
  Z á p i s  RM č. 75/2014-2018 

anonymizovaný a upravený 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 29. listopadu 2017 

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

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

 

 
Účast: Ing. 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 6 radních, počet jednajících 

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

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian, starosta města. 

▪ na část jednání (počátek): -.  

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

Neomluven: -.  

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

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: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -. 

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:43 hod.  

 

 

Program jednání:  

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

a zároveň dvacáté čtvrté v roce 2017 zahájil s pověřením pana Ing. Jiřího Buriana, starosty 

města, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, v čase 16:06 hod. 

 

Pan místostarosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany přivítal v zasedací síni radnice 

Sedlčany. 

  

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

radních (celkový počet zvolených členů RM je sedm).  

 

Následně se pan místostarosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního 

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

řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  

 

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

uvedený a připravený program.  

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

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 

projednávat je „Příprava veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; projednání 

navrhovaného programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“. 

Předsedající konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s 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 15. listopadu 2017 
Naplnění tohoto bodu programu jednání ve věci kontroly plnění přijatých usnesení z minulého 

zasedání RM, které se konalo dne 15. 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 74-

1219/2014-2018, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města 

Sedlčany ze dne 8. listopadu 2017 (RM č. 73/2014-2018) 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 74-1220/2014-2018, vzala 

na vědomí sestavený a prezentovaný otevřený návrh Plánu rozvoje, investic a akcí stavební 

povahy města Sedlčany s výhledem na rozpočtové období roku 2018 a následné, který byl 

předložen Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, na základě instrukcí pana Ing. Jiřího 

Buriana, starosty města Sedlčany a shromážděných potřeb a požadavků, a to v členění 

základních oborových rozpočtovaných kapitol (oblast dopravy, vodohospodářských zařízení 

a infrastruktury, bydlení, komunálních služeb, investičního rozvoje a výstavby, projektového 

zajištění a pro širokou oblast ostatních investičních akcí), dále podle časového rozvrhu a priorit 

důvodně žádaných občany města (katalog činností).  

Úkoly související v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1221/2014-2018, schválila 

předložený návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. září 1996 

uzavřený mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a Českou spořitelnou, a. s., jako 

nájemcem, na pronájem nebytových prostor v I. NP v budově na adrese Sedlčany, ulice 

28. října č. p. 622, 264 01 Sedlčany, které jsou užívány za účelem provozování pobočky 

a peněžního bankomatu České spořitelny, a. s. Předmětem Dodatku č. 6 je změna doby trvání 

nájmu, která se mění z doby neurčité na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 s právem opce 

na prodloužení doby nájmu, a to o dobu 2 let. Zároveň město Sedlčany, jako pronajímatel 

souhlasí, aby na pronajatém majetku, na kterém bylo provedeno technické zhodnocení, 

prováděl nájemce odpisy. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1222/2014-2018, schválila 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 8/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. 



 

 

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

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1223/2014-2018, schválila 

prodloužení dříve smluvně založeného podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 

3/přízemí) na adrese bytového domu Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi 

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

31. prosince 2018. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1224/2014-2018, a to v souladu 

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

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

„Vykládací rampy obchodního střediska Rozvoj – oprava podhledu“ a schválila realizaci prací 

subjektem S-B, s. r. o., se sídlem Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČ 25652362. Nabídková 

cena činí 260.739,75 Kč bez DPH; DPH (21 %) činí 54.755.35 Kč, tj. cena s DPH činí 

315.495,09 Kč. 

K problematice usnesení nebyl přijat další úkol. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1225/2014-2018, vyslovila 

souhlas se zněním předloženého návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Vykládací rampy 

obchodního střediska Rozvoj – oprava podhledu“ a pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu 

města, uzavřením smluvního ujednání s vybraným smluvním partnerem S-B , s. r. o., se sídlem 

Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČ 25652362. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1226/2014-2018, vzala 

na vědomí informaci o uplynutí lhůty pro odvolání k oznámení o výběru dodavatele veřejné 

zakázky na stavební práce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“, zadávané v 

souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle ustanovení § 53 zákona, učiněné na základě výzvy k podání nabídky a k prokázání 

splnění kvalifikace č. j.: 530/17 ze dne 31. července 2017 a pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, uzavřením smluvních ujednání s uchazečem, který podal ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku, tj. 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 1; IČ 

47549793, na stavbu „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ za cenu 

13.765.420,00 Kč bez DPH, tj. 16.656.158,20 Kč vč. DPH (21%). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1227/2014-2018, a to v souladu 

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

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

pod názvem „Propustek I/18 – Víta Nejedlého“ a schválila realizaci prací subjektem Údržba 

silnic, s. r. o.; IČ 61681199. Nabídková cena činí 80.383,16 Kč bez DPH; cena s DPH činí 

97.263,62 Kč. 

K problematice usnesení nebyl přijat další úkol. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1228/2014-2018, pověřila pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města Sedlčany, uzavřením smluvního ujednání se subjektem 

Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199 na realizaci akce pod názvem „Propustek I/18 – Víta 



 

 

Nejedlého“, a to za nabídkovou cenu ve výši 80.383,16 Kč bez DPH; cena s DPH činí 

97.263,62 Kč. 

Úkol splněn.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1229/2014-2018, doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit cenu vodného a stočného pro rok 2018, a to dle 

kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s., takto: 

 konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 46,67 [Kč/m3] 

včetně DPH;  

 konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 28,29 [Kč/m3] 

včetně DPH;  

 souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2018 je ve výši 74,96 [Kč/m3] včetně DPH. 

Návrh souhrnné ceny vodného a stočného pro lokalitu Sedlčany na rok 2018 zůstává totožný 

s cenou stanovenou na rok 2017.   

Úkol v plnění.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1230/2014-2018, schválila 

Žádost o rozdělení příspěvku na činnost Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové 

organizace, na rok 2017 ve výši 395.000,00 Kč (č. j.: MST 21505/2017), spočívající 

v přehodnocení vybraných položek, a to v následném členění tak, že částka ve výši 

280.000,00 Kč bude použita jako příspěvek na činnost a částka ve výši 115.000,00 Kč bude 

použita na nákup DHM (pianino zn. Petrof). 

Úkol splněn.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 74-1231/2014-2018, vzala 

na vědomí informace o návrhu Dodatku č. 3 ke stávajícímu uživatelskému vztahu s nájemcem 

nemovitostí Nemocnice Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany a dále informace 

o postupu druhé smluvní strany v procesu schvalování návrhu úpravy smluvního ujednání.  

Úkol v plnění.  

 

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

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

 

K přednesené Zprávě RM neměla žádné připomínky a nebylo zadáno plnění žádných dalších 

specifických a souvisejících nových úkolů, 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 15. listopadu 2017 (RM č. 74/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“ 



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1232/2014-2018. 

 

 

2. Hlavní program   
 

2.1 Příprava veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; projednání 

navrhovaného programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany  
Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, přednesl připravený program 

veřejného zasedání ZM. 

Na základě programových bodů byla sestavena vlastní Pozvánka na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, které se bude konat v pondělí dne 11. prosince 2017 v čase 

od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany. 

Program zasedání, který bude zastupitelům přednesen ke schválení:  

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM 18. 9. 2017 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

4. Návrh Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské 

nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice.  

Přílohy: 4.1 Důvodová zpráva 

4.2 Návrh Dodatku č. 3 s přílohami č. 1 - 4 

4.3 Návrh usnesení 

5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018 

Přílohy: 5.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné  

5.2 Návrh kalkulace ceny pro vodné 

5.3 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné 

5.4 Návrh kalkulace ceny pro stočné 

5.5 Návrh kalkulace ceny pro vodné – voda předaná MTS, s.r.o. 

/přivaděč 

5.6 Návrh usnesení 

6. Rozpočtové opatření č. 10 

 Přílohy: 6.1 Výsledky hospodaření města za 1-10/2017 

6.2 Komentář k návrhu RO č.10/2017 

6.3 Návrhy usnesení 

7. Stanovení rozpočtového provizoria 

Přílohy: 7.1 Návrh usnesení 

8. Návrh úvěru pro stavbu Modernizace přestupního terminálu  

Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva  

8.2 Návrh úvěrové smlouvy a splátkového kalendáře 

8.3 Návrh usnesení 

9. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2017 

 Přílohy: 9.1 Důvodová zpráva 

9.2 Návrh OZV 

9.3 Návrh usnesení 

10. Plán odpadového hospodářství města Sedlčany 

 Přílohy: 10.1 Důvodová zpráva 

10.2 POH města Sedlčany 

10.3 Návrh usnesení 



 

 

11. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

SDH Sestrouň 

 Přílohy: 11.1   Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2017 

  11.2  Návrh veřejnoprávní smlouvy 

  11.3  Návrh usnesení  

12. Majetkové záležitosti města 

 Přílohy: 12.1  Důvodové zprávy k bodům 1-5 

12.2  Grafické přílohy k bodům 1,2,4 a 5 

12.3  Návrhy usnesení k bodům 1-5 

13. Návrh odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

 Přílohy: 13.1   Důvodová zpráva a návrh výše odměn od 1. 1. 2018 

13.2  Návrh usnesení     

14. Ohodnocení práce uvolněných členů zastupitelstva vykonané mimo rámec výkonu  

Přílohy: 14.1  Důvodová zpráva 

  14.2  Návrh usnesení 

15. Diskuse 

16. Závěrečné znění usnesení 

17. Závěr 

 

Se zvláštním zřetelem byla projednána tzv. Důvodová zpráva a vlastní návrh obecně závazné 

vyhlášky města Sedlčany č. 3/2017. 

  

Diskuse: 

▪ nad jednotlivými body programu a jejich obsahem; 

▪ nad návrhy sestavených důvodových zpráv; 

▪ formulovány návrhy usnesení; 

▪ dokumentace dalších pracovních příloh. 

 

Pan místostarosta konstatoval, že doposud byly přijaty omluvy z veřejného zasedání ZM ze dne 

11. prosince 2017, a to od paní Ing. Stanislavy Jelenové; pana Ing. Pavla Švagra, CSc.; pana 

MUDr. Ivana Stolaříka a pana Ing. Martina Havla.  

  

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výroky návrhů usnesení, o kterých 

nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany schvaluje upravený návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany, a to spolu se všemi přílohami a návrhy výroků základních výstupů rozhodnutí 

(usnesení), který bude zastupitelům, a to v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města 

Sedlčany, odeslán zastupitelům nejpozději dne 1. prosince 2017.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1233/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany doporučuje 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.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1234/2014-2018. 



 

 

 

2.2 Ohodnocení práce uvolněných členů zastupitelstva vykonané mimo rámec výkonu 

veřejné funkce  

Pan Ing. František Hodys přednesl návrh na odstranění určitého diskriminačního přístupu 

k uvolněným členům ZM, kteří vykonávají činnosti nad rámec svých pracovních povinností 

při výkonu veřejných funkcí, avšak nedostávají za tyto činnosti žádnou odměnu. (Výše již 

zahrnuto do upraveného programu ZM.) 

Pro případ uvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany na veškeré odvedené pracovní 

výkony, realizované nad rámec očekávaného výkonu veřejné funkce, nelze aplikovat 

ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to 

ve vztahu k ustanovení § 110, odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým je zaměstnavateli (město Sedlčany) založeno 

oprávnění, a to za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, 

poskytnout zaměstnanci odměnu. 

 

Rada města Sedlčany po vyhodnocení činnosti nad rámec očekávaného výkonu veřejné funkce 

dospěla k závěru, že míra této práce, která nesouvisí s výkonem funkce starosty a místostarosty, 

a to jak časová, tak obsahová a zejména její výsledky a přínos pro město a jeho občany, 

zasluhují pozornost a je žádoucí a spravedlivé oba uvolněné členy ZM s využitím legislativních 

možností odměnit. 

Rada města Sedlčany si této činnosti považuje. 

Žádané pracovní činnosti, které byly oběma členy ZM vykonány, by muselo město Sedlčany 

za využití běžných postupů pokrýt dalšími pracovními úvazky, případně objednáním 

u specializovaných obchodních společností a podnikajících subjektů. V konečném důsledku se 

město Sedlčany chová hospodárně, neboť v porovnání s cenou odborné práce na trhu, případně 

s údaji MPSV ČR, ČSÚ a ÚP ČR, která byla vykonána oproti navrhované výši daru, finanční 

prostředky ušetřilo.  

    

Odůvodnění finančního daru pro pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města  

Bez dalšího smluvního ujednání navrhovaný dar zohledňuje a nahrazuje odměnu za kvalitně 

odvedenou práci nad rámec činnosti obsahu výkonu funkce, která nesouvisí s výkonem funkce 

starosty, tj. výkon stavebního dozoru, resp. technického dozoru investora na vybraných 

investičních a stavebních akcích (RIS; podatelna MěÚ; úprava prostranství dvora Nemocnice 

Sedlčany, stavební úpravy a návrhy řešení a technologických postupů při rekonstrukci sítí 

a úpravě odvodnění a povrchů dvora při administrativní budově radnice; inženýrské činnosti 

při zajištění vybraných dotačních titulů; odborné posuzování předložených projektových 

dokumentací, odborná a důvodná oponentura zvyšující kvalitu projektových řešení s využitím 

dosaženého osobního vzdělání). 

 

Odůvodnění finančního daru pro pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města  

Bez dalšího smluvního ujednání navrhovaný dar zohledňuje a nahrazuje odměnu za kvalitně 

odvedenou práci nad rámec činnosti obsahu výkonu funkce, která nesouvisí s výkonem funkce 

místostarosty, tj. funkce managera při organizování kulturních a společenských akcí, nad rámec 

výkonu své funkce, která by jinak musela být sjednána dalším pracovním úvazkem. Rozumí se 

zejména redakční činnosti, výkon tiskového mluvčího (zpracování dat), programové zajištění 

Sedlčanských městských slavností ROSA; programová účast a aktivní zapojení jako činitele 

na vybraných kulturních a společenských akcích pořádaných KDJS Sedlčany, Městským 

muzeem Sedlčany, Městskou knihovnou Sedlčany apod.; podrobná zpracování vybraných 

návrhů dopravních řešení a záležitostí veřejné zeleně. 

 



 

 

Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uvolněným členům 

Zastupitelstva města Sedlčany jednorázový dar ve výši jedné měsíční odměny každého z nich, 

dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, 

ve znění pozdějších předpisů, který je poskytován za činnosti, které byly realizovány a 

nesouvisejí s očekávaným výkonem veřejné funkce. 

 

Sestavený návrh usnesení pro jednání ZM:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany 

jednorázový dar ve výši jedné měsíční odměny každého z nich, dle nařízení vlády ČR 

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 

který je poskytován za činnosti, které byly realizovány a nesouvisejí s očekávaným výkonem 

veřejné funkce, uvedené v předložené Důvodové zprávě a pověřuje Městský úřad Sedlčany 

administrací procesu tak, aby byly tyto dary realizovány nejpozději s výplatním termínem 

za měsíc prosinec 2017.“ 

Diskuse: 

▪ nad návrhem předsedy FV. 

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

S návrhem předsedy FV se ztotožňuje. Jak již uvedeno výše je tento návrh zařazen na jednání 

veřejného zasedání ZM. 

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 Náprava majetkoprávních vztahů; městská zástavba Sedlčany 
Problematika opakovaně projednávána na jednání RM a radním dobře známa. 

Původně se jednalo o Žádost o prodej části pozemků na přístavbu rodinného domu.  

Část pozemků ve vlastnictví města Sedlčany byla již dříve zaplocena. 

Stávající vlastníci hodlají uplatnit právo vydržení, což představuje změnu v jejich dosavadním 

přístupu. 

V současné době jsou zajišťovány za strany města Sedlčany potřebné doklady, na základě 

kterých bude rozhodováno. 

Zejména nabývací tituly a další listiny budou posuzovány právním zástupcem města Sedlčany. 

Následně bude definováno doporučení, které projedná RM. 

Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že požadované části pozemků jsou prakticky v žádaném 

rozsahu již zaploceny (zaploceno v hranicích). 

Právní zástupce žadatelů doporučil využít institutu vydržení práva vlastnického k nemovitosti. 

Závěr: 

Případ bude předán právnímu zástupci města Sedlčany k vyhodnocení možností města 

Sedlčany. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Žádost smluvního uživatele o prodloužení pronájmu stožárů veřejného osvětlení 



 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o prodloužení doby trvání smluvního ujednání, 

která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 24. listopadu 2017 a zaevidována pod č. j.: 

OM/22256/2017. 

Žádost o prodloužení pronájmu stožárů veřejného osvětlení byla vyhotovena uživatelem. 

Stávající Smlouva byla na původní předmět užívání uzavřena dne 26. listopadu 1999 (nahradila 

původní smluvní ujednání z 1. října 1994). Vyhotovena byla na užívání celkem 8 stožárů 

veřejného osvětlení v katastrálním území a obci Sedlčany, instalovaných podél státní silnice 

I/18, za účelem osazení reklamních ploch. Tato Smlouva účinná ode dne 1. ledna 2000 do dne 

31. prosince 2004 byla prodloužena Dodatky (seznam uveden v dokumentaci vedené k této 

problematice). 

Stávající smluvní uživatelka nyní žádá o její další prodloužení, a to ode dne 1. ledna 2018 

na další období, v délce trvání alespoň 1 roku. 

Původní Smlouva byla ujednána na dobu pronájmu v trvání 5 let. Tato byla následným 

Dodatkem č. 2 zkrácena ze strany města Sedlčany z původních 5 let na 1 rok; důvodem byla 

uvažovaná rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení. Následně byla tato Smlouva vždy o jeden 

rok prodlužována. 

Vzhledem k faktu, že výměna stožárů byla již provedena, žadatelka by uvítala prodloužení doby 

užívání založené Smlouvou o nájmu na delší období, tedy minimálně na období jednoho roku. 

Zároveň výslovně souhlasí s tím, že v případě požadavku ze strany Městského úřadu Sedlčany 

na okamžité odstranění reklamy z mimořádných důvodů i v době pronájmu, umístěné zařízení 

okamžitě odstraní. Tuto součinnost již prokázala při výměně stožárů. 

Úhradu za pronájem platí vždy na dané období dopředu. O zařízení se uživatelka stará 

s využitím institutu běžné údržby. 

Vyjádřeními a souhlasy dalších dotčených institucí disponuje (v době založení Smlouvy), 

tj. souhlasem DI Policie ČR, Správy a údržby silnic Příbram a Odboru výstavby a územního 

plánování MěÚ Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad dobou nájmu; 

▪ další aspekty uživatelského vztahu. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost 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 ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby byl s žadatelkou uzavřen 

Dodatek č. 13 k původní Smlouvě o užívání stožárů.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1235/2014-2018. 

 

3.1.3 Náprava majetkoprávních vztahů; zajištění práv k nemovitostem společného 

zařízení; vodovod a kanalizace v lokalitě Na Červeném Hrádku; část Na Skalách 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem, resp. se situací, a to s ohledem na genezi dění 

okolo zajištění práv vlastnických ve prospěch města Sedlčany, případně podnikajícího subjektu 

k pozemkům v okolí zámku Červený Hrádek a v lokalitě Na Červeném Hrádku, který 

v návaznosti na Smlouvu o smlouvě budoucí o směně pozemků, uzavřenou mezi městem 

Sedlčany a společností N. L. Lignum, a. s., zastoupenou jednatelem zpracoval Geokart. Jednatel 

společnosti odmítl podepsat vytyčovací protokol, neboť nesouhlasí s průběhem hranic, které 

po předcházející dohodě byly vytyčeny v terénu. Požaduje, aby pozemky byly odděleny tak, 

že hranice pozemků bude vedena po kraji komunikace, kterým rozumí okraj současného 



 

 

živičného povrchu, tzn. bez jakýchkoliv krajnic (součást silničního tělesa), zeleného pásu 

v šířce cca do 60 cm z každé strany současného dezénu vozovky, který geodet, a to v souladu 

s běžnou praxí a zákonem o pozemních komunikacích vytyčil za účelem možné správy a údržby 

místní, resp. obslužné komunikace (není vedena v pasportu místních komunikací).  

Krajnice jsou využívány například při vyhýbání širších vozidel, při shrnování a odkladu sněhu, 

případně odstávce apod.; dále jsou součástí stavby tělesa komunikace. 

Tyto podle zákona tvoří jeden funkční celek s vlastní komunikací (těleso komunikace). 

Vlastník při té příležitosti požádal, aby byla zvážena i případná možnost směny této 

komunikace za pozemky, které vlastní v místní komunikaci v lokalitě Na Skalách, neboť 

v tomto případě by nebylo nutné vyhotovení geometrického plánu. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany tento způsob směny nedoporučuje, což bylo konzultováno s právním 

zástupcem města Sedlčany a ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby 

geometrický plán byl vyhotoven dle požadavku vlastníka za předpokladu, že s tímto dělením 

bude souhlasit Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, aby mohl být 

geometrický plán vložen do evidence katastru nemovitostí.    

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Žádost České pošty, s. p., o pronájem části pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. a obci 

Sedlčany (ulice Nádražní); zajištění bezbariérového vstupu do budovy 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem písemnosti, která byla označena původcem 

JID: 819602/2017/ČP; č. j.: ČP/251400/2017/PČ JZ. 

Jedná se o Žádost o uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. a obci Sedlčany, který 

je ve vlastnictví města Sedlčany. 

 

Státní podnik tedy požádal o pronájem části pozemku parc. č. 218/3 v k. ú. Sedlčany. Pozemek 

by sloužil pro umístění přístupové rampy u objektu pošty Sedlčany. Zastavěná plocha 

pro prostor rampy je 25,50 m2 (vizte zobrazení přiložené situace). V případě souhlasu 

příslušného orgánu města Sedlčany, podnik žádá o zaslání návrhu Nájemní smlouvy. 

Za uvedený subjekt požádal pan Jan Štindl, referent majetku PČ JZ – Tým/2, Česká pošta, s. p. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit Žádost České pošty, s. p., 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, obec Sedlčany (lokalita ulice 

Nádražní před hlavním vstupem do budovy pošty), za účelem umístění přístupové rampy 

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

souvislosti zvažovala uložit 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, přičemž navrhuje 

nájemné ve výši 2.600,00 Kč/rok (3.000,00 Kč/rok). 

Diskuse: 

▪ nad stávajícím technickým řešením bezbariérového vstupu; 

▪ nad návrhem řešení (projektový úkol); 

▪ navrhována cena za pronájem ve výši 10,00 Kč/m2, a to s ohledem na funkce budovy, která 

slouží všem občanům; náleží k vybavenosti města a zajišťuje základní poštovní služby; 

bezbariérový přístup je žádoucí; stávající technické řešení je překonané a nevyhovuje 

současným nárokům; nekomerční nájemné;  



 

 

▪ nad dalšími aspekty případu. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1236/2014-2018. 

  

3.1.5 Zajištění ochrany vodních zdrojů Solopysky; nastavení parametrů smluvního 

ujednání 
Rada města Sedlčany projednala návrh Dodatku č. 2 k dříve založené Smlouvě o pronájmu 

pozemků ze dne 15. května 1997. 

 

Čl. I. 

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 15. května 1997 spolu uzavřely Smlouvu o pronájmu 

pozemku, včetně Dodatku č. 1 k této Smlouvě ze dne 3. února 1998, kterou pronajímatel 

přenechal pozemky pro vodohospodářské účely – pásma hygienické ochrany vodních zdrojů 

pro město Sedlčany, a to část pozemku PK parc. č. 263/3 a pozemek KN parc. č. 258/1, resp. 

pozemky parc. č. 258/2 díl ,,a‘‘ a ,,b‘‘ o výměře 3 678 m2 a parc. č. 263/5 o výměře 89 m2, vše 

v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. 

Čl. II. 

Předmět Dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků je změna, resp. upřesnění Čl. II. 

Předmět smlouvy a změna Čl. III. Výše nájmu. 

Čl. II. Předmět smlouvy se mění a nově zní: 

S platností od 1. ledna 2018 se upřesňuje označení pronajatých pozemků dle KN stavu. 

Předmětem nájmu jsou tyto pozemky v k. ú. Solopysky u Třebnic, které jsou zapsány na LV 24 

pro k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to: 

Část parc. č. 263/10, druhem pozemku lesní pozemek o výměře cca xxxxx m2 

Část parc. č. 258/1, druhem pozemku lesní pozemek o výměře cca xxxxx m2 

Celkem pronajatá výměra činí 3 500 m2. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany po vzájemné dohodě zvažovala schválit ukončení platnosti stávající 

Smlouvy o pronájmu pozemku, která byla dne 15. května 1997, včetně Dodatku č. 1 ze dne 

3. února 1998. Smlouva o pronájmu pozemku by byla ukončena dohodou ke dni 31. prosince 

2017 s tím, že smluvní strany by navzájem prohlásily, že mají vůči sobě vyrovnané závazky 

týkající se nájemného. 

Tímto se otevřela další cesta ke zjednodušení smluvního ujednání. 

Dále RM v souvislosti s ukončením výše uvedeného smluvního ujednání zvažovala schválit 

předložený návrh Dodatku č. 2 ke stávající Smlouvě o pronájmu pozemků, rovněž založené dne 

15. května 1997, kterou spolu uzavřeli manželé (vlastníci), jako pronajímatelé a město 

Sedlčany, jako nájemce (uvedeno výše). Předmětem Dodatku č. 2 je upřesnění pronajatých 



 

 

pozemků dle stávající evidence KN stavu, které pronajímatel přenechává městu pro 

vodohospodářské účely, neboť slouží jako pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů 

Solopysky.  

RM v této souvislosti zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby s manželi (vlastníky) zajistil uzavření zmíněného Dodatku č. 2, dle kterého s účinností ode 

dne 1. ledna 2018 pronajímají FO městu Sedlčany, jako nájemci, výměru 3500 m2 

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

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady a situací; 

▪ záležitosti údržby povrchu pozemků a jejich využitelnost; 

▪ další aspekty uživatelského vztahu. 

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, 

o kterých nechal hlasovat samostatně: 

„Rada města Sedlčany po vzájemné dohodě schvaluje ukončení platnosti Smlouvy o pronájmu 

pozemku, která byla dne 15. května 1997 uzavřena mezi vlastníkem, jako pronajímatelem 

a městem Sedlčany, jako nájemcem, 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1237/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany v souvislosti s ukončením dřívějšího uživatelského vztahu, který byl 

založen dne 15. května 1997, schvaluje Dodatek č. 2 ke stávající Smlouvě o pronájmu pozemků 

uzavřené rovněž dne 15. května 1997, a to s vlastníky, 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 s vlastníky 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1238/2014-2018. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Návrh na realizaci nepotřebného bytu MBF; Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 2/I. patro)  

RM byla seznámena s návrhem tzv. Oznámení, které obsahuje následný text. 

Městský úřadu Sedlčany, Odbor majetku, v souladu s usnesením Rady města Sedlčany 

č. Zápisu RM 75/2014-2018 ze dne 29. listopadu 2017, v souladu s ustanovením § 39 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly města Sedlčany 

pro prodej bytů ve vlastnictví města Sedlčany neobsazených nájemcem (viz. www.mesto-

sedlcany.cz – Odbor majetku), zveřejňuje tímto záměr města Sedlčany, který souvisí 

s prodejem městských bytů na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p 738 a č. p. 739.  

Město Sedlčany nabízí k prodeji: 

- byt o velikostní kategorii 1+1, č. b. 2, 1. patro, v č. p. 738 o výměře 40,40 m2 za minimální 

cenu …. Kč (bude dnes stanovena RM); 

- nabídku může podat fyzická osoba starší 18 let; 

- manželé, kteří nemají zrušeno nebo zúženo SJM, mohou podat pouze společnou nabídku. 

http://www.mesto-sedlcany.cz/
http://www.mesto-sedlcany.cz/


 

 

Základním kritériem pro hodnocení nabídek bude výše nabídnuté kupní ceny a zaplacení celé 

kupní ceny před podpisem Smlouvy. Rada města Sedlčany je oprávněna výběrové řízení zrušit, 

zejména pokud v průběhu hodnocení nabídek odstoupí 2, případně více uchazečů s nejvyššími 

nabídkami, nebo v případě, že nabízená kupní cena je výrazně nižší než cena v místě obvyklá. 

Zalepené obálky s nabídkami je možno podat nejpozději do … hodin dne … na adresu: Městský 

úřad Sedlčany, Odbor majetku, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, PSČ 264 80 Sedlčany, 

případně osobně do podatelny MěÚ Sedlčany nebo na Odbor majetku na MěÚ Sedlčany 

(chybějící údaje času budou doplněny). 

Obálky je nutno označit heslem „Koupě bytu č. p. 738“, dále poznámkou „Neotvírat“ a zpáteční 

adresou zájemce. 

Obálky budou otevřeny veřejně, a to dne … v … hodin v zasedací místnosti MěÚ Sedlčany 

umístěné ve II. patře administrativní budovy na adrese náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 

Sedlčany. 

Prohlídka bytu bude umožněna dne … v době od … do … hodin a dne … v době od … do … 

odin, a to po předchozí dohodě s vedoucím Odboru majetku na Městském úřadu Sedlčany, tj. 

v přízemí radnice na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany. Jiný termín prohlídky 

je možno rovněž dohodnout s vedoucím Odboru majetku (chybějící časové údaje budou 

doplněny). 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala uložit 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 (součást MBF) 

velikostní kategorie 1+1 o výměře 40,40 m2 (č. bytu 2/I. patro) na adrese bytového domu 

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

ve výši 600.000,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ minimální podání odpovídající trhu; 

▪ nad kvalitou bytu; 

▪ další aspekty MBF. 

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

nechal hlasovat: 

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

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

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

pozdějších předpisů, záměr města Sedlčany prodat uvolněný městský byt velikostní kategorie 

1+1 o výměře 40,40 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1239/2014-2018. 

   

3.2.2 Návrh na přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany 

RM byla seznámena s návrhem Odboru majetku na přidělení bytu 0+1 v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany v č. p. 172, č. bytu 4, 1. patro. 

Uchazeči (žadatelé): (v počtu 4) 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit 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 fyzické osobě. 

Žadatelka potřebuje péči, je nejstarší z potenciálních uchazečů. 

Ostatní žadatelé v současné době mají kde bydlet. 

Diskuse: 

▫ nad péčí o další uchazeče; 

▫ činnost Pečovatelské služby Sedlčany; 

▫ další aspekty kapacity; 

▫ poměr ubytovaných s trvalým bydlištěm ve městě Sedlčany a v ostatních částech regionu 

naplňujeme. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1240/2014-2018. 

 

3.2.3 Zajištění kontinuity uživatelských práv k bytu MBF 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o prodloužení podnájmu bytu, která byla 

Městským úřadem Sedlčany přijata dne 24. listopadu 2017 a zaevidována pod č. j.: 

OM/22223/2017. 

Rada města Sedlčany byla požádána o prodloužení podnájmu bytu o velikosti 3+1, číslo bytu 

4, 1. patro na adrese Sedlčany, 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. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 

(č. bytu 4/I. patro) na adrese Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany. 

  

Diskuse: 

▪ v souladu s legislativními možnostmi; 

▪ zajištění řádného smluvního a faktického užívání; 

▪ reference správce MBF. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1241/2014-2018. 

 

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

 

3.3.1 Návrh projektového záměru na rozšíření veřejného osvětlení 



 

 

Žádost byla podána Zeměměřickým úřadem, detašované pracoviště Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Nad Přehradou č. p. 863, 264 01 Sedlčany. Zaevidována byla dnem 20. listopadu 

2017 pod č. j.: OM/21900/2017. 

Byla podána ve věci vybudování veřejného osvětlení při asfaltové komunikaci (parc. č. 2668/2) 

podél Sedleckého potoka od silnice označené I/18 k směrem k Sedlčanské přehradě. 

Zaměstnanci Zeměměřického úřadu využívají komunikaci také v době, kdy na ni v podzimních, 

zimních a jarních měsících není téměř vidět (ranní směna začíná v 6:00 hod.; odpolední směna 

končí ve 22:00 hod.). 

Domníváme se, že k jejich bezpečnosti i bezpečnosti obyvatel přilehlé části městské zástavby 

Sedlčany by přispělo tuto komunikaci nějakým způsobem osvětlit. 

RM vzala na vědomí podnět (Žádost) Zeměměřického úřadu, detašované pracoviště Sedlčany, 

o vybudování veřejného osvětlení na místní komunikaci, tj. podél Sedleckého potoka od silnice 

I/18 ve směru k retenční nádrži, kterou využívají mimo jiné i zaměstnanci zmíněného Úřadu.  

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

aby prostřednictvím Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (správce VO), zajistil návrh 

technického řešení (projektového záměru) a následné ocenění, respektive rozpočet této akce. 

Je žádoucí záležitost připravit ve spolupráci s Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, 

aby tato akce mohla být zahrnuta do požadavků rozpočtu na rok 2018. 

Přenos informací k uvedeným subjektům zajistí Odbor majetku. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Rozpočtové opatření č. 9/2017; návrh 

Pan místostarosta udělil slovo k referencím ve věci návrhu připraveného Rozpočtového 

opatření č. 9/2017 paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, která přednesla 

a okomentovala rozpočtové položky připravené k úpravě.  

 

Výsledky hospodaření 2017 (tis. Kč) ÚPRAVY – PŘÍJMY 

 

Příjmy RO č. 9/2017 – návrh 

(poznámka) 

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 865,00 

1.2 Místní a správní poplatky 865,00 

c) Správní poplatky 400,00 

d) Příjmy z odvodu z loterií aj. her 465,00 

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.917,00 

      e) Pokuty 120,00 

      f) Prodej dřeva – obecní lesy 300,00 

      h) Ostatní nedaňové příjmy 85,00  

      i) Nájemné z bytového fondu 660,00 

      l) Pronájem vodohospod. zařízení 720,00 

      n) Příjmy z dobývací činnosti 32,00 

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 561,00 

   3.1 Příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí - 343,00 

   3.2 Prodej BF 904,00 

4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY 599,00 



 

 

   4.1 Dotace ze SR, OP EU 599,00 

z toho e) Dotace Pečovatelská služba Sedlčany 68,00 

           l) Dotace OP VVV „Šablony …“ 409,00 

           m) Dotace Stř. kraj 1. ZŠ 71,00 

           n) Dotace SDH 51,00 

PŘÍJMY CELKEM 3.942,00 

 

 

Příjmy SR vč. RO č. 1 – 9/2017     180.868,00 Kč 

Výdaje SR vč. RO č. 1 – 9/2017     177.245,00 Kč 

Příjmy – Výdaje SR vč. RO č. 1 – 9/2017 (přebytek)               3.623,00 Kč 

 

Výsledky hospodaření 2017 (tis. Kč) ÚPRAVY – VÝDAJE 

 

VÝDAJE RO č. 9/2017 

1. Zemědělství – lesní hospodářství 302,00 

z toho Obecní lesy – pěstební činnost  302,00 

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 220,00 

z toho 2.1 Doprava  220,00 

z toho Silnice – údržba a opravy MK 220,00 

3. SLUŽBY OBYVATELSTVU - 47,00 

   3.1 Školství 480,00 

   z toho ZŠ (Příspěvek – dotace Stř. kraj) 71,00 

              MŠ (dotace OP VVV) 409,00 

   3.4 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, 

investiční výstavba 

- 527,00 

    z toho Správa budov a zařízení města Sedlčany 100,00 

               Výkony Sedlčanských technických služeb -220,00 

               z toho Veřejné osvětlení -220,00 

               Svoz komunálního odpadu -66,00 

               Svoz tříděného odpadu 25,00 

               Nebezpečný odpad 41,00 

               Projektová dokumentace TDI 255,00 

               Úpravy osad -150,00 

               Úpravy veřejných prostranství 227,00 

Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby… -739,00 

               Hřiště s umělým povrchem 5,00 

               Rekonstrukce č. p. 159 12,00 

               Zateplení fasády č. p. 159 13,00 

               Rekonstrukce č. p. 34 - RIS 140,00 

               Oprava fasády č. p. 34 -1.230,00 

               Odkanalizování dvora Nemocnice Sedlčany 226,00 

VO Luční ulice -335,00 

VO Pod Cihelným vrchem 16,00 

Odhlučnění zásobovací rampy 316,00 

Rozšíření propustku ul. Víta Nejedlého k silnice I/18 98,00 

4. SOC. VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 68,00 

               z toho Pečovatelská služba Sedlčany 68,00 

5. OCHRANA A BEZPEČNOST 150,00 



 

 

               z toho Hasiči 150,00 

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 720,00 

      Správa MěÚ Sedlčany  720,00 

  

VÝDAJE CELKEM 1.413,00 

  

 

 

Referující položky Rozpočtového opatření č. 9/2017 blíže okomentovala.  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem vybraných úprav; 

▪ další vazba na RO č. 10/2017. 

Diskuse ukončena. 

Podrobnější dokumentace k problematice je Přílohou k tomuto Zápisu. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1242/2014-2018. 

 

4.2 Návrh Rozpočtové opatření č. 10/2017; návrh pro jednání Zastupitelstva města 

Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím připraveného návrhu a komentáře paní Jitky 

Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany seznámena 

s návrhem RO č. 10/2017, které by mělo být představeno a předloženo na veřejném zasedání 

ZM dne 11. prosince 2017. 

Toto rozpočtové opatření je v kompetenci ZM. 

Referující k řešené problematice radní seznámila s následujícím komentářem k RO č. 10/2017:  

Příjmy     nezměněny    

 

Výdaje    - 5.339,00 tis. Kč 

Vodohospodářské zařízení 

Vodovod a kanalizace U Háječku - 2.500,00 tis. Kč 

Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku města: 

IS U Háječku    - 2.839,00 tis. Kč 

Výše uvedené akce nebudou do konce roku 2017 realizovány, jejich výstavba započne v I. Q 

roku 2018 a bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2018.   

Příjmy      SR včetně RO č. 1 – 10/2017  jsou navrhovány ve výši 180.868,00 tis. Kč   

Výdaje     SR včetně RO č. 1 – 10/2017 jsou navrhovány ve výši 171.906,00 tis. Kč  

SR včetně RO č. 1 – 10/2017 Příjmy – Výdaje činí přebytek ve výši + 8.962,00 tis. Kč. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem opatření a jeho položkami; 

▪ nad zajištěním případných kompetencí pro RM z pohledu potenciálních příjmů do rozpočtu 

města Sedlčany po dni 11. prosince 2017 (jednání ZM); 

▪ nad formulací výroku usnesení. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany s ohledem na vymezení kompetencí doporučuje 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1243/2014-2018. 

 

4.3 Aplikace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků 

Upravený návrh: 

Stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se k 1. lednu 2018 zrušuje a nahrazuje jej nové nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. 

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev je stanovena Přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 

Návrh pro ZM Sedlčany dle výše zmíněného nařízení vlády: 

        Maximální výše v Kč   Návrh v Kč     

Člen RM     7.380,00           5.000,00    

Předseda výboru     3.690,00      2.000,00    

Předseda komise RM    3.690,00       2.000,00    

Člen výboru     3.075,00      1.500,00    

Člen komise rady    3.075,00      1.500,00    

Člen ZM      1.845,00      1.000,00    

 

Zastupitelům bude poskytována jedna odměna, a to odměna za funkci, za níž ZM stanoví 

odměnu nejvyšší.    

 

Diskuse: 

▪ nad legislativními možnostmi; 

▪ nad návrhem odměn a vykazovanou činností; 

▪ je žádoucí projednat a nastavit systém s účinností dnem 1. ledna 2018. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje 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.“ 



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1244/2014-2018. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, poděkoval paní Jitce Kadlecové, vedoucí 

Odboru ekonomického, za přednesenou Zprávu, veškerý komentář a materiály k projednání. 

Jmenovaná jednací síň opustila. 

 

4.4 Záležitosti administrace procesu výběrového řízení „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“ 

Rada města Sedlčany byla podrobně seznámena s připraveným textem Rozhodnutí o námitkách 

proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení a proti rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. 

 

Veřejný zadavatel město Sedlčany, se sídlem T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, 

IČ 00243272 (dále jen „zadavatel“) přezkoumal oprávněnost námitek podaných vyloučeným 

účastníkem zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s., IČ 62743881, se sídlem 

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice (dále jen „stěžovatel“), právně zastoupeného 

Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem vykonávajícím advokacii jako společník Kruták & 

Partners, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, 

proti Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení č. j.: ST/21303/2017 

ze dne 9. listopadu 2017 (dále jen „Rozhodnutí o vyloučení“) a proti Rozhodnutí zadavatele 

o novém výběru dodavatele č. j.: ST/21309/2017 ze dne 9. listopadu 2017 (dále jen 

„Rozhodnutí o novém výběru“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, zadávanou v užším řízení v podlimitním 

režimu v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postupem podle části čtvrté zákona 

obdobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce podpory z Integrovaného 

regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností od 2. června 2017, na základě 

oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku 

veřejných zakázek dne 28. července 2017 pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761 (dále 

jen „veřejná zakázka“). Námitky podal stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce 

do datové schránky zadavatele dne 24. listopadu 2017, tedy v řádné lhůtě dle ustanovení § 242 

odst. 2 zákona.  

O podaných námitkách zadavatel v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 a 2 zákona rozhodl 

takto: 

Vzhledem k tomu, že zadavatel po přezkoumání postupu svého i postupu pověřené komise 

v rámci veřejné zakázky dospěl k závěru, že o vyloučení stěžovatele rozhodl správně v souladu 

se zákonem, čímž neshledal důvody pro vyhovění, námitky stěžovatele odmítá. 

 

Účastník zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. v textové části svého vysvětlení mimořádně 

nízké nabídkové ceny (MNNC) uvedl prohlášení, že splňuje náležitosti dle § 113 odst. 4 písm. 

a) a b) zákona a doložil kalkulace jednotlivých položek, u nichž bylo žádáno vysvětlení. 

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů znamená, že při tvorbě ceny 

a následném podání nabídky podepsané statutárními orgány společnosti, je účastník zadávacího 

řízení povinen dodržovat právní řád České republiky. 

Ve vysvětlení položky 001 Svislé a kompletní konstrukce – Výroba a montáž kovových 

atypických konstrukcí nad 500 kg účastník zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. použil 

do vysvětlení argument ceny subdodavatele, čímž ale jednoznačně neprokázal, že při plnění 



 

 

veřejné zakázky budou zajištěny (obsaženy v ceně) všechny zákonné náležitosti (např., že cena 

obsahuje potřebný materiál v odpovídající kvalitě a ceně, že mzdy pracovníků podílejících se 

na výrobě těchto prvků budou splňovat náležitosti zákoníku práce apod.). Vzhledem k výši ceny 

a ke způsobu tohoto vysvětlení MNNC proto pověřená komise a přizvaný odborník doporučili 

zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení Chládek &Tintěra, a. s. v souladu s § 113 odst. 

6 písm. a) zákona.  

Z ostatních kalkulačních rozkladů účastníka zadávacího řízení Chládek &Tintěra, a. s. nelze 

stanovit věrohodné plnění zákonných náležitostí z několika důvodů: 

- Účastník zadávacího řízení Chládek &Tintěra, a. s. u výjimečně nízkých cen dodávek 

materiálů nedoložil nabídku (smlouvu apod.) od dodavatelů příslušného materiálu, 

pověřená komise a přizvaný odborník z veřejně dostupných podkladů (internet obchody, 

webové stránky dodavatelů materiálů apod.) nedohledali, že dodavatelé jsou schopni 

za tak nízké ceny materiál skutečně dodat.  

- Účastník zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. dále ve všech kalkulacích 

nekalkuluje zisk, čímž zcela jednoznačně porušuje např.:  

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 

 požadavek zadavatele v žádosti o zdůvodnění MNNC.   

Dle právní úpravy provedené ust. § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„OZ“), platí, že ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat 

s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo 

není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím 

výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pro členy orgánů obchodní korporace pak dále 

platí právní úprava provedená ust. § 51 až § 53 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, kterou jsou stanovena pravidla jednání členů orgánů stojící na povinnosti jednat 

s péčí řádného hospodáře, jakož i důsledky porušení této povinnosti. Právní úpravou 

provedenou ust. § 212 a § 213 OZ je upraven princip nezbytné loajality člena korporace vůči 

ní a důsledky porušení tohoto principu. Právní úpravou provedenou ust. § 71 a násl. zákona 

o obchodních korporacích je vymezen právní status „vlivné osoby“ a její povinnost uhradit 

korporaci újmu vzniklou tím, že ovlivní chování obchodní korporace a ta v důsledku takovéhoto 

chování utrpí újmu. Porušením povinností postupovat s péčí řádného hospodáře je bezesporu 

např.  uzavírání ekonomicky nevýhodných smluv, když z legální definice podnikání obsažené 

v § 420 odst. 1 OZ vyplývá, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

Dále např. zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), kde je jednoznačně definováno, že použití nepřiměřeně 

nízkých cen je porušování tohoto zákona. Výklad pojmu nepřiměřeně nízké ceny lze dovodit 

z rozsudků Evropského soudního dvora, když za nepřiměřeně nízké ceny lze považovat ceny 

pod hranicí průměrných variabilních nákladů. V případě, že je prokázán úmysl eliminovat 

konkurenci, také ceny, které jsou nad hranicí průměrných variabilních nákladů, avšak 

nepřesahují průměrné celkové náklady. Z důvodu porušování výše citovaných zákonů proto 

pověřená komise a přizvaný odborník opakovaně doporučili zadavateli vyloučit účastníka 

zadávacího řízení Chládek & Tintěra, a. s. v souladu s § 113 odst. 6 písm. a) zákona. 

Další informace jsou podrobně uvedeny v dokumentaci (Městský úřad Sedlčany, Odbor 

investic). 

Diskuse: 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ konzultace u poskytovatele dotace;  

▪ další právní aspekty. 



 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere 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“. 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1245/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany v pozici zadavatele veřejné zakázky souhlasí 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1246/2014-2018. 

  

„Rada města Sedlčany ukládá 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1247/2014-2018. 

 

4.5 Zajištění smluvního ujednání na poskytované služby; Rámcová smlouva o službách 

elektronických komunikací 

Rada města Sedlčany z podnětu referujícího a ve věci jednajícího pana Ing. Miroslava Hölzela, 

místostarosty města Sedlčany, projednala předložený návrh Rámcové smlouvy o službách 

elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich 

příslušenství, která je navrhována, a to na základě výsledků předchozích jednání, uzavřít mezi 

městem Sedlčany a poskytovatelem služeb, tj. společností T-Mobile Czech Republic, a. s., se 

sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1; IČ 64949681. 

Smlouva představuje určitou měsíční úsporu ve výši 6.000,00 Kč. 

Řeší nastavení paušálů; vybraní vedoucí Odborů budou užívat balíček s internetem. 

Smluvně zajištěno celkem 45 ks telefonů. 

Doba trvání dřívějšího smluvního ujednání již vypršela. 

Diskuse: 

▪ nad textem Smlouvy (návrh); 

▪ další výhody; 

▪ rozvoj dalšího potenciálu spolupráce. 

Smlouva je uložena ve spisové dokumentaci v působnosti pana místostarosty.   

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje 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.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1248/2014-2018. 

 

4.6 Žádost o vypořádání dříve založeného smluvního ujednání; zápočet nájemného za rok 

2017; Nemocnice Sedlčany 

Rada města Sedlčany projednala přípis provozovatele Nemocnice Sedlčany ze dne 9. listopadu 

2017, který byl Městským úřadem Sedlčany zaevidován dne 9. listopadu 2017 pod č. j.: 

ST/21251/2017. 

Provozovatel Nemocnice Sedlčany: 

MEDITERRA Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany. 

Provozovatel v souladu s ujednáním Smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice 

v Sedlčanech, uzavřené dne 3. prosince 2001, ve znění pozdějších Dodatků, požádal 

o odsouhlasení provedených stavebních prací v celkové částce rovné 0,00 Kč/rok 2017 (bod 

V. písm. f) Smlouvy). 

Dále provozovatel požádal o odsouhlasení zápočtu vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

1.500.000,00 Kč/rok 2017 jako roční nájemné. Konečný stav pohledávek MEDITERRA 

Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2017 činí částku ve výši 13.489.943,56 Kč. 

Diskuse: 

▪ nad zůstatkovou částkou; 

▪ investice, které město Sedlčany zaplatilo v roce 2017 mimo rámec smluvního ujednání; 

▪ další záležitosti vztahu. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v souladu se Smlouvou o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice 

v Sedlčanech ze dne 3. prosince 2001, ve znění pozdějších dodatků, souhlasí s tím, aby 

provedené stavební práce za období roku 2017 byly započítány proti nájemnému v celkové 

částce 0,00 Kč. 

Rada města Sedlčany souhlasí 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1249/2014-2018. 

   

4.7 Zajištění vypsání opakovaného výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

strážníka Městské policie Sedlčany; úprava tarifních složek 

Vzhledem k tomu, že se do již dříve opakovaného výběrového řízení na obsazení pozice 

strážníka Městské policie Sedlčany nikdo nepřihlásil, je žádoucí stav personální nedostatečnosti 

řešit opakovaným vypsáním nového VŘ. 

Pan místostarosta města Sedlčany zpracoval text návrhu Oznámení o vypsání VŘ, který byl 

diskutován. 

V současné době je aplikována legislativní změna, která svědčí o tom, že lze přijímat strážníky 

do obecních policií již ve věku po dovršení 18 let. Avšak v intervalu 18 let až do dovršení věku 

21 let musí strážník sloužit beze zbraně. 

Rada města Sedlčany dále projednávala další kvalifikační požadavky a záležitosti definování 

nejtěžšího druhu práce, a to v souladu s tzv. katalogem prací, který se týká případného 

překvalifikování ze třídy sedmé do třídy osmé, do které je zařazen vrchní strážník. Důvodem 



 

 

by mohla být komplexní obsluha systémů (např. kamer. systém). Vrchní strážník by potenciálně 

mohl být zařazen do deváté třídy, strážníci potom do třídy osmé. 

Záležitost bude dále konzultována.  

Případné změny by byly aplikovány dnem 1. ledna 2018. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh na vypsání opakovaného výběrového řízení na obsazení 

pozice strážníka Městské policie Sedlčany v upraveném znění a ukládá Městskému úřadu 

Sedlčany zajistit řádné zveřejnění oznámení, s využitím prostředků i mimo doposud obvyklé 

formy zveřejnění.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1250/2014-2018. 

 

4.8 Příprava a zajištění programu Městských slavností ROSA 2018  

Rada města Sedlčany byla seznámena s následujícím návrhem programu: 

▪ pátek dne 22. června 2018 

- 16:00 hod. vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Sedlčany; 

- 17:30 hod. The Beautifuls (5); 

- 19:00 hod. zahájení Městských slavností ROSA 2018; 

- 19:15 hod. Blue Orchestra (25); 

- 21:30 hod. Sebastian (60); 

- 23:00 hod. slavnostní ohňostroj; 

- 23:30 hod. Mezela Orquesta, Riveval…? 

Požadavky na hlavního partnera Městských slavností ROSA 2018: 

- zajistit 4 – 6 stánků s občerstvením; 

- minimálně 8 výčepů piva; 

- nabídka minimálně tří druhů piv; 

- nabídka ceny piva s kelímkem; 

- výše sponzorského příspěvku (lze i formou proplacení faktury účinkujících, 

technického vybavení, úklidu,…), možnost dalších nabídek. 

Protislužba ze strany pořadatele: 

- logo v tištěném programu – RADNICE 3 300 ks + elektronická podoba na webu města 

Sedlčany, 

- logo na letácích formátu A5 (1 500 ks); 

- reklamní spoty na velkoplošné obrazovce během odpoledního a večerního programu; 

- prezentace moderátorem Městských slavností ROSA 2018 a uvedení ve všech tiskových 

zprávách; 

- užívání prostranství zdarma …? 

Projednání a schválení výběrového řízení na hlavního partnera; nabídky lze zasílat do dne 

31. ledna 2018; předpokládá se jejich projednání dne 16. února 2018 v poradním orgánu Rady 

města Sedlčany (Kulturní a redakční rada); osloveni budou pivovary jako Lobkowicz, 

Heineken, Budvar, Staropramen,… 

Rada města Sedlčany byla dále seznámena s dalším doprovodným programem: 

- dětské dopoledne v KDJS (Divadlo pohádka) organizačně zajišťuje KDJS Sedlčany, 

Městská knihovna Sedlčany a Klub Velká Kobra; 

- otevřené zůstává pořádání venkovní akce v režii hudební skupiny MATYAS 

ve spolupráci s Heinekenem.   

Po ukončení diskuse pan místostarosta přednesl následující výroky návrhu usnesení, o kterých 

nechal hlasovat samostatně: 



 

 

„Rada města Sedlčany souhlasí 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1251/2014-2018. 

 

„Rada města Sedlčany bere 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1252/2014-2018. 

 

4.9 Žádost na zapojení Rezervního fondu příspěvkové organizace v roce 2017; 1. základní 

škola Sedlčany 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí o zapojení Rezervního fondu v roce 2017 

pro případ žadatele 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany. 

Žádost byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována dne 24. listopadu 2017 pod č. j.: 

MST/2251/2017.  

První zálohu ve výši 60 % z celkové částky projektu škola již vyčerpala. Doplatek ve výši 40 % 

poskytne MŠMT ČR po schválení monitorovací zprávy v průběhu února 2018. Po obdržení 

finančních prostředků z MŠMT ČR by žadatel (škola) požadovanou částku k uvolnění 

z Rezervního fondu subjektu ve výši 59.183,40 Kč vrátila zpět do uvedeného fondu. 

K problematice byly doloženy i další rozhodující dokumenty (Rozhodnutí o dotaci). 

Diskuse: 

▪ činnost je žádoucí podpořit; 

▪ další aspekty programu. 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí 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.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 75-1253/2014-2018. 

 

4.10 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka Sedlčany 

Městská knihovna Sedlčany, respektive paní Blanka Tauberová, ředitelka subjektu, požádala 

Radu města Sedlčany o to, aby některý z členů tohoto vrcholového orgánu byl přítomný tradiční 

akci, rozsvícení vánočního stromu na hlavním náměstí T. G. Masaryka. 

Slavnostní nasvícení proběhne již v sobotu odpoledne. 

Jinak doba adventní počíná běžet nedělí (3. prosince 2017). Doba vánoční začíná půlnocí dne 

24. prosince. 

Paní ředitelka každoročně tyto akce organizuje a prosí o přítomnost jednoho z radních.  



 

 

Vzhledem k tomu, že tito mají již program, pan místostarosta sdělil, že tomuto aktu bude 

za zastupitele přítomen pan Jaroslav Repetný.  

Vlastní akt nasvícení začíná v 17:30 hod. 

Před vlastním nasvícením vánočního stromu se sedlčanští, případně návštěvníci města 

Sedlčany, pokusí o rekord nejvíce lidí oděných v kulichu, shromážděných na jednom místě.  

Rada města Sedlčany vzala Žádost a informace související s výše uvedenou Žádostí 

a Pozvánkou na akci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Pan místostarosta zajistí účast pana Jaroslava Repetného a předání informací směrem 

k žadatelce.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Opakovaná nabídka spolupráce; zajištění hrací plochy; shotbal (překopka) 

Rada města Sedlčany se opakovaně (v periodě cca jednoho roku) zabývala návrhem 

na spolupráci při propagaci a realizaci sportoviště na provozování výše uvedeného sportu.  

Tyto požadavky nevycházejí ze strany občanů města. 

Na Radu města Sedlčany se opakovaně obrátil jednatel Českého shotbalového svazu. Subjekt 

byl založen v roce 2013. Jedná se o relativně nové sportovní odvětví.   

Jmenovaný žádá o osobní účast na představení tohoto sportu; je nositelem určité vize 

s pohledem do budoucna, kterou patrně žádá aplikovat také v prostředí města Sedlčany. 

Prezentace činnosti a sportu (základní) je uvedena na elektronické adrese (www.shotbal.cz). 

Někdy se v dostupných pramenech a informačních zdrojích uvádí i český název tohoto sportu 

– „překopka“. 

Jak uvedeno výše RM se touto problematikou zabývala již dříve na svém řádném jednání. 

Problematikou se podrobněji zabýval pan Ing. Martin Havel a Komise pro sport a tělovýchovu 

(MUDr. Ivan Stolařík, předseda).  

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

Závěr: Přímá podpora nebude realizována. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Žádost o finanční podporu sportovních akcí 

Město Sedlčany bylo požádáno o podporu dětských sportovních akcí. 

Jedná se o následující akce: 

▫ Balkap cup zimní liga 2017 – 2018 (Dublovice – Sedlčany – Benešov) 

Termín zahájení dne 18. listopadu 2017; předpokládané ukončení dne 10. února 2018. 

Předpokládaná účast 150 – 200 dětí pro každý hrací den (celkem 5 hracích dnů); hrací plochy 

v krytých halách. 

Vyhodnocení je plánováno dne 10 února 2018 v Sedlčanech ve sportovní hale GaSOŠE.  

▫ Balkap cup vánoční turnaj Sedlčany 

Termín zahájení turnaje je dne 16. prosince 2017; předpokládaná účast 150 – 200 dětí (pouze 

jeden hrací den); hrací plocha – nekrytá umělá tráva (Sedlčany).  

Vyhodnocení tohoto turnaje proběhne dne 16. prosince 2018 v Sedlčanech na hrací ploše. 

Záležitost Žádosti s ohledem na již vyčerpané finanční prostředky z rozpočtu města na rok 2017 

byla dále konzultována s panem Pavlem Bednářem, ředitelem Sportovních areálů Sedlčany 

(poskytovatel hrací plochy, správce), který navrhl případnou slevu z ceníku za užívání hrací 

plochy. Pronájem by byl účtován pouze za čistý hrací čas (sazba 1.100,00 Kč/hod.).  

Sportovní akce mají jednorázový charakter; prvek systémové a soustavné péče a práce 

s mládeží na bázi progrese a tvorby osobností není spatřován. 

http://www.shotbal.cz/


 

 

Žádost nebyla podána na příslušném formuláři (dlouhodobě zveřejněn na www stránkách města 

Sedlčany). 

Prostředky z rozpočtu města Sedlčany jsou již vyčerpány, jak uvedeno výše.  

Rada města Sedlčany s návrhem souhlasí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Odpověď ve smyslu rozhodnutí RM zajistí sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Informace o zatímním návrhu programu k příležitosti připomenutí a oslav 100 let 

státnosti 

Kulturní a redakční rada města Sedlčany ve věci jednající z podnětu pana Ing. Miroslava 

Hölzela, místostarosty města a Rady města Sedlčany na svém zasedání, a to po koordinaci 

dalších návrhů činných subjektů, sestavila program základních akcí, které by se měly realizovat 

v roce 2018 k příležitosti 100 let státnosti. 

Podrobný souhrn všech kulturně společenských akcí je součástí dokumentace (Zápisu) 

z jednání uvedené komise RM (poradní orgán); tento je k dispozici u pana místostarosty města 

Sedlčany. 

Výběr z programu: 

▪ koncert Ústřední hudby Armády ČR v termínu 04/2018; 

▪ Odhalení pamětní desky T. G. Masaryka na budově Sedlčany č. p. 133 dne 3. září 2018 (v roce 

1922, dne 3. září, navštívil T. G. Masaryk město Sedlčany); cena cca 75.000,00 Kč podle 

předběžné nabídky; 

▪ koncert Evy Urbanové v KDJS Sedlčany dne 29. září 2018; 

▪ výstava v Městském muzeu Sedlčany (období 10 – 11/2018); 

▪ literární přednášky v Městské knihovně Sedlčany PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D., a to: 

- dne 19. října 2018 Česká literatura po vzniku republiky; 

- dne 9. listopadu 2018      Karel Čapek mezi harmonií a napětím první republiky. 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí návrh programu a přípravu důstojných oslav, kterýmžto 

byla pověřena Kulturní a redakční rada.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Informace o příkladech a zkušenostech z výstavby krytých bazénů, které byly 

realizovány samosprávou, případně jinými investory ve městech na území ČR 

Pan místostarosta Radu města Sedlčany seznámil s příkladem společnosti, která projevila zájem 

na spolupráci při výstavbě krytého bazénu.  

Rada města Sedlčany obdržela reference o činnosti subjektu (rámcově uvedeny níže). 

 

Pan místostarosta dále podrobněji informoval o zájmu společnosti BAZENSERVIS, s. r. o., se 

sídlem Čapkova č. p. 538, 517 21 Týniště nad Orlicí; IČ 64791661 (Bc. Blanka Potočková). 

Jedná se o společnost, která se zabývá projekty, výstavbou, wellness provozy a úpravou 

bazénové vody, jako i výstavbou zábavních vodních atrakcí. 

Reference (jejich realizované projekty): 

Farma Čapí hnízdo; 

Bazén Sušice; 

Bazén Ústí nad Labem; 

Wellness Vysoké Mýto; 

Víceúčelový sportovní komplex Praha 11, Chodov; 

Areál vodních sportů Vimperk; 

Krytý bazén Třebíč; 



 

 

Relaxační centrum Žďár nad Sázavou; 

Sportovně regenerační centrum Nová Paka; 

Wellness v hotelu Thermal Karlovy Vary; 

Plovárna Týn nad Vltavou; 

Plavecký areál Pardubice; 

Krytý bazén v Litomyšli; 

Wellness centrum Bruntál; 

Koupaliště Tachov; 

Sportovní a rekreační centrum Rychnovska. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.15 Smlouva o úvěru registrační číslo 99017687049; návrh; projednání podmínek  

K problematice připravil tzv. Důvodovou zprávu pan Ing. Jiří Burian, starosta města, která byla 

jednajícím radním předložena. 

Identifikace investice k financování: Modernizace přestupního terminálu Sedlčany 

Financování: Úvěrová smlouva – KB, a. s., se sídlem Plzeň, Goethova 2704/1, Plzeň 

 

Metodika MMR ČR pro čerpání finančních prostředků z EU pro plánovací období 2014 – 2020 

stanovuje zásadní podmínku přidělení dotace z uznatelných nákladů až po realizaci akce a její 

financování z vlastních prostředků v průběhu stavby. S ohledem na předpokládané náklady 

stavby 55,00 mil. Kč (vč. DPH) je přiznána dotace registračním listem ve výši 46,00 mil. Kč. 

Skutečné náklady a výše uznatelných nákladů, které budou výsledkem výběrového řízení 

na zhotovitele stavby, aktualizují i skutečnou výši dotace. Předpokládané náklady stavby nelze 

uhradit v průběhu jednoho roku z rozpočtu města Sedlčany. 

Na základě jednání Rady města Sedlčany byla oslovena Komerční banka, a. s. a požádána 

o návrh Smlouvy o úvěru a splátkový kalendář. Ve smyslu nového zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek nepodléhá úvěrové financování veřejné soutěži a oslovení 

KB, a. s. vyplynulo z výsledků podmínek úvěru a zkušeností při stavbě u této bankovní 

společnosti. Mezi hlavní výhody návrhu Smlouvy o úvěru je průběžné čerpání úvěru a tedy 

financování stavby, výše úrokové sazby a možný termín poslední splátky úvěru ve vazbě 

na přidělení dotace MMR ČR. 

Rada města Sedlčany byla dále seznámena s jednotlivými ustanoveními smluvního ujednání, 

rozvrhem čerpání a splátek a dále s návrhem usnesení, které bude předloženo na veřejném 

zasedání ZM. 

Rada města Sedlčany doporučuje předložený návrh smluvního ujednání schválit, a to bez přijetí 

specifického doporučujícího usnesení. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.16 Záměr parkových úprav; Městský park Sedlčany; druhé projednávání 

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

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 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 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. 

Projednání spolupráce bude dále pokračovat za účasti pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města, 

který k problematice disponuje dalšími informacemi. 

Diskuse: 

▪ nad sestaveným návrhem smluvního ujednání a parametry spolupráce; 

▪ nad finanční náročností projektu; 

▪ 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 (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. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.17 Nabídka na spolupráci se společností B&P Research, s. r. o  

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. 

Nabídka je datována dnem vyhotovení 23. listopadu 2017. 

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: 

▫ 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. 

Rada města Sedlčany se k předložené nabídce nevyjádřila žádným konečným rozhodnutím. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 



 

 

 

5. Diskuse 

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

a případných připomínek.  

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Revize Žádostí o poskytnutí bytu v bytovém domě na adrese 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany; příspěvek přednesl pan MUDr. Ivan 

Stolařík 

Pan MUDr. Ivan Stolařík se dotázal, zda paní FO (bez bližší identifikace) má požádáno 

o přidělení bytu ve shora uvedeném bytovém domě.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, sdělil, že touto informací 

nedisponujeme, avšak doptáme se u správce MBF, případně zjistí stav věcí Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku. 

RM vzala žádost o Žádost na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Prohlídka bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany; příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys, navrhl za účasti radních provést prohlídku bytového domu na výše 

uvedené adrese, ve kterém je poskytováno přístřeší potřebným.  

Je žádoucí prohlídku realizovat s ohledem na zvyšující se požadavky na zajištění služeb. 

Pan místostarosta přislíbil za účasti správce MBF zajistit prohlídku bytů (přístřeší) 

a ubytovacích jednotek. Návštěva bude domluvena s panem Ondřejem Sůvou, jednatelem 

společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., a to na rekonstruované ubytovací jednotce. 

Problematika bude zařazena do programu jednání RM. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Stav projektového zpracování; PD k LAS Taverny; příspěvek 

přednesl pan Ing. Martin Havel 

Pan Ing. Martin Havel se dotázal, zda je již k dispozici a k případnému nahlédnutí PD 

na rekonstrukci hracích ploch na LAS Taverny, případně zda byly akceptovány všechny 

zásadní připomínky radních. 

Pan místostarosta odpověděl, že PD je stále ještě ve zpracování sjednanou firmou. 

Projekt ochrany před vlivem povodňové vlny bude řešen samostatným projektem. 

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

Rada města Sedlčany bude o předání PD informována. 

Usnesení: nebylo navrženo.  

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.4 Diskusní příspěvek č. 4; Koordinace činností a informovanost občanů pro případ 

omezení práv přístupu k obydlím; příspěvek přednesl pan Mgr. Pavel Pína 

Pan Mgr. Pavel Pína sdělil, že při frézování a následné tvorbě nového povrchu komunikace 

v ulici kpt. Jaroše nebylo investorem, případně zhotovitelem zakázky včas oznámeno, že bude 

akce realizována s úplnou, nikoli částečnou uzavírkou komunikace, přičemž občané zde trvale 

žijící byly tímto znepokojeni a těžce nesli, že se nemohou dostat automobily ke svým 

příbytkům. 



 

 

Pan místostarosta sdělil, že původně byl investor (město Sedlčany) informován, že akce nebude 

prováděna s úplnou uzavírkou, pouze s omezeným průjezdem.  

Odpovědná je firma BES, s. r. o., která dle smluvních podmínek měla s dostatečným předstihem 

zajistit informovanost občanům.  

Uzávěrka způsobila dopravní kolize a objekty byly dopravně nedostupné. Podle upraveného 

plánu akce o realizaci akce bylo rozhodnuto při přesunu techniky; avšak byla sjednána 

investorem dříve. 

Závěr: 

Město Sedlčany se omlouvá všem, kterým byly způsobeny těžkosti. 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, bude důsledně dbát na dodržování smluvních ujednání. 

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

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

příspěvky, pan místostarosta, a to z pozice předsedajícího sedmdesátého pátého zasedání Rady 

města Sedlčany (RM č. 75/2014-2018), diskusi ukončil. 

 

Závěrem jednání RM pan místostarosta 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 13. prosince 2017 (středa; 25. periodické 

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

č. 76/2014-2018). Zasedání RM se uskuteční v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany, v čase 

od 16:00 hod. Hlavní bod programu je stanoven dlouhodobě schváleným jednacím plánem 

(Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany). 

  

Z neúčasti na příštím dlouhodobě plánovaném (středa, dne 13. prosince 2017) zasedání Rady 

města Sedlčany se dnes (v tuto chvíli) nikdo z přítomných radních neomluvil.  

 

Pan místostarosta dnešní zasedání Rady města Sedlčany ukončil v čase 19:43 hod. 

  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 29. listopadu 2017; (2 listy) 

3. RO č. 9/2017 s komentářem; (celkem 13 listů) 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

FV – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

IČ – identifikační číslo subjektu 

KN – katastr nemovitostí 



 

 

MBF – městský bytový fond 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

TDI – technický dozor investora 

VO – veřejné osvětlení 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; 4. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


