kč 

Strávníci do 6 

let v Kč 

Strávníci nad 6 

let do 10 let v Kč 

Strávníci nad 6 

let do 10 let v Kč 



 

 

Kategorizace 

pokrmu 

Ceny do 31. 12. 

2017 v Kč 

Ceny od 1. 1. 

2018 v Kč 

Ceny do 31. 12. 

2017 v Kč 

Ceny od 1. 1. 

2018 v Kč 

Přesnídávka 6,00 6,00 7,00 7,00 

Oběd 15,00 16,00 16,00 17,00 

Svačina 6,00 7,00 6,00 7,00 

Nápoje 3,00 3,00 3,00 3,00 

Celkem 30,00 32,00 32,00 34,00 

 

 

Diskuse: 

▪ zvyšující se inflace; ceny základních surovin stoupají. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí rozhodnutí paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky 

Mateřské školy Sedlčany, učiněné podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., 

o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kterým je navyšováno stravné dětí 

navštěvujících a stravujících se v objektech Mateřské školy Sedlčany, a to s účinností dnem 

1. ledna 2018 tak, že cena stravného pro strávníky do dovršení věku šesti let je ve výši 32,00 Kč 

a pro strávníky do deseti let věku je ve výši 34,00 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 76-1272/2014-2018. 

 

4.8 Přijetí daru pro Mateřskou školu Sedlčany, příspěvkovou organizaci 

Písemnost označena Městským úřadem Sedlčany č. j.: MST 23484/2017 (přijata dne 

12. prosince 2017). 

Vyhotovena byla dne 11. prosince 2017. 

Paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu, požádala o vyslovení souhlasu města Sedlčany 

s přijetím účelového daru. 

Poskytovatelem (dárcem) je městská obchodní společnost se stoprocentní účastí města 

Sedlčany, a to Sedlčanské technické služby, s. r. o., která hodlá darovat herní prvky a hračky 

v celkové hodnotě 7.569,00 Kč. 

Dar je poskytován pro všechny třídy školy a pro všechna pracoviště (Centrální pracoviště a dvě 

Odloučená pracoviště). 

Identifikace dárce: 

Sedlčanské technické služby, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 

Sedlčany; IČ 27167127; zastupuje pan Jiří Daněk, jednatel společnosti. 

Identifikace příjemce daru: 

Mateřská škola Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 

264 01 Sedlčany; IČ 70999058.  

 

Diskuse: 

▪ posílení kvality výuky pohybových schopností; 

▪ zdravý životní styl. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím účelového daru pro Mateřskou školu Sedlčany, 

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

IČ 70999058, kterým jsou herní prvky a hračky v celkové hodnotě 7.569,00 Kč a který je 

poskytován dárcem – Sedlčanské technické služby, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. 



 

 

p. 651, 264 01 Sedlčany, pro všech deset tříd v rámci třech pracovišť školy.“ 

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 76-1273/2014-2018. 

 

4.9 Finanční dary na podporu činnosti hudebního souboru BLUE ORCHESTRA 

Písemnost označena Městským úřadem Sedlčany č. j.: MST 23395/2017 (přijata dne 

11. prosince 2017). 

Vyhotovena dne 8. prosince 2017. 

Žádost o schválení účelových darů na činnost hudebního souboru BLUE ORCHESTRA.  

Ředitel Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany požádal o vyjádření předchozího souhlasu 

města Sedlčany (zřizovatele příspěvkové organizace, pod jehož záštitou hudební těleso 

vystupuje) s přijetím souboru finančních darů, a to od následujících poskytovatelů: 

Ing. Jiří Burian, starosta a senátor  15.000,00 Kč; 

dále jiní:     10.000,00 Kč; 

      10.000,00 Kč; 

        8.000,00 Kč; 

S-B, s. r. o. (stavební firma)     5.000,00 Kč; 

        3.000,00 Kč; 

        2.000,00 Kč.     

Předložen byl vzorový návrh Darovací smlouvy, který bude aplikován. 

Za žadatele věc vyřizuje pan Ing. Martin Severa, ředitel příspěvkové organizace Kulturní dům 

Josefa Suka Sedlčany, IČ 42728452, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 

Sedlčany.  

 

Diskuse: 

▪ nad činností hudebního tělesa; 

▪ reprezentace města Sedlčany; 

▪ poděkování všem dárcům. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím množiny účelových darů na činnost hudebního 

souboru BLUE ORCHESTRA, které jsou přijímány na základě Smluv darovacích, uzavřených 

mezi Kulturním domem Josefa Suka Sedlčany a dárci, a to v celkové hodnotě 53.000,00 Kč.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1274/2014-2018. 

 

4.10 Program jednání Rady města Sedlčany a Zastupitelstva města Sedlčany na I. pololetí 

roku 2018 (návrh) 

Pan místostarosta za účelem projednání pro členy RM připravil návrh programových celků 

budoucích jednání, a to spolu s přiřazenými termíny.   

I. zasedání dne 10. ledna 2018; RM č. 77/2014-2018  

 Výkon státní správy v roce 2017 

 Systemizace pracovních míst na rok 2018 

II. zasedání dne 24. ledna 2018; RM č. 78/2014-2018  

 Výsledky hospodaření města za rok 2017 

 Příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 

III. zasedání dne 7. února 2018; RM č. 79/2014-2018 



 

 

 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 

IV. zasedání dne 21. února 2018; RM č. 80/2014-2018 

 Sport; Výroční zpráva Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové 

organizace za rok 2017 

V. zasedání dne 7. března 2018; RM č. 81/2014-2018 

 Kultura, výroční zprávy KDJS, Městského muzea Sedlčany a Městské 

knihovny Sedlčany; Program Městských slavností ROSA 2017 

VI. zasedání dne 21. března 2018; RM č. 82/2014-2018 

 Sociální péče, činnost Pečovatelské služby Sedlčany, situace na trhu práce 

VII. zasedání dne 4. dubna 2018; RM č. 83/2014-2018 

 Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

VIII. zasedání dne 18. dubna 2018; RM č. 84/2014-2018 

 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. čtvrtletí 2017 

IX. zasedání dne 2. května 2018; RM č. 85/2014-2018 

 Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

X. zasedání dne 16. května 2017; RM č. 86/2014-2018 

 Investice města Sedlčany 2018 

XI. zasedání dne 30. května 2018; RM č. 87/2014-2018 

 Zdravotnictví, činnost Nemocnice Sedlčany 

XII. zasedání dne 13. června 2018; RM č. 88/2014-2018 

 Bezpečnost, činnost složek Integrovaného záchranného systému; krizové 

řízení 

XIII. zasedání dne 27. června 2018; RM č. 89/2014-2018 

 Školství, činnost škol a školských zařízení 

 

Termín nejzazšího zasedání ZM (předpokládané): 5. března 2018. 

Diskuse: 

▪ členové RM vyjádřili s návrhem upraveného programu souhlas. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Program jednání Rady města Sedlčany na I. pololetí roku 2018 

(hlavní programové celky; termíny jednání), který sestavil a na jednání předložil 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 76-1275/2014-2018. 

 

4.11 Návrh na zvýšení odměny jednatelů obchodních společností 

Problematiku pro jednání RM připravil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany. 

Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci pana místostarosty. 

Diskuse: 

▪ nad jednotlivými návrhy; 

▪ nad kvalitou a množstvím odváděné práce; 

▪ nad organizačními schopnostmi; 

▪ plnění úkolů zadaných městem Sedlčany; 

▪ plnění rozpočtu; 



 

 

▪ systém řídících prvků; 

▪ další atributy hodnocení práce a působnosti. 

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

předsedající jednání RM nechal následně hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh na navýšení odměny o deset procent ze stávající částky 

jednatelům obchodních společností založených městem Sedlčany, a to jednateli Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. a jednateli Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., s účinností dnem 

1. ledna 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1276/2014-2018. 

 

4.12 Žádost; Návrh na přijetí množiny darů; účelové dary na podporu hlavní činnosti 

Městské knihovny Sedlčany 

Rada města Sedlčany projednala Žádost Městské knihovny Sedlčany o udělení předchozího 

souhlasu k přijatí daru knihovních dokumentů. 

Městský úřad Sedlčany Žádost zaevidoval dne 13. prosince 2017 pod č. j.: MST 23588/2017. 

Žádost byla podána paní Blankou Tauberovou, ředitelkou Městské knihovny Sedlčany. 

Dar by měl být „vložen“ do půjčovního procesu. 

Jedná se o dar dokumentů, který obdarovaný dále použije pro výkon hlavní činnosti podle 

Zřizovací listiny subjektu. Celková hodnota daru činí 49.391,99 Kč. Dar tvoří 236 svazků, 

z toho 224 knih (hodnota 48.191,00 Kč) a 12 audioknih (hodnota 1.200,00 Kč).  

Přílohou Žádosti je seznam dokumentů (přírůstkové seznamy). Tyto seznamy obsahují ke každé 

položce přírůstkové číslo, lokaci, signaturu, identifikaci autora, název předmětu, identifikaci 

nakladatele, rok vydání, cenu, účetní doklad a možnost vepsání poznámky, případně uvedení 

části díla.    

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat souhlasné stanovisko s přijetím souboru darů 

do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, které obdarovaný subjekt 

bude dále používat pro plnění výkonu hlavní činnosti podle Zřizovací listiny subjektu. Celková 

hodnota daru je spočítána na částku 49.391,99 Kč, jak již uvedeno výše.  

Diskuse: 

▪ nad vybranými údaji uvedenými v příloze Žádosti;  

▪ vývoj a porovnání oproti roku 2016; 

▪ další souvztažnosti a možnosti podpory a zajištění hlavní činnosti. 

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

bylo následně hlasováno: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím daru do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, které 

obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota 

daru je 49.391,99 Kč (představuje cekem 236 svazků; z toho 224 knih a 12 audioknih).“ 

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 76-1277/2014-2018. 

 

4.13 Vypořádání podnětů a připomínek zastupitelů a veřejnosti z veřejného zasedání ZM 

ze dne 11. prosince 2017 

Pan místostarosta připravil podrobnější zprávu o diskusních příspěvcích a příspěvcích 

do rozpravy, jako i zprávu o plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

RM se zabývala zejména: 



 

 

▫ Diskusním příspěvkem č. 1 – „Střet obecně prospěšných zájmů (místní komunikace –   

parkoviště & svozové místo); dopravní značení“; diskusní příspěvek předložil zastupitel 

pan Jiří Dundr; 

▫ Diskusním příspěvkem č. 2 – „Ozvučení veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka“; 

diskusní příspěvek předložil zastupitel pan Jiří Dundr;  

▫ Diskusním příspěvkem č. 3 – „Návrh na zřízení tzv. veřejného diskusního fóra“; diskusní 

příspěvek předložila zastupitelka paní Ing. Blanka Vilasová;  

▫ Diskusním příspěvkem č. 4 – „Tvorba návrhu rozpočtu města Sedlčany“; diskusní příspěvek 

předložila zastupitelka paní Ing. Blanka Vilasová;   

▫ Diskusním příspěvkem č. 5 – „Dopravní řešení křižovatky ulice Havlíčkova a ulice 

U Kulturního domu“; diskusní příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan Mgr. et 

Mgr. Rostislav Hefka;   

▫ Diskusním příspěvkem č. 6 – „Vyhotovení povrchu chodníku podél silnice I/18 směrem 

od křižovatky s ulicí K. H. Máchy k ústí křižovatky ulice Strojírenská; vyhotovení chodníku 

mezi nákupními centry“; diskusní příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan Mgr. Radovan 

Faktor; 

▫ Diskusním příspěvkem č. 7 – „Stav přípravných činností k rozhodnutí ve věci výstavby 

plaveckého bazénu“; diskusní příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan Jaroslav Repetný;   

▫ Diskusním příspěvkem č. 8 – „Údržba a oprava umělé vodní nádrže Na Potůčku“; diskusní 

příspěvek předložil a přednesl zastupitel pan Jaroslav Repetný;   

▫ Diskusním příspěvkem č. 9 – „Stav přípravných činností k rozhodnutí ve věci výstavby 

plaveckého bazénu – doplnění diskusního příspěvku č. 15.1.7; diskusní příspěvek předložil 

a přednesl zastupitel pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka; 

▫ Diskusním příspěvkem č. 10 – „Dopravní závada ve křižovatce ulic Víta Nejedlého, Petra 

Bezruče, Sokolovská“; diskusní příspěvek předložil pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník; 

▫ Diskusním příspěvkem č. 11 – „Pořádek na veřejných prostranstvích na sběrných místech 

k odložení separovaného odpadu do sběrných nádob“; diskusní příspěvek předložila paní 

Ing. Blanka Vilasová; 

▫ Diskusním příspěvkem č. 12 – „Zadávání veřejných zakázek městem Sedlčany“; diskusní 

příspěvek předložila paní Ing. Blanka Vilasová. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozpravou zastupitelů k dílčím bodům jednání;  

▪ nad požadavky a podněty z diskuse; 

▪ nad rozdělením úkolů při řešení podnětů. 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující výrok návrhu usnesení, o kterém bylo 

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí návrh pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města 

Sedlčany, na vypořádání připomínek do rozpravy k jednotlivým tematickým celkům programu 

jednání Zastupitelstva města Sedlčany, dále diskusních příspěvků a připomínek, které byly 

vyřčeny přítomnými zastupiteli a případně občany na veřejném zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 11. prosince 2017.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 76-1278/2014-2018. 

 

4.14 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany; Rallycross klub AČR 

Rada města Sedlčany projednala Žádost subjektu Rallycross klub AČR, pobočného spolku 

Sedlčany; IČ 06036066; se sídlem Sedlčany, Jižní Svah č. p. 1188, 264 01 Sedlčany. 

Žadatel je právnickou osobou. 



 

 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany přijata dne 6. prosince 2017 a zaevidována byla 

pod č. j.: MST 23060/2017. 

Odůvodnění Žádosti: 

Vánoční besídka je každoroční akce konaná v hotelu Vltavan. Hlavním cílem je podpořit 

divadelní spolky a hudební kapely v počtu cca 12 – 14 ze Sedlčan a okolí. Pro některé hudební 

soubory to bývá vůbec první možnost veřejně vystoupit a představit se publiku. 

Akce se letos koná dne 16. prosince v čase od 17:00 do 02:00 hod. 

Jak již uvedeno výše tzv. Vánoční besídka, kterou výše uvedený subjekt pořádá, je již tradiční 

akcí sedlčanských vánočních svátků, na které každoročně vystoupí 12 – 14 kapel a divadelních 

souborů, které pocházejí ze Sedlčan a okolí. Vzhledem k technické náročnosti (dva velké sály, 

dvě aparatury; zvukaři), platbě nájemného a nízkému vstupnému (většina návštěvníků akce jsou 

spíše mladí lidé, žáci a studenti, kteří si nemohou dovolit zaplatit vysoké vstupné) byla akce 

v několika posledních letech prodělečná (uvedeno v Žádosti). Přesto se tento rok (2017) bude 

konat již jedenáctý ročník a akce navštěvují lidé z širokého okolí.  

Žádaná dotace by měla sloužit k pokrytí provozních nákladů a na zázemí pro kapely (zvukaři, 

energie, aparatury). Z příjmů ze vstupného by se pak hradily náklady kapelám. 

 

Závěr: 

Prostředky alokované v rozpočtu města Sedlčany pro kompetenci RM na rok 2017 jsou již 

vyčerpány a zasedání ZM bude až v roce 2018.  

RM nezbývá nic jiného než Žádost zamítnout. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.15 Záměr parkových úprav; Městský park Sedlčany; třetí projednávání 

První samostatné projednávání bylo zařazeno na program jednání RM dne 4. října 2017 (vizte 

Zápis z jednání RM, bod 4.10), a to na základě předchozích jednání pana Ing. Jiřího Buriana, 

starosty města a zástupců investora. K problematice bylo přijato usnesení následujícího znění, 

které bylo označeno zn. RM 70-1179/2014-2018: 

„Rada města Sedlčany schvaluje objednat inventarizaci zeleně a studii kompozice parkové 

úpravy za cenu 112.500,00 Kč bez DPH podle obdržené nabídky od společnosti 

Atelier 8000, spol. s r. o., se sídlem Radniční č. p. 7, 370 01 České Budějovice; IČ 46680543 

pod pracovním názvem akce „Městský park Sedlčany“ v lokalitě Sedlčany při areálu 

Nemocnice Sedlčany v Tyršově ulici.“ 

Na základě tohoto usnesení byla realizována objednávka č. 138, která svědčí o zadání průzkumu 

a inventarizace stávající zeleně v lokalitě plánovaného parku v ulici Tyršova ve městě 

Sedlčany.  

Rada města Sedlčany byla na minulém jednání RM dále seznámena s návrhem postupu 

společnosti Atelier 8000, spol. s r. o., se sídlem Radniční č. p. 7, 370 01 České Budějovice; 

IČ 46680543, jejíž představy o spolupráci jsou zaneseny v předloženém návrhu Smlouvy 

o dílo, označené č. 161802, která byla jednajícím radním představena s navrhovanými 

úpravami. 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který k problematice disponuje dalšími informacemi, RM 

seznámil s vývojem názorů i s komplikovaností představ finanční podpory. 

Diskuse: 

▪ opakovaně nad sestaveným návrhem smluvního ujednání a parametry spolupráce; 

▪ finanční nároky projektu je žádoucí analyzovat; 

▪ návrh na jinou formu spolupráce (město Sedlčany na dobu předpokládané realizace 

schváleného projektového řešení pozemek za účelem vyhotovení projektu poskytne společnosti 



 

 

– investorovi do výpůjčky a po realizaci projektu jej převezme i s osazenou zelení a mobiliářem 

parku do vlastnictví);  

▪ smluvní ujednání o udržitelnosti projektu; 

▪ další možnosti spolupráce a případný vstup veřejnosti. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany ve věci nepřijala žádné konečné rozhodnutí. Odloženo na další jednání 

RM. Pan starosta s dárcem projedná další varianty spolupráce. RM bude následně informována. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.16 Nabídka na spolupráci se společností B&P Research, s. r. o; opakované projednávání  

Již na minulém jednání RM, a to v návaznosti na spolupráci v roce 2017, která se osvědčila, 

byla RM předložena nabídka další spolupráce v předmětu poradenství v oblasti strukturálních 

fondů, monitoringu a analýzy evropské legislativy, zprostředkování veřejných zakázek 

a v oblasti komplexní strategie rozvoje. 

Nabídku, která je datována dnem vyhotovení 23. listopadu 2017, pan starosta dále konzultoval 

a upřesnil. 

RM obdržela vstupní informace.  

Dle sdělení pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany, byl v listopadu 2017 formulován 

požadavek na vyhotovení nabídky k administraci projektu „Modernizace přestupního terminálu 

města Sedlčany“ po dobu realizace i udržitelnosti projektu. 

Radní byli následně seznámeni a návrhem společnosti B&P Research, s. r. o. 

Návrh vychází z administrace projektu na podzim 2017. 

Obsahuje hlášení změny harmonogramu vč. související změny Smlouvy o dílo. Konzultace 

změn s úředníky CRR, nahrávání změn do systému MS2014+. 

Cena: 6.000,00 Kč bez DPH za jednu změnu. 

Účast na komisi výběru zhotovitele stavby. 

Cena: 3.000,00 bez DPH za jednu účast, počet účastí 3; tj. 9.000,00 Kč bez DPH. 

K fakturaci celkem 15.000,00 Kč bez DPH. 

 

Návrh dále obsahuje administraci projektu pro podání závěrečné zprávy o realizaci a žádosti 

o platbu; organizační management při čerpání dotace; kontrola plnění harmonogramu; 

konzultační podpora při zpracování podkladů během čerpání dotace; podání žádosti o platbu; 

etapové (závěrečné monitorovací zprávy) a vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce 

prostřednictvím ISKP. 

 

Cena celkem: 48.000,00 Kč bez DPH, splatných 14 dní od podání žádosti o platbu. 

Termín platí po celou dobu realizace projektu. 

 

Vyhotovení hlášení o změně 

V závislosti na typu ohlašované změny 3.000,00 – 20.000,00 Kč bez DPH za jedno hlášení, 

typově uvedeno níže; oznámení o změnách se může podávat i v období udržitelnosti.  

Cena: 

- 2.000,00 Kč bez DPH za změnu typu změna sídla, adresy nebo kontaktních údajů; 

- 3.000,00 Kč bez DPH až 6.000,00 Kč bez DPH prostá změna projektu bez vlivu 

na financování (např. posunutí harmonogramu, změna soupisy bez vlivu na rozpočet); 

- 10.000,00 Kč bez DPH až 20.000,00 Kč bez DPH za změny s vlivem na financování 

rozpočtu (dle náročnosti a počtu změn). 

Termín: dle potřeby projektu. 

 



 

 

Monitorovací zpráva v době udržitelnosti projektu 

Cena: 10.000,00 Kč bez DPH za 1 zprávu, resp. za sledování udržitelnosti za 1 rok, tj. sledování 

dodržování závazků, příp. upozorňování na případy zakládající oznámení o změně. 

Termín: Dle požadavků řídícího orgánu. V průběhu udržitelnosti projektu se očekává 5 

monitorovacích zpráv. 

 

Účast na kontrolách 

Cena: 800 Kč bez DPH za hod. 

Termín: dle potřeby projektu. 

 

Monitoring dotačních příležitostí 

Cena: 2.500,00 Kč bez DPH / monitoring 

Termín: měsíčně 

Záměry: doprava (cyklostezka, chodníky), vzdělávání (technické zázemí škol), sport (atletický 

stadion), životní prostředí (sídelní zeleň, vodovod, kanalizace) 

 

 

Pro případ města Sedlčany by se zřejmě jednalo o spolupráci na konkrétních projektech, 

zejména na projektu pod názvem „Modernizace přestupního terminálu města Sedlčany“ 

po dobu další realizace i udržitelnosti projektu. 

Případná spolupráce by spočívala především v těchto činnostech (zopakovány z minulého 

jednání RM): 

▫ konzultace změn projektu s úředníky CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky); 

▫ administrace projektu, podání závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu; 

▫ vyhotovení hlášení o změně; 

▫ monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu; 

▫ účast na kontrolách; 

▫ monitoring dotačních příležitostí. 

Diskuse: 

▪ vyhodnocení dosavadní spolupráce; 

▪ revize objednávek a jejich plnění; 

▪ cenové relace obdržené nabídky; 

▪ další potenciál spolupráce. 

Rada města Sedlčany se k předložené nabídce ani tentokráte nevyjádřila žádným konečným 

rozhodnutím. Nabídka bude dále konzultována a projednána na některém z budoucích zasedání 

RM. Úkolu se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

Členové RM byli předsedajícím vyzváni ke sdělení dalších samostatných příspěvků, podnětů 

a případných připomínek.  

 

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

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího sedmdesátého šestého zasedání Rady města 

Sedlčany (RM č. 76/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům a za další doplňující – průběžné diskusní příspěvky 



 

 

i za celkový přístup k činnosti při tomto jednání a za nezištný výkon funkce radních 

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

dnešního a předchozího jednání RM.  

 

Následné plánované zasedání RM se uskuteční dne 10. ledna 2018 (středa; 26. periodické 

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

č. 77/2014-2018). 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 dlouhodobě 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 dnes (v tuto chvíli) nikdo z přítomných radních neomluvil.  

 

Závěrem pan starosta popřál všem členům Rady města Sedlčany a jejich rodinám mnoho 

úspěchů v roce 2018, pevné a stálé zdraví a nezbytné štěstí. 

 

Pan starosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:20 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 13. prosince 2017; (2 listy) 

3. Seznam pozvaných úspěšných sportovců; (7 listů) 

 

 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

CZT 2 – Centrální zdroj tepla 2 Sedlčany 

ČOV – Čistírna odpadních vod Sedlčany 

FV – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

IČ – identifikační číslo subjektu 

KN – katastr nemovitostí 

MBF – městský bytový fond 

PD – projektová dokumentace 

PO – příspěvkové organizace 

RM – Rada města Sedlčany 

SR – státní rozpočet 

SWOT – Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky),  

Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby) 

TDI – technický dozor investora 

VO – veřejné osvětlení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 20. prosince 2017 

 


