
Anonymizovaný a upravený Zápis  RM č. 5/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 9. ledna 2019 (středa) 

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

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

 

 

 
 

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

MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno 7 členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na šest (od 18:00 hod. nepřítomen 

omluvený Ing. Jiří Burian). 

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Jiří Burian.  

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel; Ing. Josef Soukup. 

Přizvaní hosté: -. 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu nám. T. G. Masaryka č. 

p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:07 hod.    

Jednání přerušeno: -.  

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 20:27 hod.  

 

Program jednání:  

V pořadí páté jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 a zároveň druhé 

v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:07 hod., 

v zasedací místnosti administrativní budovy radnice na adrese objektu (budova Městského 

úřadu Sedlčany I.) nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany uctivě pozdravil a přivítal.  

  

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

sedm členů Rady města Sedlčany (celkový počet zvolených členů RM je sedm). Z neúčasti 

na dnešním jednání RM se nikdo neomlouval; pouze v čase 18:00 hod. jednání opustil předem 

omluvený pan Ing. Jiří Burian, a to z důvodu účasti na jednání ohledně „Dopravního terminálu 

Sedlčany“, které bylo jmenovaným iniciováno a na dnes svoláno.     

 

Jednání tohoto orgánu města nikdo dříve z jednajících členů RM neopustil. Rada města 

Sedlčany byla po celou dobu usnášeníschopná. 

  

 



 

 

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

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

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 postupně přednesen Program, který (bodově s předmětem problematiky) je 

Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM věcně připravil a sestavil pan Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města. Navržený program nebyl radními nikterak upravován (vizte uvedenou Přílohu; 

ovšem do „programové“ Přílohy jsou zařazeny i samostatné diskusní příspěvky, respektive 

výběr ucelených celků – přednášejícími nebyla problematika stručného názvu definována); 

Program byl akceptován a nebyl o další samostatné tematické celky členy RM doplněn, vyjma 

doposud neznámých diskusních příspěvků. 

 

Program jednání Rady města Sedlčany na období prvního pololetí roku 2019, kterým byly 

stanoveny termíny jednání a hlavní nosná programová témata a dále návrh předběžných termínů 

veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené období, který sestavil a předložil 

pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, byl projednán a schválen na jednání RM 

dne 12. prosince 2018 (usnesení zn. RM 3-61/2018-2022). 

  

Pan starosta sdělil, že v souladu s dříve schváleným hlavním bodem programu je dnešním 

tematickým celkem problematika pod názvem: „Výkon státní správy za rok 2018“; 

„Systemizace pracovních míst v prostředí města Sedlčany a jeho organizačních složek“.  

Do programu jednání RM jsou zařazeny i jiné tematické celky z okruhu širší problematiky 

pod heslem programového celku „Různé“, kde je připraveno k projednání několik důležitých 

bodů programu (níže uvedeno v tomto Zápise); mimo uvedené se zejména jedná o problematiku 

majetkoprávních vztahů a problematiku podpory vybraných projektů. 

   

(Poznámka: Zápis je programově řazen dle předmětu celků konstantní programové struktury 

jednání, nikoli podle chronologie projednávání. Tato Poznámka je uvedena zejména s ohledem 

na nepřítomnost pana Ing. Jiřího Buriana od uvedeného času jednání.) 

 

Předsedající jinými slovy konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na aktivity Rady města Sedlčany ve výkonu funkce, stav potřeb 

řízení města Sedlčany, legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů 

a v neposlední řadě s ohledem na aktuální činnosti a potřeby výkonu samosprávy. 

 

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. Program jednání v průběhu 

jeho projednávání nikdo z přítomných členů RM nezpochybnil. 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 2. ledna 2019  

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

zasedání RM (jak již uvedeno v názvu výše), bylo provedeno formou přednesení stručné zprávy 

o stavu plnění úkolů (přijatých usnesení), věcně vycházející z obsahu výroků přijatých 

jednotlivých usnesení. Závěrem kontrolní zprávy byl referujícím k tomuto bodu jednání 

(referenční zprávu přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta) připomenut aktuální stav 



 

 

plnění některých specifických úkolů průběžných a vývoj sledovaných událostí a činností 

ostatních.  

 

Rada města Sedlčany na minulém zasedání dne 2. ledna 2019 usnesením, které bylo označeno 

RM 4-75/2018-2022, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 12. prosince 2018 (RM č. 3/2018-2022) 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 4-76/2018-2022, schválila 

navrhované Rozpočtové opatření č. 9/2018, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2018 o částku ve výši 8.269,00 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018 o částku ve výši 9.821,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

207.043,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 185.575,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 včetně dříve 

provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 21.468,00 tis. Kč. 

Úkol ve smyslu usnesení splněn. K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny 

žádné další úkoly.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-77/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi pro výchovu a vzdělávání. 

Rada města Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise 

pro výchovu a vzdělávání pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka a členem Komise pro výchovu 

a vzdělávání schválila jmenovat pana Mgr. Libora Novotného; pana Mgr. Pavla Pínu; paní 

Bc. Milenu Říčařovou; paní Mgr. Vladimíru Křenkovou; pana Bc. Ondřeje Vodňanského a paní 

Lenku Jiráčkovou. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn.  

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-78/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi stavební a životního prostředí. 

Rada města Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise 

stavební a životního prostředí pana Ing. Martina Havla a za členy Komise stavební a životního 

prostředí schválila jmenovat pana Ing. Jiřího Bartáka; pana Ing. Antonína Sirotka; pana 

Mgr. Tomáše Hellera; paní MUDr. Andreu Chromcovou; pana Ing. Tomáše Langera; 

pana Petra Vondráčka, DiS. a pana Ing. Jiřího Buriana.  

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-79/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi dopravní. Rada města 

Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise dopravní pana 

Ing. Miroslava Hölzela a za členy Komise dopravní schválila jmenovat pana Petra Kuthana; 

pana Bc. Jana Krutinu; pana Jiřího Daňka; pana Petra Nosiana; pana Břetislava Šauera; pana 

Ing. Ivana Janečka a pana Karla Hončíka ml. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-80/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi sociální a zdravotní. Rada 

města Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise sociální 

a zdravotní pana MUDr. Karla Marka a za členy Komise sociální a zdravotní schválila 

jmenovat pana MUDr. Zdeňka Špaleho; pana MUDr. Vladimíra Zámostného; paní Bc. Janu 

Větrovcovou, DiS.; pana Ing. Josefa Soukupa a paní Bc. Simonu Sůsovou. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-81/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi sportu a tělovýchovy. Rada 

města Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise sportu 

a tělovýchovy pana Mgr. Zdeňka Šimečka a za členy pana Ing. Martina Havla; pana Pavla 

Bednáře; paní Mgr. Alenu Novotnou; pana Ing. Jiřího Práška; pana Ing. Tomáše Langera; pana 

Mgr. Radovana Faktora; pana Ing. Jiřího Bartáka; pana Jiřího Doubravu a pana 

MUDr. Vladimíra Zámostného. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-82/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi pro občanské obřady. Rada 

města Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise 

pro občanské obřady pana Ing. Martina Severu a za členy Komise pro občanské obřady 

schválila jmenovat paní Bc. Milenu Barešovou; paní Barboru Kelichovou; paní Irenu 

Čedíkovou; paní Mgr. Jitku Mošničkovou; paní Mgr. Gabrielu Gyömberovou; paní Mgr. Anetu 

Mrázkovou; paní Bohumilu Doubravovou a paní Evu Novákovou. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-83/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi kulturní. Rada města 

Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise kulturní pana 

Ing. Martina Severu a za členy Komise kulturní schválila jmenovat pana Mgr. Davida Hrocha; 

paní Blanku Tauberovou; paní Bc. Markétu Křivskou; paní Mgr. Vladimíru Křenkovou; pana 

Ing. Františka Housku; pana Jaroslava Repetného; pana Mgr. Davida Bareše; paní Ing. Blanku 

Vilasovou; pana Daniela Hambergera a pana Mgr. Zdeňka Šimečka. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-84/2018-2022, zřídila, a to 

v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi redakční rada. Rada města 

Sedlčany schválila na volební období 2018 – 2022 jmenovat předsedou Komise redakční rada 

pana Ing. Miroslava Hölzela a za členy Komise redakční rada schválila jmenovat pana 

Mgr. Zdeňka Šimečka; pana Ing. Vojtěcha Hlaváčka; paní Lenku Bučinskou; pana Ing. Martina 

Severu; pana Mgr. Davida Hrocha; paní Blanku Tauberovou; pana Pavla Bednáře a paní Janu 

Špalovou. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 



 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-85/2018-2022, doporučila, a to 

ve prospěch dobrého výkonu státní správy, pro volební období 2018 – 2022 zachovat kontinuitu 

zvláštních orgánů města Sedlčany, které byly zřízeny podle ustanovení § 106 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zvláštními zákony, kterými je na obec s rozšířenou působností přenesen výkon státní správy, 

a to Komisi státní památkové péče, Komisi pro projednávání přestupků, Komisi sociálně-

právní, Povodňovou komisi města Sedlčany, Povodňovou komisi ORP Sedlčany 

a Bezpečnostní radu města Sedlčany. 

Informace předány dotčeným personám. Informace zveřejněny. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-86/2018-2022, vzala na vědomí 

Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

ve dnech 22. října 2018 až 26. října 2018, provedené ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 zákona 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, u právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, 

Šafaříkova 1070, okres Příbram. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-87/2018-2022, uložila Městskému 

úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního plánování, jako úřadu územního plánování, 

a zároveň jej pověřila oslovit výzvou vybrané firmy, a to za účelem podání cenové nabídky 

na zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany, včetně všech souvisejících 

dokumentací. K podání cenové nabídky budou osloveni vybraní specialisté s pozitivními 

referencemi: 

▪ Atelier T-Plan, s. r. o., se sídlem Praha, Sezimova č. p. 380/13, 140 00 Praha 4; 

▪ IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o., Praha, Thákurova 676/3, 166 33 Praha 6; 

▪ HaskoningDHV Czech Republic, s. r. o., Praha, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-88/2018-2022, schválila 

prodloužení doby trvání původní Smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 31. prosince 

2015 (ČAK: 14830; IČO: 71480501). Na základě Dodatku č. 1 k uvedenému smluvnímu 

ujednání se prodloužila doba trvání Smlouvy do dne 31. prosince 2022. 

Úkol ve smyslu usnesení splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 4-89/2018-2022, schválila návrh 

Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů a bezpečnosti 

administrativních výkonů a stability provozu, která je uzavírána s panem Václavem Pištěkem, 

se sídlem Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1069, 264 01 Sedlčany; IČO: 12532738; DIČ: 

CZ510912248; na dobu určitou do dne 31. prosince 2019 za definovaných ostatních smluvních 

podmínek. 

Úkol ve smyslu usnesení splněn. 

 

K přednesené Zprávě RM neměla žádné připomínky a nebylo zadáno plnění žádného dalšího 

specifického a souvisejícího nového úkolu, který by měl 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.  

Krátce byly diskutovány informace o podrobnostech plnění přijatých úkolů i doplňující 

informace o činnosti nad rámec přijatých usnesení. 



 

 

 

Radní neměli žádné další připomínky. 

 

Závěrem této tematiky předsedající jednání RM vyřkl 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 2. ledna 2019 (RM č. 4/2018-2022) 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 5-90/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Výkon státní správy za uplynulý rok 2018“; Systemizace pracovních 

míst města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany; organizačních složek subjektu – města 

Sedlčany) na rok 2019 

  

2.1 Výkon státní správy za uplynulý rok 2018 

Členové RM v čase před zahájením dnešního jednání RM obdrželi v elektronické podobě 

do služebních schránek dílčí Zprávy týkající se základních výkonů přenesené působnosti, a to 

z jednotlivých Odborů, které byly vypracovány v základním schématu odpovědnými 

vedoucími, s ohledem na projednávanou problematiku pověření a výkonů. Z tohoto důvodu 

jsou zde poznamenané informace pouze ve stručné podobě (informativní charakter). Zprávy 

obsahují předmět výkonu a projednávání.   

 

Projednávaná problematika standardně obsahuje následující témata:  

1. Založení legislativních podmínek výkonu přenesené působnosti 

2. Nejdůležitější legislativní předpisy jednotlivých odborů 

3. Organizační strukturu subjektu práva – města Sedlčany 

4. Podíl výkonu státní správy a samosprávy na vybraných odborech Městského úřadu Sedlčany 

5. Souhrnná část výkonu státní správy v porovnání vybraných dat 

6. Soubor dílčích zpráv ve věci výkonu státní správy za uplynulý rok 2018 z jednotlivých 

odborů Městského úřadu Sedlčany 

7. Závěr (vývoj; financování státní správy) 

8. Zapracování připomínek z předchozích projednání (dislokace; zázemí; rozsah financování 

pracovních pozic na výkon státní správy; vývoj výkonu; možnosti a variabilita; nevýhody 

přijatého systému působnosti) 

9. Usnesení Rady města Sedlčany o přijetí souhrnné zprávy o výkonu státní správy za uplynulý 

rok 2018 

 

Radě města Sedlčany byly standardním způsobem předány informace o některých významných 

a měřitelných datech ve věci projednávaného tématu, se kterými se radní mohou kdykoliv 

individuálně a detailněji seznámit a které mohou napomoci k jejich budoucímu rozhodování, 

aktivitám a činnosti.  

Zpráva ve věci „Výkonu státní správy v uplynulém roce 2018“, je soustředěna především 

na vybrané (statisticky významné) údaje uvedeného období. Provedeno bylo i dílčí porovnání 

s obdobím předchozím, a to s akcentem na rok 2017, případně na dřívější období. 

   

Vyřčeny byly některé prognózy možného vývoje; zejména vzhledem k náročnosti nově 

zaváděné legislativy do praxe, latentnímu přístupu politického řízení státní správy (změna 



 

 

místní příslušnosti), moderním prvkům řízení a dalším faktorům regionálním, zásadně 

ovlivňujícím chod Městského úřadu Sedlčany.  

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Sedlčany provádí služby administrativního výkonu 

s dopadem na celé území ORP, je třeba rozsah činnosti vnímat v širším kontextu celé lokality, 

pro kterou jsou Sedlčany přirozeným centrem. V případě, že se výkon státní správy omezí 

na statistické a měřitelné údaje, lze konstatovat, že skladba hlavních úředních úkonů prakticky 

zůstává ve stejném rozsahu a na stejné úrovni oproti porovnatelnému období roku 2017; 

v některých údajích je zaznamenán i trvalý pokles, případně kolísání okolo střední hodnoty 

výkonů, v některých naopak. Pokles některých zásadních výkonů lze odůvodnit několika 

faktory, a to zejména postupným rušením místní působnosti a vlivem dalších variant řešení 

životních situací, které jsou občané schopni využívat. 

  

Na pokrytí platů úředníků vykonávajících státní správu včetně povinných odvodů bylo v roce 

2018 spotřebováno 24.545.808,00 Kč (navýšení vládním nařízením). 

Příspěvek na výkon státní správy v součtu s vybranými správními poplatky a vybranými 

pokutami v roce 2018 činil 29.185.209,50 Kč. 

Poměrné výdaje na udržitelnost úředníků státní správy a na podporu výkonů (mimo platů) činily 

5.008.895,50 Kč. 

Rozdíl příjmů (nezapočítán výběr správních poplatků a pokut) a výdajů na výkon státní správy 

činil 7.555.434,00 Kč, které muselo město vydat ze svého rozpočtu.  

 

Radním byl přednesen komentář k výběru z předaných údajů (zdroj – dílčí zprávy z činnosti 

odborů, které jsou k dispozici u vedoucích na jednotlivých odborech). 

Jednalo se zejména o tyto odbory: 

- Odbor sociálních věcí;  

- Odbor školství a památkové péče;  

- Odbor Obecní živnostenský úřad;  

- Odbor životního prostředí;  

- Odbor výstavby a územního plánování;  

- Odbor krizového řízení;  

- Odbor dopravy a silničního hospodářství;  

- Odbor vnitřních věcí. 

 

Výkon státní správy byl doplněn o některá vybraná data z oblasti služeb.  

 

Turistické informační centrum Sedlčany bylo představeno pomocí elektronické prezentace 

profilu činnosti za rok 2018, jako i činnost a výkony Přestupkové komise. 

Radní byli seznámeni s prezentací ve věci demografického vývoje ve městě a regionu. 

 

Podrobnější údaje o projednávaném tématu „Výkon státní správy v roce 2018“ jsou obsahem 

dílčích zpráv, vypracovaných osobami odpovědnými, vedoucími odborů na Městském úřadu 

Sedlčany, jak již uvedeno výše. 

 

K problematice byla otevřena krátká diskuse. 

Diskuse: 

▪ kontinuita výkonů; rozsah pověření; objednávka státu; 

▪ dřívější opatření na zlevnění výkonů (frankovací stroj se osvědčil); 

▪ další činnosti mimo rámec statistických údajů. 

 



 

 

Závěrem této tématiky, a to po ukončení diskuse, byl přednesen návrh usnesení, o kterém nechal 

předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 

2018 na Městském úřadu Sedlčany, včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu 

k definovaným výkonům a porovnání jejich vývoje a obsahu, zejména s obdobím roku 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 5-91/2018-2022. 

 

2.2 Systemizace pracovních míst města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany; 

organizačních složek subjektu – města Sedlčany) na rok 2019 

1. Legislativní rámec a organizační zajištění 

Zřejmé kompetence Rady města Sedlčany založeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

Předloženo k projednání v orgánech města Sedlčany (Rada města Sedlčany) dne 9. ledna 2019 

(2. zasedání RM v roce 2019, 5. zasedání ve volebním období 2018 – 2022). 

Projednáno s vedoucími odborů a vedoucími organizačních složek města Sedlčany: prosinec 

2018 a leden 2019; dříve kontinuálně přes rok 2018 vyřizovány dílčí požadavky. 

Přednesená Zpráva v uvedené záležitosti byla vypracována podle pokynů Ing. Miroslava 

Hölzela, starosty města a Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarosty města.    

 

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Sedlčany naposledy usnesením označeným 

RM 78-1282/2014-2018 ze dne 10. ledna 2018 (na rok 2018) stanovila celkový počet 

zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany a pracovníků 

na podporu úředních výkonů, tj. systemizovaných pracovních pozic, na 77 zaměstnanců, 

při plnění 76,3125 pracovního úvazku. Aktuální stav zaměstnanců byl v době schválení 72 

zaměstnanců, při naplnění 70,8250 pracovních úvazků. 

Systemizace je konkretizací členění a rozdělení pracovních míst a pracovních pozic 

v organizační struktuře útvaru na jednotlivé Útvary (Odbory), které jsou potřebné jako základní 

řídící jednotky pro efektivní plnění svěřených úkolů legislativou (objednávka státu) a žádaných 

výkonů řízené samosprávy, a to i z podnětů veřejnosti (vše žádané nemusí být vždy prospěšné 

a efektivní) na zachování a rozvoje standardních služeb. Vše činěno s respektem 

a ke kompetencím zaměstnanců. Popis pracovních pozic není předmětem tohoto materiálu, jako 

ani pracovní náplně zaměstnanců. O těchto RM nerozhoduje. Jedná se o kompetence vymezené 

zákonem konkrétní pracovní pozici zaměstnavatele.  

Celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany byl pro rok 

2018 stanoven na 18 zaměstnanců při naplnění 17,3750 pracovních úvazků (aktuálně v době 

schvalování bylo obsazeno 16,3750 pracovních úvazků). 

Z tohoto rozhodnutí lze vycházet i pro rok 2019. 

 

Systemizace pracovních míst neřeší náklady na pracovní pozice (pořízení, udržitelnost, platy, 

povinné odvody a další souvztažnosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a jiné). 

Systemizace má dopad na základní organizační strukturu subjektu (stabilizace Útvarů v počtu 

person a velikosti pracovních úvazků); vychází ze stanoveného členění Městského úřadu 

Sedlčany na základní řídící jednotky – odbory, případně oddělení, úseky a samostatná 

pracoviště. Může mít vliv na řešení institucionalizace orgánů města Sedlčany (Městského úřadu 

Sedlčany), a to ve vztahu k Organizačnímu řádu (struktuře) města Sedlčany (tento schvaluje 



 

 

a vydává rovněž RM), případně má vliv na postupy pro naplnění obsahu působnosti (přenesené 

i samostatné). Systemizace se může dále zabývat návrhy na podrobnější členění odborů 

na oddělení, úseky, podpůrná pracoviště apod.  

Tím, že systemizace určuje počet zaměstnanců, má dopad na postavení a kompetence 

organizačních složek města Sedlčany, případně jejich strukturu.  

Zásadní změna organizační struktury není u žádného z dotčených útvarů struktury tímto 

dokumentem na rok 2019 navrhována.  

Změny provedené v roce 2018 vstupují i do roku 2019 (nyní konstantní rozdělení na odbory, 

úseky; vizte případně strukturní blokové nebo lineární schéma). Ve stávajícím strukturálním 

modelu nejsou pro rok 2019 navrhovány žádné organizační a kompetenční změny a přesuny 

mezi jednotlivými útvary oproti roku 2018 (přesun kompetencí mezi Turistickým informačním 

centrem Sedlčany a Odborem vnitřních věcí realizován). Pro rok 2018 navržený vznik nového 

úseku na Odboru vnitřních věcí za současného zrušení jiného úseku na Turistickém 

informačním centru Sedlčany se 100 % přesunem kompetencí, včetně dislokace pracovišť, byl 

realizován, avšak není ještě s ohledem na dispozice a zajištění vybavení zcela naplněn. Zrušen 

byl „Úsek podatelna“ (dříve začleněn do Turistického informačního centra Sedlčany) 

a nahrazen Úsekem služeb a informací. Personální nároky na nově zřízený útvar byly stanoveny 

na 2,5000 pracovního úvazku. Tímto zásahem do organizační struktury byla vytvořena nová 

pracovní pozice recepce (recepční).  

Další, doposud neobsazená a již v dřívější organizační struktuře uvedená pracovní pozice, byla 

v roce 2018 obsazena. Jednalo se o pozici na Útvaru vedení Městského úřadu Sedlčany, Úseku 

technické podpory (posílení – aktivace pozice s názvem „Správce informačních 

a komunikačních technologií“; Informatik; evidence, licence, opravy, inovace, školení a ostatní 

činnosti ICT podpory). Tato pozice byla obsazena dvěma odborníky, každý po 0,5 pracovního 

úvazku. 

 

Vzhledem k požadavkům a plnění systémových úkolů byl Radě města Sedlčany předložen nový 

návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců města Sedlčany zařazených do struktury 

Městského úřadu Sedlčany, projektové, technické a administrativní podpory a dalších 

organizačních složek města Sedlčany.  

 

U jednotlivých odborů je pozornost věnována především potřebám vyvolaných změn a cílům. 

   

Organizační složky města Sedlčany 

 

P. č.: Název subjektu Počet zaměstnanců Pracovní úvazek 

1. Správa budov a zařízení města 

Sedlčany 

(návrh na rok 2019 navýšen o 1,5000 

PÚ; s ohledem na skutečný rozvrh 

zajištění nutno systemizovat 8 P) 

6 (rok 2018) 

8 (rok 2019) 

5,5000 (rok 2018) 

7,0000 (rok 2019) 

2. Pečovatelská služba Sedlčany 

(návrh na rok 2019 totožný se stavem 

v roce 2018) 

5 4,8750 

3. Městská policie Sedlčany 

(návrh systemizace na rok 2019 

navýšen o 1 P a 1,0000 PÚ)  

na rok 2018 

systemizováno 7 

na rok 2019 

systemizováno 8 

na rok 2018 

systemizováno 

7,0000 

na rok 2019 

systemizováno 8,000 



 

 

Σ Za všechny subjekty (2013 – 26) / (2014 – 

27) / (2015 – 18) / 

(2016 – 18) / (2017 – 

18) / (2018 – 18) / 

(2019 – 21) 

r. 2013 a r. 2014 = 

24,9750;  

r. 2015 = 18,0000 

(plnění 17,2250);  

r. 2016 = 17,2250;  

r. 2017 schváleno 

17,3750 (plnění 

16,3750) 

r. 2018 návrh 

17,3750 (plnění 

18,375) 

r. 2019 návrh 19,875 

 

 

ÚTVAR Systemizovaný stav           

za rok 2018 

schválený RM 

Plnění  

stav k 31.12. 

2018 

Systemizovaný stav        

na rok 2019 

 (návrh) 

 počet 

pracovní

ků 

pracovní 

úvazek 

počet 

pracovník

ů 

pracovní 

úvazek 

počet 

pracovník

ů 

pracovní 

úvazek 

00 

01 

9 8,3125 9 8,0000 10 9,5000 

02 

 OVV 

8 8,0000 8 7,8125 9 9,0000 

03 

OE 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 

04 

OVÚP 

6 6,0000 5 5,0000 5 5,0000 

05 

OŽP 

10 9,8000 10 9,6000 10 10,0000 

06 

OSV 

9 9,0000 9 8,8625 9 9,0000 

07 

OŠPP 

2 2,0000 2 2,0000 2 2,0000 

08 

ODSH 

11 11,0000 10 10,0000 10 10,0000 

09 

OOŽÚ 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 

10 

OKŘ 

2 2,2625 2 1,8625 2 1,8625 

11 

OM 

3 2,9375 3 2,9375 3 2,9375 

12 

OI 

2 2,0000 2 2,0000 2 2,0000 

13 

TIC 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 

∑ 77 76,3125 75 73,075 77 76,3000 

 



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými skutečnostmi návrhu systemizovaných pracovních míst. 

Závěrem jednání byl přednesen návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno: 

„V rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených 

do struktury Městského úřadu Sedlčany, uvolněných zastupitelů a zaměstnanců organizačních 

složek města Sedlčany, Rada města Sedlčany rozhodla stanovit v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany, včetně 

zaměstnanců Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory 

(systemizovaných míst), na 77 zaměstnanců, při naplnění 76,3000 pracovního úvazku. 

Aktuálně je naplněno 73,0750 pracovních úvazků. Konkretizace členění pracovních míst je 

obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského 

úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany, kterou tímto Rada města Sedlčany 

pro rok 2019 schvaluje. Systemizace počtu pracovních míst je shodná s rokem 2018.  

Rada města Sedlčany rozhodla stanovit na rok 2019 celkový počet zaměstnanců zařazených 

do organizačních složek města Sedlčany na 21 zaměstnanců při naplnění 19,8750 pracovních 

úvazků (aktuálně obsazeno 18,3750 pracovních úvazků).“ 

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 5-92/2018-2022. 

 

2.3 Personální zajištění řízení a vedení Turistického informačního centra Sedlčany 

Zaměstnavatel, tj. město Sedlčany v zastoupení výkonného orgánu, Městského úřadu Sedlčany, 

se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany; IČO 00243272, předložil na dnešním 

jednání návrh na jmenování Bc. Markéty Křivské, stávající pracovnice Turistického 

informačního centra Sedlčany, na pozici vedoucí tohoto Útvaru města Sedlčany. 

 

Členové RM byli seznámeni s pracovním profilem zaměstnankyně a dobou trvání pracovního 

poměru se stávajícím zaměstnavatelem, jako i dosaženým vzděláním a kompetencemi, kterými 

disponuje. 

Podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích je RM, mimo jiné, vyhrazeno, a to podle písm. 

g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu 

v souladu se zvláštním zákonem. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o pozici úředníka, nevztahuje se na ni zákon o úřednících. 

Dle § 110 odst. 4 písm. c) zákona o obcích tajemník stanoví platy všem zaměstnancům obce 

zařazeným do obecního úřadu bez ohledu na to, je-li v obci zřízena rada obce či nikoliv. Dle 

ustanovení § 102 odst. 2 písm. g) zákona o obcích rada obce jmenuje a odvolává vedoucí 

odborů, ale nestanoví plat vedoucím odborů, neboť tato pravomoc rady obce byla novelizací 

ustanovení § 102 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, a to zákonem č. 313/2002 Sb. zrušena. 

Dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích rada obce rozhoduje o všech záležitostech 

patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo si 

je zastupitelstvo nevyhradilo. Protože ke stanovení platů je oprávněn tajemník, nikoliv rada 

obce, nelze z § 103 odst. 4 zákona o obcích vyvodit, že v obcích s radou obce, které mají 

tajemníka, stanoví plat starosta. Proto v obcích s radou obce stanoví plat vedoucím odborů 

tajemník a v obcích bez tajemníka starosta, který v nich plní úkoly tajemníka. Toto odpovídá 

systematice pravomoci a působnosti těchto orgánů obcí. 

 

Činnost RM: 



 

 

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

pracovního poměru paní Jany Špalové a vzdání se vykonávané funkce vedoucí Turistického 

informačního centra Sedlčany Dohodou zaměstnance a zaměstnavatele na žádost zaměstnance 

ke dni 31. prosince 2018 a všechny z tohoto ukončeného pracovněprávního vztahu vyplývající 

skutečnosti. 

 

Rada města Sedlčany zvažovala v zájmu zachování kontinuity činnosti výkonů a služeb schválit 

podaný návrh jmenovat paní Bc. Markétu Křivskou, dosavadní pracovnici Turistického 

informačního centra Sedlčany na dnem 1. ledna 2019 uvolněnou pozici vedoucí Turistického 

informačního centra Sedlčany, a to s účinností dne 10. ledna 2019.  

Rada města Sedlčany dále zvažovala pověřit Vojtěcha Hlaváčka, tajemníka Městského úřadu 

Sedlčany, zajištěním veškeré administrativy se jmenováním spojené, a to v termínu dne 10. 

ledna 2019.  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem personálního obsazení; 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ nejedná se o pozici úředníka územně samosprávného celku.  

 

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

předsedající jednání RM hlasovat:  

„Rada města Sedlčany v zájmu zachování kontinuity činnosti výkonů a služeb schvaluje podaný 

návrh jmenovat paní Bc. Markétu Křivskou, dosavadní pracovnici Turistického informačního 

centra Sedlčany na uvolněnou pozici vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany, a to 

s účinností dne 10. ledna 2019.  

Rada města Sedlčany pověřuje Ing. Vojtěcha Hlaváčka, tajemníka Městského úřadu Sedlčany, 

zajištěním veškeré administrativy se jmenováním spojené, a to v termínu dne 10. ledna 2019.“ 

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 5-93/2018-2022. 

 

Poznámka: Jednání Rady města Sedlčany s přijatou omluvou opustil v čase 18:00 hod. pan 

Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM celkem 6. Tento počet se 

do konce jednání nezměnil. V okruhu problematiky „Různé“ je zařazen bod s názvem 

Modernizace přestupního terminálu Sedlčany, který před odchodem na separátní jednání, 

přednesl pan Ing. Jiří Burian.  

 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Žádost fyzické osoby o odkoupení části nemovitosti ve vlastnictví města Sedlčany, 

pozemek parc. č. 219, zájmová výměra cca 1137 m2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 

Referujícím k této majetkoprávní problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Podklady pro jednání (kopii Žádosti a mapové podklady; reference) připravil Městský úřad 

Sedlčany, Odbor majetku.  

 



 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost FO, trvale bytem Hroznětín, o odkoupení části 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, tj. parc. č. 219 o výměře zájmové části tohoto pozemku 

cca 1137 m2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem rozšíření stavebního pozemku parc. 

č. 261/30 ve vlastnictví žadatele, na kterém hodlá jmenovaný realizovat stavbu rodinného 

domu. Vzhledem k tomu, že mezi pozemkem parc. č. 261/30 ve vlastnictví žadatele a zájmovou 

částí pozemku parc. č. 219 ve vlastnictví města Sedlčany, se nachází pozemek parc. č. 774 

ve vlastnictví ČR, Lesů ČR, s. p., Rada města Sedlčany zvažovala uložit Odboru majetku, 

aby žadateli byla zaslána odpověď s tím, že prodej požadované části pozemku ve vlastnictví 

města bude řešen až poté, kdy bude mít žadatel vyřešeny majetkové vztahy k části pozemku 

parc. č. 774, ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., neboť do té doby je požadovaný odkup bezpředmětný 

(nebyl by vytvořen jeden funkční celek). 

 

Diskuse: 

▪ ke stručnému komentáři;  

▪ nad mapovými poklady a rozsahem zájmové části; 

▪ nad podrobnějším seznámením se s lokalitou; majetkové souvztažnosti; 

▪ nad zbytkovou částí (částmi) pozemku a jejich potřebností (zhodnocením apod.); 

▪ doposud nedefinovaný záměr nemůže být zveřejněn. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, vyzval referujícího k přednesení souboru výroků návrhu na odložení rozhodnutí 

(usnesení v této věci), pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města Sedlčany, o kterém 

nebylo hlasováno: 

„Rada města Sedlčany rozhodnutí o návrhu záměru odkládá. Rada města Sedlčany nevydala 

rozhodnutí o nepotřebnosti zájmové části pozemku. 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zajistit formulování 

a odeslání odpovědi žadateli s obsahem, že do doby zajištění výkupu části cesty ve vlastnictví 

státního podniku Lesy ČR, s. p., do vlastnictví žadatele (tento pozemek odděluje zájmovou část 

pozemku od stávajícího funkčního celku ve vlastnictví žadatele), nebude Rada města Sedlčany 

vydávat žádné, jakékoli pro žadatele pozitivně doporučující, doporučující zamítavé ani jiné 

administrativní rozhodnutí.“ 

Závěr: 

Jednání o Žádosti odloženo. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Záměr na využití nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany ve prospěch 

služby občanům; opakované projednávání 

Referujícím k této majetkoprávní problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Záležitost již na základě původní Žádosti byla na jednání RM projednávána. Členové RM jsou 

tedy s prostory a jejich dřívějším uvolněním i genezí rekonstrukce objektu, ve kterém se 

nacházejí, seznámeni. Prostory dříve sloužily zubnímu lékaři. Nyní o tyto prostory ze strany 

stávajících stomatologů ani dentistů není zájem. Prostory nejsou využívány.  

 

Činnost RM: 

V návaznosti na zveřejněný záměr („Oznámení“) města Sedlčany o účelovém pronájmu 

nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání v objektu Sedlčany č. p. 159 (zveřejněno 

v době ode dne 17. prosince 2018 do dne 2. ledna 2019), a to za účelem poskytování zubní 



 

 

hygieny, byla RM seznámena s podanými žádostmi, kdy mimo původní žádosti podala Žádost 

rovněž další zájemkyně. Vzhledem k tomu, že obě splňují podmínky, resp. mají způsobilost 

k poskytování zubní hygieny, RM zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, úkol, aby žadatelky opětovně oslovil, respektive je vyzval k doplnění jejich Žádosti 

o další definované a měřitelné atributy veřejné soutěže. Oslovena musí být s podmínkami 

soutěže veřejnost. 

Nájemné v tomto ohledu nebude soutěženo. Je určeno pro všechny uživatele objektu konstantní 

(poskytovatelé lékařských a obdobných služeb). Zájmem města Sedlčany je zachovat co možná 

nejširší spektrum služeb, případně služby rozšiřovat o další, o čemž tento záměr svědčí (při jeho 

naplnění).  

Posuzovanými kritérii, které přehodnotí a usměrní Odbor majetku spolu s vedením města 

Sedlčany, budou zejména: 

▪ dosažené vzdělání v oboru výkonu nabízené služby (kvalifikační předpoklady);  

▪ pracovní doba, její délka otevřená veřejnosti a čas vhodnosti; respektive dostupnost služby 

pro všechny potenciální klienty; 

▪ ochota investovat do prostoru vlastní prostředky s možností zápočtu oproti nájemnému; 

(optimalizace a efektivita poměru vkladu a nájemného při uvedení prostor do žádaného, 

respektive stavu užívání, se zřetelem na předpokládanou délku trvání užívání); 

▪ záruky na dobu trvání podnikatelských aktivit (služeb);  

▪ výhodnost způsobu vypořádání při ukončení uživatelského vztahu; 

▪ doba trvání rekonstrukce a čas uvedení služeb do provozu; 

▪ rozsah poskytovaných služeb; 

▪ další případná kritéria pro porovnání a rozhodnutí.  

 

Za užívání pronajatých prostor je definováno nájemné 500,00 Kč/m2/rok. 

 

Diskuse: 

▪ potřebnost spravedlivé soutěže (kvalita a rozsah služeb); 

▪ nad opětovným upřesňujícím Oznámením záměru pro všechny nejen pro současné dva 

zájemce. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, vyzval referujícího k formulování a přednesení výroku návrhu usnesení v této věci, 

pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města Sedlčany, o kterém předsedající nechal 

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany, a to s ohledem na další zjištěné skutečnosti, ukládá Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v souladu 

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

pozdějších předpisů, opakovaně zveřejnil záměr města pronajmout nebytové prostory (sloužící 

k podnikání), které se nacházejí v budově s adresou Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 159, 264 01 

Sedlčany,  o výměře 12,4 m2 (bývalá zubní ordinace), a to za účelem poskytování zubní 

hygieny, za podmínek soutěže blíže definovaných textem Oznámení (původně zjednodušený 

záměr zveřejněn na základě usnesení zn. RM 3-52/2018-2022 ze dne 12. 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 5-94/2018-2022. 

 

3.1.3 Zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního potrubí na pozemku parc. č. 3030 

k. ú. a obec Sedlčany;  



 

 

Referujícím k této majetkoprávní problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření návrhu Smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, mezi městem Sedlčany a FO, trvale bytem Sedlčany, tím, že město Sedlčany 

zřizuje ve prospěch FO služebnost spočívající v právu uložení vodovodního potrubí po části 

pozemku parc. č. 3030, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 2819 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, vizte geometrický plán č. 2233-37/2012, který úředně 

ověřil zeměměřičský inženýr dne 17. prosince 2012 č. 450/2012. Citovaná Smlouva je 

navrhována uzavřít v souladu s dříve uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene ze dne 16. března 2012, a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

1.000,00 Kč (včetně DPH). 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení dotčeného pozemku (znehodnocení); 

▪ nad potřebností uvedení do právního stavu; 

▪ další aspekty případu. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, vyzval k přednesení výroku návrhu usnesení pana Mgr. Zdeňka Šimečka, 

místostarostu města Sedlčany, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi 

městem Sedlčany a FO, trvale bytem Sedlčany, s tím, že město Sedlčany zřizuje ve prospěch 

FO služebnost spočívající v právu uložení vodovodního potrubí po části pozemku parc. č. 3030, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 2819 m2 v k. 

ú. a obci Sedlčany, vizte geometrický plán č. 2233-37/2012. Citovaná Smlouva se uzavírá 

v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 

16. března 2012, a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,00 Kč (včetně DPH). 

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

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, záměr zřídit na pozemku parc. č. 3030 v k. ú. a obci 

Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, výše uvedenou služebnost.“ 

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 5-95/2018-2022. 

 

3.1.4 Právní zajištění investice pokládky komunikačního vedení; Smlouva o zřízení 

služebnosti; smluvní partner Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 

Referujícím k této majetkoprávní problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany po přednesení referenční zprávy o projektu a zatížení pozemků 

ve vlastnictví města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“, a to 

mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem, resp. povinným a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupenou 

pro vytvoření smluvního vztahu, a to na základě pověření ze dne 6. června 2018 oprávněnou 

osobou, jejímž předmětem je právo zřídit služebnost na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany, a to parc. č. 2482/1, parc. č. 2483/7, parc. č. 2487/14, parc. č. 2488/1 a parc. 2492/9, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem umístění a  provozování komunikačního vedení a zařízení 



 

 

v rozsahu zatížení stanoveným geometrickým plánem č. 2619-68/2018 ze dne 3. prosince 2018. 

Rada města Sedlčany zároveň vyjádřila a definovala úkol před vlastním uzavřením smluvního 

ujednání uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany, záměr zřídit na dotčených pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany, a to parc. č. 2482/1, parc. č. 2483/7, parc. č. 2487/14, parc. č. 2488/1 a parc. č. 2492/9, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany, výše uvedenou služebnost. 

 

Diskuse: 

▪ rozsah zatížení; 

▪ geneze záležitosti; 

▪ další aspekty ohledně realizace. 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, vyzval k přednesení výroku návrhu usnesení pana Mgr. Zdeňka Šimečka, 

místostarostu města Sedlčany, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“, mezi městem 

Sedlčany, jako vlastníkem (povinným) a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. 

s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako oprávněným, jejímž předmětem je 

právo zřídit služebnost na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, a to na parc. č. 2482/1, 

parc. č. 2483/7, parc. č. 2487/14, parc. č. 2488/1 a parc. č. 2492/9, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 

za účelem umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu stanoveným 

geometrickým plánem č. 2619-68/2018 ze dne 3. prosince 2018.  

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

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, záměr zřídit na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany, a to parc. č. 2482/1, parc. č. 2483/7, parc. č. 2487/14, parc. č. 2488/1 a parc. č. 2492/9, 

vše v k. ú. a obci Sedlčany, výše uvedenou služebnost.“ 

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 5-96/2018-2022. 

 

3.1.5 Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody 

Benešov – Sedlčany 

Referujícím k této majetkoprávní problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření návrhu Dodatku č. 3 ke Smlouvě 

o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, který by mezi sebou 

uzavřeli město Sedlčany, jako vlastník a Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. v postavení 

provozovatele. Předmětem Dodatku č. 3 je výše nájemného pro rok 2019, která byla dohodnuta 

ve výši 100.000,00 Kč ročně s tím, že k nájemnému bude připočtena sazba DPH ve výši dle 

platných právních předpisů, což činí 21 %. 

Uvedené nájemné je kalkulováno do výše sazby vodného, jako nejnižší možné z pohledu 

starostlivosti o dlouhodobou udržitelnost liniové stavby (střet zájmů udržitelnosti zdrojů 

a zařízení s cenovou politikou vodného a stočného). 

 

Diskuse: 

▪ reakce na předchozí rozhodnutí ZM o vodném; 

▪ zdroj pro tvorbu rezerv pro případ potřeby; plnění plánu fondu odnovy; 

▪ další provozní záležitosti problematiky. 



 

 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, vyzval k přednesení výroku návrhu usnesení pana Mgr. Zdeňka Šimečka, 

místostarostu města Sedlčany, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o komplexním provozování 

Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, který bude uzavřen mezi městem Sedlčany, jako 

vlastníkem a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., v postavení provozovatele. Předmětem 

Dodatku č. 3 je výše nájemného pro rok 2019, která byla dohodnuta ve výši 100.000,00 Kč 

ročně s tím, že k nájemnému bude připočtena sazba DPH ve výši dle platných právních 

předpisů, která činí 21 %.“ 

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 5-97/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Zajištění kontinuity právního vztahu; Smlouva o poskytnutí přístřeší 

Referujícím k této majetkoprávní problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém 

domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se stávajícími 

smluvními uživateli, na dobu určitou, tj. do dne 31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ plnění smluvního ujednání (ukázněnost plateb a smluvních podmínek); 

▪ nad výši úplaty poskytnutého přístřeší; 

▪ vybavenost; 

▪ reference správce.  

 

Úkoly pro Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, vyjma plnění níže uvedeného usnesení: 

▫ zajistit a připravit předmět jednání s právním zástupcem města Sedlčany ve věci plnění 

povinností města (poskytovatele) k dispozicím a na vybavenost (otop; hygiena; kuchyň; další 

zázemí;); 

▫ možnosti aplikace výpočtu a úplaty za poskytnutí přístřeší; 

▫ zajištění popisu vazeb ve vztahu k rozhodování (dotační politika); 

▫ prověření legislativního zakotvení účasti na poskytovaných službách (vodné; stočné el. 

energie; poměrné náklady na úklid společných prostor, údržba a další); 

▫ chování smluvních stran při změně životní situace (postavení) uživatelů;  

▫ zajištění potřebných základních informací ze strany správce; 

▫ předání očekávané Zprávy do vedení města (MST; ST) a následně na jednání RM (zpětná 

vazba; termín pro plnění úkolu nebyl stanoven). 

 

Po ukončení diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, vyzval k přednesení výroku návrhu usnesení pana Mgr. Zdeňka Šimečka, 

místostarostu města Sedlčany, o kterém nechal hlasovat: 

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

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to s uživateli, na dobu určitou, 

tj. do dne 31. prosince 2019.“ 



 

 

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 5-98/2018-2022. 

 

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

 

Problematika s odpovídajícím obsahem nebyla do stabilizované struktury programu dnešního 

jednání RM zařazena. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Žádost o schválení (vyjádření předchozího souhlasu zřizovatele k přijetí) účelových 

darů na činnost souboru BLUE ORCHESTRA 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Identifikace žadatele: 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, se sídlem Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO: 

42728452; DIČ: neplátce. 

Uvedený orchestr je začleněn pod působnost příspěvkové organizace. 

Jednající osoba: pan Ing. Martin Severa, ředitel uvedené příspěvkové organizace města 

Sedlčany. 

Předmět Žádosti: 

Schválení přijetí finančních darů zřizovatelem subjektu od dárců, kterými jsou jednotlivé 

subjekty práva, a to na základě Darovacích smluv. 

Dárci (není provedena přesná identifikace na podnikatelský subjekt): 

▪ pan Vladislav Pech; voda – topení – plyn   10.000,00 Kč 

▪ pan Josef Vovsík; zednictví   10.000,00 Kč 

▪ pan Jiří Moulík; montáže      8.000,00 Kč 

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

▪ Ing. Martin Havel; podlahářství     3.000,00 Kč 

▪ pan Bohumil Krejčí; projekční firma KRB     2.000,00 Kč    

 

Dary celkem činí:    38.000,00 Kč    

    

Diskuse: 

▪ dobrá spolupráce napříč místní komunitou; 

▪ pokračování tradiční činnosti a odkaz hudebního souboru; 

▪ další činnosti a aktivity; 

▪ nad činností hudebního tělesa; 

▪ reprezentace města Sedlčany; 

▪ poděkování všem dárcům. 

 

Po ukončení krátké diskuse předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, přednesl výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„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 dárcem panem Vladislavem Pechem 

(10.000,00 Kč); panem Josefem Vovsíkem (10.000,00 Kč); panem Jiřím Moulíkem 

(8.000,00 Kč); S-B, s. r. o. (5.000,00 Kč); panem Ing. Martinem Havlem (3.000,00 Kč) a panem 

Bohumilem Krejčím (2.000,00 Kč), a to v celkové hodnotě 38.000,00 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 5-99/2018-2022. 

 

4.2 Administrativně právní a procesní zajištění podání Žádosti na podporu Hudebního 

festivalu Sukovy Sedlčany 2019; realizuje Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, 

příspěvková organizace  

Referující k této problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, Radu města 

Sedlčany na dnešním jednání informoval o doručené písemnosti ze dne 9. ledna 2019, kterou 

je Žádost městem Sedlčany zřízené příspěvkové organizace o vyslovení žádaného tzv. 

„Souhlasu se Žádostí příspěvkové organizace“ (KDJS), která je ve svém předmětu podáním 

k poskytovateli dotace na podporu připraveného projektu v oblasti kultury ve městě a regionu 

Sedlčany. 

 

Subjektem je žádáno, aby město Sedlčany v postavení zřizovatele příspěvkové organizace 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany (žadatele); IČO 42728452, doporučilo realizaci Projektu 

„SUKOVY SEDLČANY – 55. ročník hudebního festivalu“ a vyslovilo souhlas s podáním 

Žádosti o finanční pomoc na podporu projektu. 

 

Jedná se o tradiční regionální hudební festival k uctění památky významného hudebního 

skladatele Josefa Suka, který představuje nezastupitelné obohacení kulturního života 

pro Sedlčansko a jeho široké okolí. Význam festivalu již dlouhodobě daleko přesahuje hranice 

regionu. 

 

Projekt je přesněji specifikován v Žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím institutu 

Veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora 

kultury na projekt „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 55. ročník“ hudebního festivalu. 

 

Výše požadované dotace je 100.000,00 Kč. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, RM informoval o zajištěných 

skutečnostech ve věci Žádosti o dotaci ze zdrojů rozpočtu Středočeského kraje. 

Sdělil, že pro případ, že bude příspěvkové organizaci (Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany) 

usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje přidělena dotace podle osnovy Programu 2019 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 

a obnovy památek, pak bude k uzavření předložena poskytovatelem dotace standardizovaná 

veřejnoprávní smlouva o jejím poskytnutí. Před uzavřením této Smlouvy bude dále potřebné 

disponovat souhlasem zřizovatele příjemce, že lze přidělenou dotaci přijmout. Podle ustanovení 

§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, nabývá příspěvková 

organizace majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může 

stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozího písemného 

souhlasu. Podle ustanovení § 37b citovaného zákona se předchozí souhlas zřizovatele uděluje 

vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Není-li předchozí souhlas udělen, 

k právnímu jednáni se nepřihlíží. Souhlas s přijetím dotace vydává v našem případě Rada města 

Sedlčany, a to podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

  

Diskuse: 

▪ stručně nad projektem a uměleckým obsazením a obsahem; 



 

 

▪ nad dalšími požadavky k zapracování do rozpočtu města Sedlčany; 

▪ nad předmětem návrhu rozpočtu k projednání na příští zasedání RM. 

 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující soubor výroků návrhu usnesení, o kterých 

předsedající jednání RM (Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany), nechal hlasovat 

najednou: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s realizací Projektu „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY 

– 55. ročník“ a podáním Žádosti o finanční pomoc na podporu tohoto projektu ze zdrojů Fondu 

kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury Středočeského kraje 

v požadované výši dotace 100.000,00 Kč.  

Rada města Sedlčany schvaluje spoluúčast města Sedlčany z rozpočtu na rok 2019 na realizaci 

tohoto projektu v potřebné procentuální výši z celkových nákladů předpokládaného rozpočtu 

podle podávané Žádosti.“ 

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 5-100/2018-2022. 

 

4.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 28. února 2017; smluvní partner města 

Sedlčany ČEZ Energo, s. r. o. 

Informace k záležitosti poskytla Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

Referujícím byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Předmětem původní Smlouvy je využívání prostoru objektu CZT 1 Sedlčany za účelem osazení 

a provozování tzv. kogenerační jednotky, která je přínosem a produktem pro město Sedlčany 

a jeho občany (zlevnění ceny tepla). 

Dodatkem č. 1 je navrhována úprava článku V. „Platby“. 

Sjednané roční nájemné bude hrazeno dvakrát ročně na základě faktur vystavených 

pronajímatelem. První fakturu vystaví pronajímatel vždy za období leden – listopad, a to 

nejpozději do 10. prosince daného kalendářního roku se splatností nejpozději do 20. prosince 

za příslušný kalendářní rok, za který se nájemné hradí. Druhou fakturu vystaví pronajímatel 

za měsíc prosinec, a to ke dni 31. ledna následujícího kalendářního roku se splatností 30 dnů 

ode dne doručení nájemci. 

Dále je navrhované smluvní ujednání obohaceno o záležitosti vyplývající z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (vizte návrh Dodatku č. 1). 

Ostatní dřívější ujednání Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 1 nezměněna.  

 

Původní znění odst. 4., které se mění: 

„Variabilní roční nájemné bude hrazeno na základě faktury se zákonnými náležitostmi 

vystavené Pronajímatelem ke dni 31. ledna následujícího kalendářního roku se splatností 30 

dnů ode dne doručení Nájemci.“ 

 

Poznámka: Variabilní roční nájem je vztažen na množství vyrobené a dodané tepelné energie 

ze Zdroje KVET v GJ, kde výše variabilního ročního nájmu odpovídá maximálně přípustné výši 

na jednotku GJ pro kalkulaci ceny tepelné energie definované v daném roce platným Cenovým 

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ČR k cenám tepelné energie.  

   

Diskuse: 

▪ nad změnovým ustanovením; 

▪ zájem účastníků Smlouvy na udržitelnosti projektu a zajištění vzájemně výhodné činnosti; 



 

 

▪ další souvztažnosti (aplikace projektu na CZT 2). 

 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující soubor výroků návrhu usnesení, o kterých 

předsedající jednání RM (Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany), nechal hlasovat 

najednou: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k dřívější Smlouvě o nájmu 

vyspecifikovaných prostor GZT 1 Sedlčany, kterým se mění odstavec označený „4.“ článku V. 

s názvem „Platby“ a nahrazuje aktualizovaným zněním a dále doplňuje původní Smlouva 

o nájmu o náležitosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Smlouvou je zajištěno užívání 

prostor pro osazení a provozování kogenerační jednotky.  

Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany, 

uzavřením navrhovaného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu.“ 

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 5-101/2018-2022. 

 

4.4 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů; město Sedlčany a obec Vojkov; 

související Smlouva o dodávce vody 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

který ozřejmil stav věcí, obsah Žádosti a poskytl informace ze strany Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. 

RM měla možnost se důkladně seznámit s obsahem návrhu smluvního ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ nad smyslem textu Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů; 

▪ nad návaznou Smlouvou o dodávce vody; 

▪ další souvztažnosti (aplikace ceny vody). 

 

Po ukončení diskuse byl přednesen následující soubor výroků návrhu usnesení, o kterých 

předsedající jednání RM (Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany), nechal hlasovat 

najednou: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů, 

uzavíranou mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany; IČO 00243272 a obcí Vojkov, se sídlem Vojkov č. p. 16, 257 53 Vojkov; IČO 

00232955, o zajištění dodávek pitné vody pro vodárenskou infrastrukturu obce Vojkov, a to 

za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Dohodou. 

Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany, 

uzavřením navrhované Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů.“ 

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 5-102/2018-2022. 

 

4.5 Zajištění dat pro zpracování výpočtu povodňové vlny; další souvztažnosti 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní č. p. 4, 150 56 Praha 5 zajišťuje pro město 

Sedlčany výpočet povodňové vlny pro povodeň o N-letosti Q1000. Data budou vyhotovena 

pro tok Sedleckého potoka v závěrném profilu podle přiložené mapy. Souřadnice závěrného 

profilu v souřadnicovém systému SJTSK, jsou uvedeny též na přiložené mapě (případně vizte 

nabídku v dokumentu původce).  



 

 

 

Pro vypracování požadovaného je zapotřebí zajistit data ze strany Českého 

hydrometeorologického ústavu, Praha, Na Šabatce č. p. 17, Praha 4, Komořany. 

Tento subjekt data poskytne formou hydrologické studie. Cena podle vyjádření zpracovatele 

dat, by neměla překročit 40.000,00 Kč. Předpokládaný termín zpracování je do konce března 

2019. Požadují písemnou objednávku. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností dat; 

▪ provázanost souborů; 

▪ další souvztažnosti. 

 

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

jednání RM (Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany), nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na připravovanou rekonstrukci vzdouvacího zařízení Vodní 

nádrže Sedlčany, schvaluje pro výpočet povodňové vlny pro povodeň o N-letosti Q1000, 

který pro město Sedlčany provádí Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní č. p. 4, 

150 56 Praha 5, zajistit objednání hydrologické studie od Českého hydrometeorologického 

ústavu, Praha, Na Šabatce č. p. 17, Praha 4, Komořany, a to za nabídnutou cenu 40.000,00 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 5-103/2018-2022. 

 

4.6 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání první množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2019 

Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení první soubor, celkem 

17 ks Žádostí (případů potřebnosti) na rok 2019, kterým by mohl být potenciálně poskytnut 

„příspěvek“ (dar) v plné výši.  

 

Připomenuta byla definovaná kategorie potřebných, která se pro rok 2019 ve srovnání 

s předchozím obdobím let až do roku 2018 nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se 

především (spíše výhradně) o osaměle žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti 

jiného příjmu než důchodu, pro které může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi 

užívaných dalších zpoplatněných služeb, souvisejících zejména s jejich životní situací, 

zdravotním stavem a s užívanými službami spojenými s další péčí (určitý stupeň 

nemohoucnosti), nejnižší úhrada (sazba) „poplatku za komunální odpad“ uvedená v Čl. 4 OZV 

(tj. 1.600,00 Kč/rok), problémem. Sleva není poskytována v případě zakoupení „balíčku 

jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů za 1.300,00 Kč/rok. 

Rada města Sedlčany, neposuzovala Žádosti individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádostem vyhovět. Každému z žadatelů se přiznává finanční dar až do max. 

výše 800,00 Kč.  

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 

jak uvedeno výše, předložil celkem 17 ks Žádostí, kterým doporučil vyhovět.  

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 

18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 



 

 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky 

„sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 

nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně 

osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze 

na základě podané žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 

údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 

sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva 

nebude poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok.“   

 

Na dnešním jednání byly předloženy následující Žádosti o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 17 ks 

konkrétních dokumentů – Žádostí předkládáno dnes 9. ledna 2019 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/45/2019; Evid. č.: JID: 78/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/62/2019; Evid. č.: JID: 101/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/190/2019; Evid. č.: JID: 334/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/191/2019; Evid. č.: JID: 337/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/325/2019; Evid. č.: JID: 602/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/327/2019; Evid. č.: JID: 608/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/333/2019; Evid. č.: JID: 616/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/355/2019; Evid. č.: JID: 646/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/366/2019; Evid. č.: JID: 660/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/408/2019; Evid. č.: JID: 747/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/491/2019; Evid. č.: JID: 929/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/492/2019; Evid. č.: JID: 931/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/493/2019; Evid. č.: JID: 936/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/593/2019; Evid. č.: JID: 1117/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/594/2019; Evid. č.: JID: 1119/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/595/2019; Evid. č.: JID: 1122/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/613/2019; Evid. č.: JID: 1150/2019/MUSED. 

 

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny Odborem sociálních věcí. Rada města 

Sedlčany všechny předložené Žádosti uznala důvodnými, podmínky pro schválení daru byly 

žadateli splněny; Odborem sociálních věcí navrhován a schválen dar sazbou ve výši 

800,00 Kč/rok 2019/nemovitost. Mezi darujícími a obdarovanými bude ve smyslu níže 

uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná Darovací smlouva, na základě které bude 

vyplacena schválená částka finančního plnění. Celkem 17 x 800,00 Kč = 13.600,00 Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM: 

▪ ze dne 9. ledna 2019 je 17 případů x 800,00 Kč = 13.600,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech v 17 případech schválených Žádostí (k dnešnímu dni jednání RM) 

bude vyplaceno 13.600,00 Kč. 

Diskuse: 

▪ obdobné rozhodování;  

▪ stabilita administrativního procesu a výkonu; 

▪ očekávání dalších Žádostí. 

 



 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém v pozici 

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 17 případů (podrobně uvedeno 

v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; (č. j.: 

SOC/45/2019; SOC/62/2019; SOC/190/2019; SOC/191/2019; SOC/325/2019; SOC/327/2019; 

SOC/333/2019; SOC/355/2019; SOC/366/2019; SOC/408/2019; SOC/491/2019; 

SOC/492/2019; SOC/493/2019; SOC/593/2019; SOC/594/2019; SOC/595/2019; 

SOC/613/2019), Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 

800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, 

definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude 

vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) 

samostatně (celkem pro 17 případů činí jejich výše 13.600,00 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 5-104/2018-2022. 

 

4.7 Zadávací řízení LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

V uvedené záležitosti podal informace pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

O další skutečnosti případu jej doplnil pan Ing. Martin Havel.  

V souladu s usneseními RM 2-42-44/2018-2022 byl proveden výběr dodavatele na veřejnou 

zakázku pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“.  

Dne 9. ledna 2019 proběhlo otevírání nabídek před hodnotící komisí. Byly doručeny čtyři 

nabídky:  

▪ TUBEKO SPORT spol. s r. o., IČO 49825020 s cenou 14.223.459,61 Kč bez DPH,  

▪ VYSSPA Sports Technology, s. r. o., IČO 27967638 s cenou 14.380.203,14 Kč bez DPH,  

▪ SPORT Construction, a. s., IČO 27752771, 

▪ SWIETELSKY Tábor (nabídku se nepodařilo otevřít v elektronickém systému).  

Komise ve složení: Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Martin Havel, Ing. Tomáš Langer, Bc. Věra 

Greifová a Ing. Eva Kropáčková se shodla na dalším postupu pro kontrolu nabídek. Nabídka 

firmy SWIETELSKY Tábor nebude hodnocena z důvodu chybného podání uchazeče a dle 

právního posouzení administrátora bude navržena na vyřazení. 

Rada města Sedlčany přijala uvedené informace na vědomí, a to bez přijetí specifického 

usnesení přijatého hlasováním. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Realizace projektu „Nové webové stránky města Sedlčany“; Návrh Smlouvy o dílo 

K projednání byl předložen dříve s právním zástupcem a expertem projednaný návrh smluvního 

ujednání. 

Návrh byl v hlavních parametrech Smlouvy okomentován. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení zn. RM 3-74/2018-2022 ze dne 12. prosince 

2018 zvažovala schválit Smlouvu o dílo, která je navrhována uzavřít na základě výsledků 

výběrového řízení a která je sestavena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a to se společností as4u.cz, s. r. o., se sídlem Praha, Jana 

Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2; IČO 28884035, jejímž předmětem je poskytnutí redakčního 

a publikačního systému, vytvoření grafického vzhledu a poskytování technické podpory 

a webhostingu pro doménu města Sedlčany v rámci zajištění realizace projektu „Nové webové 

stránky města Sedlčany“. 



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými parametry smluvního ujednání; 

▪ Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém v pozici 

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení zn. RM 3-74/2018-2022 ze dne 

12. prosince 2018 schvaluje Smlouvu o dílo uzavíranou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to se společností as4u.cz, s. r. o., se sídlem 

Praha, Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2; IČO 28884035, jejímž předmětem je poskytnutí 

redakčního a publikačního systému, vytvoření grafického vzhledu a poskytování technické 

podpory a webhostingu pro doménu města Sedlčany v rámci zajištění realizace projektu „Nové 

webové stránky města Sedlčany“, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.“ 

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 5-105/2018-2022. 

 

4.9 Cenová nabídka; odměna administrátora VZ „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“ 

Na základě Smlouvy příkazní ze dne 14. května 2016 byla administrována veřejná zakázka 

na výběr dodavatele stavby „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ společností 

S.I.K., spol. s r. o. za cenu 30.000,00 Kč bez DPH.  

S ohledem na průtahy způsobené podáním návrhu na ÚOHS, rozhodnutími ÚOHS a nutnost 

opakování některých úkonů v průběhu řízení, požádal administrátor řízení o honorář 

za odbornou pomoc při opakovaném vyřizování námitek a opakovaném řízení na ÚOHS vč. 

rozkladu u předsedy ÚOHS ve výši jednotkové sazby 600,00 Kč/hod. a hodinové dotaci 

34,00 hodin, tj. o částku 20.400,00 Kč bez DPH.  

Zadávací řízení trvalo ode dne 28. července 2017 (uveřejnění dokumentace na profilu) do dne 

6. ledna 2019 (podpis Smlouvy).  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat souhlas s navrhovanou výší odměny za opakované 

vyřizování námitek a opakované řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, vč. 

rozkladu u předsedy tohoto Úřadu ve výši 600,00 Kč/hod. s časovou dotací výkonů ve výši 

34,0 hodin, tj. celkem s částkou 20.400,00 Kč bez DPH; 24.684,00 Kč vč. DPH, ve prospěch 

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

 

Diskuse: 

▪ vyhovění je důvodné. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém v pozici 

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s výší odměny za opakované vyřizování námitek a opakované 

řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, vč. rozkladu u předsedy tohoto Úřadu 

ve výši 600,00 Kč/hod. s časovou dotací výkonů ve výši 34,0 hodin, tj. celkem s částkou 

20.400,00 Kč bez DPH; 24.684,00 Kč vč. DPH, ve prospěch společnosti S.I.K., spol. s r. o., se 

sídlem Praha, Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9; IČO 25108433.“ 

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 5-106/2018-2022. 

 

4.10 Cenová nabídka, odměna TDI (technický dozor investora); akce „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“ 

Na základě Smlouvy mandátní ze dne 21. srpna 2017 má být vykonávána činnost koordinátora 

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) mandatářem panem Tomášem Korálkem za cenu 

19.000,00 Kč měsíčně po dobu 10 měsíců a 10.000,00 Kč za plán BOZP tj. celkem 

242.000,00 Kč vč. DPH.  

Dále je s týmž mandatářem uzavřena Smlouva na výkon TDI ve výši 600,00 Kč/hod. 

s předpokladem hodinové dotace 70,00 hod. za měsíc, což při 10 měsících představuje částku 

508.200,00 Kč vč. DPH. Zajištění obou výkonů (BOZP i TDI) je zákonnou povinností 

stavebníka. Dne 5. listopadu pan T. Korálek potvrdil kapacity realizovat práce dle Smlouvy 

a současně požádal o navýšení ceny za výkon TDI o 6 % (508.200,00 x 0,06 = 30.492,00 Kč). 

Text e-mailu, citace: „Se zakázkou stále ještě počítám a časově bych ji měl zvládnout. 

S odměnou za BOZP není problém, co se týká TDI, tam je to složitější s ohledem na růst cen 

pohonných hmot apod. a rád bych se dohodl na menším navýšení o cca 6 % / měsíc. Děkuji“ 

 

Diskuse: 

▪ v tuto chvíli Žádost o navýšení nebyla shledána důvodnou; zamítá se. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany Žádost neshledává důvodnou a ji zamítá. 

Úkol:  

Sdělení zamítavého stanoviska žadateli zajistí pan Ing. Tomáš Langer. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; informace o vývoji rozhodných 

skutečností pro realizaci projektu 

Pan Ing. Jiří Burian, poskytl členům RM informace ve věci projednávání obsahu Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem a dále seznámil RM s vývojem postoje zástupce 

právního úseku k této problematice na straně poskytovatele finanční podpory. RM byla 

seznámena s dalšími průvodními skutečnostmi ohledně vyřizování této záležitosti a některými 

vybranými názory, které zazněly při projednávání obsahu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

Podstatné je reflektovat postoj a zkušenosti sjednaného administrátora a zástupce poskytovatele 

dotace. 

Dodatek č. 1 (návrh) posuzovala i právní zástupkyně města Sedlčany, která doporučila jeho 

úpravu. Tato bude akceptována. 

Právní zástupkyně bude požádána o definování návrhu znění upraveného návrhu smluvního 

ujednání. 

Rada města Sedlčany dále byla prostřednictvím doplňující referenční zprávy výše uvedeného 

člena RM seznámena s dalším krokem vyloučené firmy z veřejné zakázky, který podniká proti 

vydanému rozhodnutí o vyloučení jako uchazeče o veřejnou zakázku. Jedná se o fázi jednání 

před soudem mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a vyloučeným uchazečem. 

Při tomto procesu může být pro město Sedlčany zajištěn definovaný institut, o který může 

město požádat příslušný soud. 

Nyní probíhá právní posuzování výhodnosti institutu a jeho potřeby. 

Pan Ing. Jiří Burian dále povede jednání na MMR ČR v uvedených záležitostech.  

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

Záležitost byla předána právním zástupcům města Sedlčany k posouzení případu a zvážení 



 

 

optimální možnosti (postavení účastníka řízení). V současné době běží měsíční lhůta 

k vyjádření. 

Jednání v této věci ovlivnilo odložení níže uvedených programových bodů, které byly 

připraveny k projednání na úrovni s absencí aktuálního vývoje předchozích informací. 

 

4.11.1 Cenová nabídka, provizorní dopravní opatření po dobu výstavby Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany (DIO) 

Na základě shora uvedeného (rozumí se informace 4.11) pan starosta tento připravený bod 

jednání do programu této RM nakonec nezařadil, o čemž na jednání informoval. Oproti 

dřívějším zvyklostem zde pro radní není uvedena a popsána podstata problematiky připravené 

pro jednání. 

Závěr: 

Rada města Sedlčany přijala pouze stručnou informaci o této záležitosti. S ohledem na výše 

uvedené případ odložen na některé následující jednání RM. 

 

4.11.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany 

Vizte obdobně bod 4.11.1 (vysvětlení). 

Závěr: 

Rada města Sedlčany přijala pouze informaci o této záležitosti. S ohledem na výše uvedené 

případ odložen na některé následující jednání RM. 

 

4.12 Sportovně rekreační zóna Luční ul., Sedlčany; cenová nabídka, podání Žádosti 

o  dotaci na akci pod pracovním názvem „Sportovně rekreační zóna Luční ul., Sedlčany“ 

V souvislosti s prováděnými úpravami v areálu „Mrskošovna“ (plocha v Luční ulici) během 

roku 2018 bylo v průběhu roku upravováno grafické znázornění vizí pro další práce v areálu se 

zohledněním aktuálních žádostí sportovních spolků a dle koncepce sportu města Sedlčany. 

Po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z národního programu podpory cestovního 

ruchu v regionech ze dne 15. listopadu 2018 (výše dotace 50 %; maximálně 5 mil. Kč) Odbor 

investic předložil k projednání doporučení uplatnit dílčí části areálu v rámci žádosti o podporu 

v roce 2019 (zejména se jedná o části týkající se stavby altánu s vybavením úložnými boxy 

a lavicemi, bezobsluhovým WC, dobíjecí stanicí na elektrokola, pítkem, parkovým mobiliářem 

(lavičky, koše), dětským koutkem, venkovní posilovnou pro dospělé a seniory. 

 

Návrh areálu obsahuje prvky z předchozích variant s maximální multifunkcí, (šatny, altán 

s WC, úschovnou zavazadel, dobíjením elektrokol, dětský koutek, workout, frisbeegolf, pítko, 

doplnění laviček, dalšího mobiliáře apod.). Pro tyto potřeby je i vyprojektována přípojka 

vodovodu a realizována elektropřípojka. Dále se předpokládá možné napojení (v trase 

pod mostem na Taverny) na Krčínovu cyklotrasu a prodloužení na autobusové nádraží. 

V místech, kde byly pořádány koncerty, je navržena plocha pro pódium. Pro hasičský sport je 

variantně nakresleno umístění (vizte grafický nákres; 1 – co požadovali hasiči doposud, 2 – 

nový požadavek). 

 

Na základě průzkumu dotačních příležitostí a předběžných konzultací byla dne 18. prosince 

2018 společností B&P Research předložena cenová nabídka na akce spojené s administrací 

Žádosti o dotaci a následujících úkonů ve věci Žádosti o podporu z programu MMR ČR – 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100), lhůta podání 

Žádosti je do dne 15. února 2019, výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů 

z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč.  

 



 

 

Nabídka obsahuje části: 

Příprava Žádosti o dotaci, vč. zpracování investičního záměru. Kompletace příloh a předložení 

poskytovateli dotace.  

▪ Vypořádání kontrol do okamžiku registrace akce: 39.000,00 Kč bez DPH, 

▪ Předložení doplňujících náležitostí, 2. vlna doplnění dle příručky pro vydání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace: 19.000,00 Kč bez DPH,  

▪ Žádost o proplacení dotace, závěrečné vyhodnocení akce: 28.000,00 Kč bez DPH,  

▪ Hlášení změn – záleží na počtu změna a konzultací s příslušným dotačním úřadem, 900,00 Kč 

bez DPH / hod. 

Je navrhováno objednat přípravu žádosti v ceně 39.000,00 Kč bez DPH. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s předloženou vizí úprav projektu „Sportovně rekreační 

zóna Luční ul., Sedlčany“ a zvažovala v obsáhlejší principiální diskusi vyslovit souhlas se 

zařazením dílčích předmětů tohoto návrhu do Žádosti o dotaci v programu MMR ČR – Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala objednat práce spojené s dotačním poradenstvím 

v rámci zajištění financování akce pod pracovním názvem „Sportovně rekreační zóna Luční ul., 

Sedlčany“, jejímž předmětem by byla kompletace a podání Žádosti o dotaci na MMR ČR – 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v souladu s požadavky 

zveřejněné výzvy za cenu ve výši 39.000,00 Kč bez DPH, a to dle nabídky společnosti B&P 

Research, s. r. o.; IČO 60724269.  

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem projektu a vědomím občanů i jejich zapojením do jeho tvorby; 

▪ nad kompetencemi ve smyslu rozhodovacího aktu; 

▪ nad výhradami postupu návrhu záměru a nad jeho realizací; 

▪ nad názorovými rozdíly na delegaci pravomocí zastupitelské demokracie a uplatňování prvků 

přímé demokracie u tohoto záměru.   

 

Po ukončení diskuse pan Ing. Josef Soukup požádal o přednesení výroku protinávrhu 

připraveného usnesení, o kterém v pozici předsedajícího pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města, nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany odkládá na příští zasedání tohoto orgánu konečné rozhodnutí ve věci 

předložené vize záměru úprav s názvem „Sportovně rekreační zóna Luční ulice, Sedlčany“ 

a rovněž tak rozhodnutí zařadit dílčí předměty tohoto návrhu do Žádosti o dotaci (finanční 

podporu) v programu MMR ČR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu a s tím související rozhodnutí o objednávce prací spojených s dotačním poradenstvím 

v rámci zajištění financování uvedené akce (kompletace a podání Žádosti o dotaci na MMR 

ČR).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 1; proti 5; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení nebylo přijato. 

  

Následně pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, přednesl k uvedené záležitosti výrok návrhu 

usnesení, o kterém v pozici předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou vizi záměru úprav s názvem „Sportovně 

rekreační zóna Luční ulice, Sedlčany“ a souhlasí se zařazením dílčích předmětů tohoto návrhu 

do Žádosti o dotaci v programu MMR ČR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu. 



 

 

Rada města Sedlčany zároveň schvaluje objednat práce spojené s dotačním poradenstvím 

v rámci zajištění financování akce pod pracovním názvem „Sportovně rekreační zóna Luční 

ulice, Sedlčany“, jejímž předmětem bude kompletace a podání Žádosti o dotaci na MMR ČR – 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v souladu s požadavky 

zveřejněné výzvy za cenu ve výši 39.000,00 Kč bez DPH, a to dle nabídky společnosti B&P 

Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 18. prosince 2018.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 5-107/2018-2022. 

 

4.13 Oprava komunikací ul. Víta Nejedlého, ul. Petra Bezruče, Sedlčany; projektový 

záměr 

Na základě průzkumu dotačních příležitostí a předběžných konzultací je doporučeno 

vypracování podkladů pro podání Žádosti o dotaci projektu „Oprava komunikací ul. Víta 

Nejedlého, ul. Petra Bezruče, Sedlčany“ v programu  17D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 - 

10000 OBYVATELI DT 117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací. 

Ukončení příjmu Žádostí je do dne 28. února 2019, dotace je poskytována až do výše 60 % 

skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 

500,00 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5,00 mil. Kč. 

Dne 8. ledna 2019 společností B&P Research e-mailem zaslala cenovou nabídku na podání 

žádosti o dotaci v ceně 49.000,00 Kč bez DPH.  

Projekt je nyní v začátcích přípravných prací. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit objednání prací spojených s dotačním poradenstvím 

v rámci zajištění financování akce pod pracovním názvem „Oprava komunikací ul. Víta 

Nejedlého, ul. Petra Bezruče, Sedlčany“, jejímž předmětem bude kompletace a podání Žádosti 

o dotaci na MMR ČR - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT 117D8220A 

v souladu s požadavky zveřejněné výzvy za cenu ve výši 49.000,00 Kč bez DPH, a to dle 

nabídky společnosti B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 8. ledna 2019. 

 

Diskuse: 

▪ nad předpokládanou hodnotou projektu; 

▪ výměra opravených povrchů komunikací; 

▪ záměr je směrován především na opravu komunikací (bez obrub a povrchů chodníků). 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém v pozici 

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje objednat práce spojené s dotačním poradenstvím v rámci 

zajištění financování akce pod pracovním názvem „Oprava komunikací ul. Víta Nejedlého, ul. 

Petra Bezruče, Sedlčany“, jejímž předmětem bude kompletace a podání Žádosti o dotaci 

na MMR ČR - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT 117D8220A v souladu 

s požadavky zveřejněné výzvy za cenu ve výši 49.000,00 Kč bez DPH, a to dle nabídky 

společnosti B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 8. ledna 2019.“ 

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 5-108/2018-2022. 

 

4.14 Posouzení rozsahu, kvality a aktuálnosti smluvního zajištění pojištění majetku města 

Sedlčany; další návazné služby 



 

 

O problematice a její genezi podrobněji referoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, 

který se zájemcem o služby pro město Sedlčany jednal. 

Referující okomentoval výsledky dosavadních jednání. 

Další informace byly poskytnuty ve věci potenciálního vstupu do stávajícího smluvního 

ujednání a provedení jeho revize, případně auditu; dále o výběru dodavatele služeb a smluvního 

partnera. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem služby makléře; 

▪ nad novým smluvním ujednáním; 

▪ možnosti pojištění lesních porostů; 

▪ možnosti snížení roční platby. 

Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech, kterými disponuje jednající. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující soubor výroků návrhu usnesení, o kterých 

v pozici předsedajícího jednání RM nechal hlasovat najednou: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v rámci zajištění kontinuální péče a aktualizace užívaných 

služeb v oblasti pojišťovnictví, převod práv a výkonu služby makléře pro město Sedlčany 

ze společnosti Příbramská úvěrová a pojišťovací, s. r. o., se sídlem Příbram VII, Bratří Čapků 

č. p. 266, 261 01 Příbram; IČO 27134300, na společnost CAPTUS, s. r. o., se sídlem Praha, 

Veverkova 721/28, 170 00 Praha, Holešovice; IČO 27651142.  

Rada města Sedlčany pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, zajištěním revize 

(auditu) stávajícího smluvního ujednání o pojištění a řízením o výběru pojišťovny za účelem 

uzavření nové Smlouvy na pojištění majetku města, za případného současného využití dalších 

nabízených služeb.“  

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 5-109/2018-2022. 

 

4.15 Zajištění vydání aktualizovaných platových výměrů 

Problematiku k jednání RM připravil a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve spisové dokumentaci původce informací. 

 

Diskuse: 

▪ nad porovnáním platů vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací, obchodních 

společností a dalších; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém v pozici 

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany v souladu s novelizovaným  nařízením vlády č. 304/2014 Sb., 

o platových poměrech státních zaměstnanců, schvaluje vydat všem ředitelům příspěvkových 

organizací zřízených městem Sedlčany upravené platové výměry pro rok 2019. 

Rada města Sedlčany v návaznosti na změnu mzdových tarifů zaměstnanců veřejné sféry 

a pracovníků škol a školských zařízení zároveň schvaluje, a to podle návrhu pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starosty města Sedlčany, úpravu odměny jednatelů obchodních 

společností založených městem Sedlčany tj. jednateli Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

a jednateli společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.“ 

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 5-110/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Zajištění včasné údržby a opravy povrchů komunikací, 

respektive zpevněných povrchů veřejných prostranství; diskusní příspěvek přednesl pan 

Ing. František Hodys     

Jmenovaný upozornil na místa zpevněných povrchů, zejména v lokalitě Na Potůčku, na kterých 

jsou chybějící dlažební kostky (jednotlivé závady o velikosti cca 30 cm x 30 cm), což ohrožuje 

stabilitu zpevněné plochy, její správnou funkčnost, dlouhodobou předpokládanou udržitelnost 

a údržbu povrchu v zimním období. 

Povinností správce místních komunikací a veřejných prostranství je činit monitoring kvality 

povrchů a včas odstraňovat závady (vazba na rozpočet města; objednávka města). 

Pan starosta přislíbil nápravu. 

Pan Ing. František Hodys bude informován o přenesení úkolu a odstranění závad. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Program jednání RM a jeho právní zakotvení; diskusní 

příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup     

Pan Ing. Josef Soukup doporučil, aby na začátku schůze Rady města Sedlčany byl schvalován 

její pořad (rozumí se, aby bylo o programu RM rozhodováno hlasováním před vlastním 

projednáváním v rámci procedury jednání). Doplnil, že uvedené, dle jeho názoru, vyplývá 

ze zákona o obcích a z metodických doporučení Ministerstva vnitra ČR. 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala doporučení na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení 

a v něm dalších úkolů pro definované subjekty a prostředí města Sedlčany. 

Proces jednání lze svázat tímto požadavkem; žádoucí důsledně dodržovat, případně 

aktualizovat Jednací řád RM, jestliže členové RM takto rozhodnou. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; Dokumenty k Programu jednání RM; diskusní příspěvek 

přednesl pan Ing. Josef Soukup     

Pan Ing. Josef Soukup vznesl požadavek, aby materiály předkládané k jednotlivým bodům 

programu dostával předem a aby obsahovaly náležitosti požadované stávajícím platným 

Jednacím řádem Rady města Sedlčany. Navrhl také upravit tento stávající Jednací řád Rady 

města Sedlčany tak, aby odpovídal reálnému stavu.  

Závěr: Rada města Sedlčany vzala požadavek na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení 

a v něm další úkolů pro definované subjekty a prostředí města Sedlčany (termínování a věcné 

zadání pro potenciálního zpracovatele). 

Jednací řád RM je původě z roku 2006 a s ohledem na vyslovené požadavky je vhodné předložit 

jeho aktualizaci k připomínkování, případně aktualizaci zadat.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.4 Diskusní příspěvek č. 4; Doplnění schváleného personálního obsazení poradních 

orgánů Rady města Sedlčany; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup     

Pan Ing. Josef Soukup předložil návrh na doplnění komisí RM města Sedlčany následovně. 

Komise stavební a životního prostředí: Paní Ing. Blanka Vilasová. 



 

 

Komise sportovní: Paní Barbora Kelichová. 

Komise kulturní: Pan Richard Otradovec. 

Uvedl, že všichni tři navrhovaní jsou zastupiteli města Sedlčany, získali důvěru občanů 

a projevili o práci v těchto komisích zájem.  

Pan starosta doporučil předložit tyto návrhy předsedům uvedených komisí, aby k návrhům 

mohli zaujmout své stanovisko. 

Závěr: Rada města Sedlčany rozhodnutí o návrhu odložila, a to bez přijetí specifického 

usnesení.  

Návrh je důvodem pro poskytnutí informace předsedům dotčených Komisí (věc přislíbil 

projednat pan starosta). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.5 Diskusní příspěvek č. 5; Pracovní porada k návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup     

Pan Ing. Josef Soukup vznesl dotaz, kdy se předpokládá uskutečnění pracovní porady 

k rozpočtu.  

Pan starosta uvedl, že ji lze předpokládat na přelomu ledna a února 2019. 

Diskusní příspěvek byl dotazem. V tomto ohledu je považován za vypořádaný. 

Naplnění předmětu je v moci a organizaci vedení města Sedlčany, případně RM. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.6 Diskusní příspěvek č. 6; Příklad správy věcí veřejných; diskusní příspěvek přednesl 

pan Ing. Josef Soukup     

Pan Ing. Josef Soukup jako inspirativní pro naše město dále uvedl příklad webových stránek 

města Písek, kde lze nalézt řadu dokumentů, a to včetně Zápisů z jednání výborů a komisí města 

Písek, stejně tak jako materiály pro jednání Rady města Písek.   

Rada vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

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

podnětů a případných připomínek.  

 

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

příspěvky, pan starosta, a to z pozice předsedajícího pátému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 5/2018-2022), diskusi ukončil. 

Dílčí diskusní příspěvky jsou dále obecně obsaženy v projednání jednotlivých bodů programu, 

avšak nejsou spojeny přímo s uvedením persony. 

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 nejen při tomto jednání; dále za nezištný výkon funkce radních 

ve prospěch udržitelného rozvoje města Sedlčany a jeho správy. 

Proti dnes projednávanému programu jednání RM nepodal nikdo žádné připomínky a vyjma 

diskusních příspěvků žádný z členů RM nepožadoval jeho obohacení o konkrétní bod jednání. 

 

Následné, plánované zasedání RM se uskuteční ve středu dne 23. ledna 2019 v čase 

od 16:00 hod. 



 

 

V tuto chvíli se z účasti na dalším zasedání RM nikdo z přítomných členů RM neomlouval.  

 

Hlavním programovým celkem na jednání příští RM budou „Výsledky hospodaření města 

za rok 2018; Příprava rozpočtu města na rok 2019“.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 20:27 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 9. ledna 2019 (2 listy) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 16. ledna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


