
Anonymizovaný Zápis RM č. 7/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 6. února 2019 (středa) 

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

na adrese nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 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, a to po odchodu pana Ing. Jiřího Buriana, 

ustálil na šesti přítomných radních. 

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. František Hodys; 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: 16:14 hod.    

Jednání přerušeno: -.  

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 20:15 hod.  

 

Program jednání:  

V pořadí sedmé jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018–2022 a zároveň čtvrté 

v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 16:14 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. 

 

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, se kterým přítomné členy RM seznámil.  

Předsedajícím byl postupně přednesen a projednán 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 dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy schválen. 

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

stanoveny termíny jednání (harmonogram) 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: „Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

(druhé ucelené projednávání)“. 

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); zejména se jedná o problematiku 

majetkoprávních vztahů. 

   

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

jednání, nikoli podle chronologie projednávání, a to zejména s ohledem na dřívější odchod 

z jednání pana Ing. Jiřího Buriana.) 

 

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 23. 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 23. ledna 2019 usnesením, které bylo označeno 

RM 6-111/2018-2022, vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 



 

 

města Sedlčany ze dne 9. ledna 2019 (RM č. 5/2018-2022) 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 6-112/2018-2022, vzala na vědomí 

přednesenou Zprávu pod názvem „Závěrečný účet – Výsledky hospodaření za rok 2018 

(ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“ včetně příloh a přehledu RO č. 1 – RO č. 9/2018)“. Příjmy 

dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2018 celkové výše 207.763,25 tis. Kč 

(100,35 %) a výdaje celkové výše 179.275,81 tis. Kč (96,61 %). Rozpočet města Sedlčany 

za rok 2018 byl uzavřen jako přebytkový v částce 28.487,44 tis. Kč. 

Standardní úkoly plněny (zveřejnění; příprava pro audit a další). 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-113/2018-2022, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uživatelům majetku ve vlastnictví města 

Sedlčany, se kterými má město Sedlčany uzavřeny příslušné Nájemní smlouvy, jejichž součástí 

je, mimo jiné, sjednání inflační doložky (především Smlouvy o nájmu nebytových prostor – 

prostory sloužící k podnikání), bylo s účinností dne 1. dubna 2019 aplikováno navýšení 

nájemného o míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem za rok 2018, tj. navýšení 

nájemného o 2,1 %. 

K plnění referující konstatoval, že Odbor majetku bude v průběhu měsíce února a března t. r. 

písemně informovat všechny uživatele (nájemce) majetku města Sedlčany, se kterými má 

město Sedlčany uzavřeny příslušné Nájemní smlouvy, jejichž součástí je, mimo jiné, sjednání 

inflační doložky (především Smlouvy o nájmu nebytových prostor – prostory sloužící 

k podnikání), o tom, že s účinností ode dne 1. dubna 2019 bude aplikováno navýšení nájemného 

o míru inflace za rok 2018, která byla uveřejněna Českým statistickým úřadem, tzn., že nájemné 

bude navýšeno o 2,1 %. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-114/2018-2022, schválila návrh 

na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“, mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem, resp. 

povinným a společností Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem Praha, nám. Junkových 

2808/1, 155 00 Praha 5, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit služebnost 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 79/5 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 

za účelem zřízení vedení a údržby elektrického kabelu (elektro přípojka) k zařízení veřejné sítě 

elektronických komunikací oprávněného, které se nachází na pozemku parc. č. 118 v k. ú. 

Oříkov, obec Sedlčany, a to v rozsahu, který je stanoven geometrickým plánem č. 198-

1286/2017 ze dne 25. dubna 2017. Rada města Sedlčany zároveň uložila Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, záměr zřídit 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 79/5 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 

služebnost smluvním ujednáním definovanou. 

V souladu s tímto usnesením Rady města Sedlčany zveřejnil Odbor majetku na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany, záměr zřídit na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. 

č. 79/5 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, služebnost (věcné břemeno) smluvním ujednáním 

definovanou. Oznámení bude sejmuto dne 11. února 2019. Následně bude uzavřena „Smlouva 

o zřízení služebnosti“, mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem, resp. povinným a společností 

Vodafone Czech Republic, a. s., jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit služebnost 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 79/5 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 

za účelem zřízení a vedení elektrického kabelu (elektro přípojka) k zařízení veřejné sítě 

elektronických komunikací oprávněného, které se nachází na pozemku parc. č. 118 v k. ú. 

Oříkov, obec Sedlčany. 



 

 

Usnesení plněno. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-115/2018-2022, a to v souladu 

se  stanoviskem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. a pro potřeby správního řízení, vedeného 

za účelem vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby „Vodovod Bystřice“, schválila 

Žádost zpracovatele projektové dokumentace (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., která 

jedná v zastoupení investora – města Bystřice), aby předmětná stavba byla připojena 

na „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, jehož vlastníkem je město Sedlčany. Toto 

vyjádření vlastníka stavby je vydáváno v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 81-

1354/2014-2018 ze dne 21. února 2018. 

V souladu s tímto usnesením Rady města Sedlčany zaslal Odbor majetku žadateli písemné 

vyjádření, kterým v rámci územního rozhodnutí pro umístění stavby „Vodovod Bystřice“, 

schvaluje Žádost zpracovatele projektové dokumentace (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 

a. s., která jedná v zastoupení investora – města Bystřice), aby předmětná stavba byla připojena 

na „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, jehož vlastníkem je město Sedlčany.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-116/2018-2022, uložila 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, opakovaně zveřejnit upřesněný záměr pronájmu 

nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání v objektu Sedlčany č. p. 159, a to za účelem 

poskytování služeb zubní hygieny, v souladu s upraveným textem Oznámení, kterým jsou 

definována jednotlivá kritéria veřejné soutěže uchazečů o využívání nebytových prostor 

za shora uvedeným účelem. 

Odbor majetku dne 25. ledna 2019 opakovaně zveřejnil upřesněný záměr pronájmu nebytových 

prostor – prostory sloužící k podnikání v objektu Sedlčany č. p. 159, a to za účelem poskytování 

služeb zubní hygieny, vše v souladu s upraveným textem Oznámení, kterým jsou definována 

jednotlivá kritéria veřejné soutěže uchazečů o využívání nebytových prostor za shora uvedeným 

účelem. Nabídky je možno podat nejpozději do 15. února 2019 s tím, že obálky s nabídkami 

budou otevřeny a posouzeny na jednání Rady města Sedlčan dne 20. února 2019. 

Úkol ve smyslu výše uvedeného kroku splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-117/2018-2022, vydala souhlas se 

zapojením 1. základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČO 47074299, do projektu Středočeského 

fondu sportu, volného času a primární prevence KÚSK pod názvem projektu „Podpora primární 

prevence na 1. ZŠ Sedlčany“. 

Informace žadateli předány. 

Úkol ve věcném plnění žadatele. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-118/2018-2022, vydala souhlas 

s přijetím účelového daru ve výši 50.000,00 Kč na realizaci dvou celoškolních seminářů 

pro pedagogy, a to za smluvních podmínek definovaných Darovací smlouvou uzavíranou mezi 

dárcem – Nadací České spořitelny a obdarovaným – 2. základní škola – Škola Propojení 

Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 48954004. 

Informace žadateli předány. 

Úkol ve věcném plnění žadatele. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-119/2018-2022, schválila Žádost 

o použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele, respektive o využití části finančních 

prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz příspěvkové organizace, tj. 1. základní školy 



 

 

Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; IČO 47074299, na profinancování nákladů 

spojených se zapojením subjektu do projektu pod názvem „Šablony pro 1. ZŠ Sedlčany II“. 

Informace žadateli předány. 

Úkol ve věcném plnění žadatele. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-120/2018-2022, a to na základě 

uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 26 případů (podrobně uvedeno v příslušném spisu 

vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; (č. j.: SOC/705/2019; 

SOC/777/2019; SOC/916/2019; SOC/918/2019; SOC/919/2019; SOC/920/2019; 

SOC/923/2019; SOC/924/2019; SOC/954/2019; SOC/958/2019; SOC/960/2019; 

SOC/1097/2019; SOC/1099/2019; SOC/1100/2019; SOC/1102/2019; SOC/1103/2019; 

SOC/1129/2019; SOC/1216/2019; SOC/1217/2019; SOC/1218/2019; SOC/1219/2019; 

SOC/1291/2019; SOC/1390/2019; SOC/1393/2019; SOC/1396/2019; SOC/1558/2019), 

schválila 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 26 případů činí jejich výše 

20.800,00 Kč). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-121/2018-2022, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předložené cenové nabídky na akci „Modernizace 

přestupního terminálu města Sedlčany, DIO“ a rozhodla o výběru zhotovitele, kterým je Údržba 

silnic, s. r. o.; IČO 61681199, za cenu 290.469,65 Kč bez DPH, tj. 351.468,28 Kč vč. DPH.  

Rada města Sedlčany zároveň pověřila pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením 

příslušného smluvního ujednání. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-122/2018-2022, schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ se 

subjektem „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se 

sídlem Benešov, Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; 

IČO 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63 

Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČO 25606468. Předmětem tohoto Dodatku je 

zohlednění změn podmínek a stavu na trhu za dobu průtahů v zadávacím řízení. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-123/2018-2022, a to v souladu 

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

v úplném a účinném znění, vzala na vědomí předloženou nabídku na právní zastoupení osoby 

zúčastněné ve sporu spol. Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s. s Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a rozhodla o zadání služby výkonu právního zastupování města Sedlčany advokátní 

kanceláři Svoboda, Nádražní 2495/20, 301 00 Plzeň, ev. č. 15094, a to za smluvních podmínek 

uvedených v předložené nabídce. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-124/2018-2022, a to v rámci 

veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“, v souladu 



 

 

s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), rozhodla následovně:  

a) schválila uzavření Smlouvy o dílo na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“ 

se subjektem S-B, s. r. o., Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 25652362, který 

předložil nabídkovou cenu ve výši 5.478.806,15 Kč bez DPH; 

b) vzala na vědomí potřebu uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo ve věci prodloužení lhůty 

realizace stavby se zachováním doby výstavby. 

Dne 24. ledna 2019 Smlouva uzavřena. 

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-125/2018-2022, vzala na vědomí 

aktuální podobu návrhu Městského parku Sedlčany a vydala souhlas s navrženými úpravami 

a dalším postupem projekčních prací dle předložených návrhů. 

Zhotovitel PD informován. Další komunikace probíhá. 

Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-126/2018-2022, zrušila své 

usnesení označené značkou RM 93-1610/2014-2018 ze dne 5. září 2018, které bylo přijato 

ve věci zajištění stavební akce „Realizace překládky sítě elektronických komunikací“. 

K revokovanému usnesení nebylo třeba ze strany Odboru investic ani ze strany Odboru 

ekonomického či jiného útvaru města Sedlčany žádného specifického plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-127/2018-2022, vzala na vědomí 

upravený návrh přeložky kabelového vedení sítí České telekomunikační infrastruktury, a. s. 

včetně cenové nabídky na provedení těchto prací a rozhoduje o uzavření smluvních ujednání se 

zhotovitelem, kterým je Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, Olšanská 

2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063. Nabídková cena činí 181.739,37 Kč bez DPH. 

Rada města Sedlčany, zároveň pověřila pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením 

smluvního ujednání. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-128/2018-2022, schválila 

předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby 

pod názvem „Datové a hlasové služby pro město Sedlčany“ a uložila Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru investic, zahájení výběrového řízení za účelem zajištění nejvhodnějšího 

uchazeče. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 6-129/2018-2022, ustanovila komisi 

pověřenou k posouzení doručených nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Datové 

a hlasové služby pro město Sedlčany“. Komise bude pracovat ve složení Ing. Miroslav Hölzel; 

pan Václav Pištěk a Ing. Vojtěch Hlaváček. Náhradníky jsou Ing. Jiří Burian; Ing. Aneta 

Šnellerová a pan Martin Petržílka. 

Úkol v plnění. 

 

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

specifického a souvisejícího nového úkolu (usnesením), 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 23. ledna 2019 (RM č. 6/2018-2022) 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 7-130/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program:  

  

2.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 (druhé ucelené projednávání) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, problematiku uvedl v širším kontextu 

projednávaných souvislostí. 

Přivítal paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického. 

Sdělil základní údaje k návrhu sestaveného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019.  

Konstatoval, že v pondělí tento týden proběhla za účasti některých členů zastupitelstva města 

Sedlčany informační porada zastupitelů, která byla svolána v čase od 15:30 hod. Do zasedací 

místnosti hlavní administrativní budovy radnice. Porady se účastnilo celkem 12 zastupitelů 

z dvaceti členného ZM, dále vedoucí Odboru ekonomického, vedoucí Odboru investic 

a tajemník Městského úřadu Sedlčany. Zodpovězena byla řada otázek odborného charakteru 

z oblasti investic a s tím spojených administrativních procesů. Pan starosta poukázal 

na podstatnou roli pana Ing. Tomáše Langera při tomto jednání, který ozřejmil celou řadu 

otázek z prostředí investic a stavebních akcí. 

Porada trvala cca tři hodiny. 

Pan starosta dále konstatoval, že na jednání nezazněly žádné podstatné připomínky (výhrady) 

k případným úpravám předloženého návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. Spíše se 

jednalo o vysvětlování položek a jejich výše (návrh). Nezazněl žádný požadavek na změnu 

rozpočtu. 

V tomto ohledu lze předpokládat racionální rozpravu k uvedenému bodu při veřejném 

projednávání. Připomínky se vyloučit nedají.  

Pan starosta přislíbil podklady k návrhu rozpočtu zaslat k projednání Finančního výboru tento 

pátek. Sdělil, že obdržel další materiály k rozpočtu teprve dnes. Některé Přílohy v jednotlivých 

položkách doznají ještě úprav (změny). Budou pravděpodobně navrhovány zařadit některé další 

akce bez vlivu na konečnou částku návrhu rozpočtu (výdaje). 

V ohledu na posledně uvedené je nejpalčivější a zcela zásadní záležitostí způsob financování 

a způsob realizace, a to s ohledem na nositele projektu, akce s názvem Městský park Sedlčany.  

V této souvislosti referující poskytl výčet možností a způsobů i jejich kombinací.  

Zatím je dodržováno předjednané. Projektová dokumentace by byla v celku zafinancována 

privátním investorem. Její dokončení se předpokládá do jednoho měsíce. Hodnota projektu se 

bude pohybovat v intervalu částek 400–450 tis. Kč. 

Na realizaci uvedeného parku by privátní investor daroval částku 8 mil. Kč. Otázkou tedy 

zůstává doplnění této částky do rozpočtu města Sedlčany, případně částky nad rámec uvedené, 



 

 

která by na realizaci díla šla na vrub města (doplnění daru do příjmové a výdajové části rozpočtu 

na rok 2019). 

Dále pan starosta členy RM informoval o dvou vyprofilovaných variantách řešení: 

▪ varianta č. 1 – městu bude předána hotová stavba na městském pozemku; vše zajistí privátní 

investor; zde je potřeba právního a administrativního dořešení (stavební povolení je vydáno 

na město Sedlčany); institut Smlouvy a o smlouvě budoucí; ZM musí vydat případný souhlas 

s umístěním cizí stavby na pozemku města Sedlčany. Dále bude potřebné administrativně 

a právně dořešit potenciální spoluúčast města Sedlčany a její výši nad částku, kterou 

do realizace projektu je ochoten vložit privátní investor; předpokládaná spoluúčast cca 

100 tis. Kč.     

▪ varianta č. 2 – stavbu Městského parku Sedlčany by realizovalo město, a to v souladu 

s povolením a dle upravené PD; zde by byl požadavek na změnu stavby před dokončením; 

privátní investor by daroval finanční prostředky; město Sedlčany by zajišťovalo VZ a výběr 

zhotovitele stavební a parkové části akce. 

Pan starosta záležitost konzultoval s právním zástupcem města Sedlčany, který problém 

nespatřuje. 

V současné době je místo již staveništěm, a to s ohledem na realizaci související akce. 

Pan starosta v této souvislosti přítomné členy RM požádal o další schůzi RM, která by se 

uskutečnila příští týden ve středu, kde by byl konečný návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019 představen v podobě konečné, která by byla zaslána k projednání v ZM. 

Dnešnímu jednání přítomní členové vyjádřili souhlas pro svolání tohoto jednání RM k rozpočtu 

města. 

Pan Ing. Jiří Burian v komentáři podrobně vysvětlil genezi projektu a jeho výhodnost, a to 

od počátku nabídky pro město, jeho tvorby až po výše uvedené. Vzhledem k tomu, že tyto údaje 

byly již předmětem některých dřívějších jednání RM a jsou uvedeny v Zápisech RM z roku 

2018, zde podrobněji a opakovaně nejsou uváděny. 

Pan Ing. Jiří Burian dále poukázal na potenciální možnost snížení spoluúčasti města Sedlčany 

(podpora MMR ČR dotační titul). Postavit Městský park Sedlčany v rámci stavby modlitebny 

se jeví pro město Sedlčany jako velice výhodné.  

Referující projekt vyhodnotil jako městu a jeho občanům prospěšný a nabídku investora jako 

dobrou.  

 

Dne 13. února 2019 proběhne tedy další jednání RM k návrhu rozpočtu, pro které budou 

připraveny aktualizované přílohy (rozbor kapitol; subkapitol).  

 

Pan Ing. Jiří Burian dále informoval o dlouhodoběji plánované akci, která v tuto chvíli není 

do rozpočtu zapracována; jedná se o rekonstrukci kuchyně MŠ za cca 6 mil. Kč; není 

vyhotovena zadávací dokumentace pro VZ, která musí být dopracována.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, sdělil, že návrh výdajové stránky rozpočtu 

nepočítá s podporou dotačních titulů.  

 

Pan MUDr. Karel Marek upozornil na kolizi termínů instruktáže pro podporu svatebních obřadů 

a plánované zasedání RM dne 13. února 2019 v zasedací místnosti. Akci lze přesunout 

do zasedací místnosti v č. p. 34, případně termínovat v jiný čas. 

 

Pan starosta upozornil na potřebu zapracování do rozpočtu města na rok 2019 odstranění 

havarijního stavu podlahy a zdiva v tanečním sále ZUŠ Sedlčany. Sanace vlhkosti je žádoucí 

provést, a to zejména s ohledem na špatné hygienické podmínky výuky (prostředí pro dýchání 

vzduchu plného biologických nečistot).  



 

 

Následně předsedající zasedání schůze RM předal slovo přizvanému hostu, paní Jitce 

Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického. 

Jmenovaná předala RM soubor dokumentace, která je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu 

a okomentovala připravený návrh rozpočtu, po hlavních kapitolách, subkapitolách, případně 

rozpočtovaných položkách (řádcích), a to s akcentem na výdajovou stranu rozpočtu.   

 

Dále je zde v podstatě uvedena tzv. „Důvodová zpráva“, kterou sestavila vedoucí Odboru 

ekonomického. Z této Zprávy byly uvedeny pouze některé údaje a byla inspirací pro vybraný 

komentář. V celém znění je zde Zpráva uvedena pro komplexnost informace.   

Návrh rozpočtu na rok 2019 je členěn ve smyslu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, dle druhového třídění příjmů a výdajů. 

Po schválení rozpočtu je tento rozepisován do jednotlivých rozpočtových oddílů, paragrafů, 

položek v tis. Kč do úlohy účetnictví, výkaznictví, rozpočet. 

Při tvorbě návrhu rozpočtu je zachováno pravidlo vyrovnanosti příjmů a výdajů a na rok 2019 

je výše v příjmové a výdajové části navrhována rozpočtovat částkou 276.693,00 tis. Kč. 

PŘÍJMY 

Daňové výnosy 

Výnosy daní – vychází ze skutečnosti roku 2018 s ohledem na propočet RUD pro město 

Sedlčany daňovou kalkulačkou – poskytnuto pro obce SMO (propočet daní pro rok 2019 je 

založen na vyhlášce č. 192/2018 Sb., ve které MF ČR stanoví podíl obcí na částech celostátního 

hrubého výnosu DP, DPH ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

daní).  

Místní a správní poplatky – vycházíme ze skutečnosti roku 2018 s ohledem na vývoj těchto 

příjmů v letech předešlých. 

Nedaňové příjmy 

Příjmy z nájmů nebytových prostor, kotelen, Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, VHM 

dle uzavřených smluv a předpisů nájmů na rok 2019. 

Další příjmy v této oblasti jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem plnění v roce 2019 

s ohledem na plnění v roce 2018. 

Kapitálové příjmy   

Prodej pozemků v současné době pouze minimální výše rozpočtu tj. 100 tis. Kč pro případné 

realizace prodejů během roku 2019 – blíže nespecifikováno. 

Prodej bytů – pokračování prodeje bytů v lokalitě Západní ul. č. p. 1172–1175, prodej bytu 

současnému nájemci Havlíčkova ul. č. p. 13. 

Příspěvky – stavba IS Háječek – na základě uzavřených Smluv v roce 2018; 2. splátka 50 % 

(3.035 tis. Kč) + úhrady 50 % z roku 2018, které nebyly provedeny ke dni 31. prosince 2018 

(625 tis. Kč).   

Dotace, půjčky, úvěry, rezervy 

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu – roční objem pro město 

Sedlčany na rok 2019 je 20.683 tis. Kč, tj. o 2.571 tis. Kč vyšší oproti roku 2018. Dotace je 

určena na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2019 byl objem 

příspěvku valorizován v průměru o 10 %. 

Výše dotací na výkon státní správy na úseku Odboru sociálních věcí – SPOD, výkon pěstounské 

péče, výkon sociální práce je odvozen od skutečnosti roku 2018. Žádosti jsou podávány 

a zpracovávány v 1. čtvrtletí roku 2019. Po přijetí rozhodnutí o výši dotací bude provedeno 

rozpočtové opatření.  

Odvody PO – předfinancování projektů „Šablony“ v roce 2018, po obdržení dotací na účet 

provedou PO – 1. a 2. ZŠ odvod do rozpočtu zřizovatele. Ve schváleném rozpočtu 1. a 2. ZŠ 

na rok 2019 (RM 12. prosince 2018) jsou výše odvodů stanoveny.  



 

 

Investiční úvěr – Modernizace přestupního terminálu – viz. Smlouva o úvěru uzavřená mezi 

městem Sedlčany a Komerční bankou, a. s. 

Zapojení rezerv – zapojen zůstatek finančních prostředků, přebytek příjmů – výdajů ke dni 

31. prosince 2018.     

 

VÝDAJE 

V části výdajové je vždy při návrhu rozpočtu postupováno s pravidlem a potřebou naplnění 

rozpočtových položek tak, aby byla zajištěna správa města jako takového, dále v oblasti údržby, 

úklidu místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, vodovodů a kanalizací, 

veřejného osvětlení, svozu odpadu, správa budov v majetku města, jak bytových, tak 

nebytových prostor, činnost organizací zřízených městem Sedlčany – základních škol, mateřské 

a umělecké školy, školních jídelen, organizací v oblasti kultury a sportu a dalších akcí 

spojených se společenským a kulturním životem ve městě. 

Další a neméně významnou částí návrhu rozpočtu je realizace nových investic pro rozvoj města, 

technického zhodnocování majetku města, oprav a údržby, a s tím související část rozpočtu 

týkající se projektových dokumentací pro akce roku 2019, případně plánované budoucí.     

Odvětví výdajů 1. Zemědělství a lesní hospodářství – správa lesů v majetku města, pěstební 

činnost, obnova lesních porostů a jejich údržba.  

Odvětví výdajů 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – správa komunikací, chodníků, 

veřejných prostranství v majetku města, jejich opravy, údržba, rekonstrukce a technické 

zhodnocování pro zlepšení kvality, obnova a opravy vodohospodářského majetku, správa 

retenční vodní nádrže a provoz parkovišť na území města. 

Odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu – oblast školství, kultury, tělovýchovy a zájmové 

činnosti obsahuje příspěvky organizacím města (příspěvkové organizace školského typu, 

kulturní a tělovýchovné), kulturní akce roku 2019 specifikované v oblasti části 3.2. „Kultura“. 

Do odvětví výdajů 3. Služby obyvatelstvu patří část rozpočtu 3.4. Bydlení, komunální služby, 

územní rozvoj, investiční výstavba. 

3.4. a) – b) tato část zahrnuje správu budov města, bytových a nebytových domů a prostor, 

výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. spojených s úklidem, čištěním a péčí o veřejná 

prostranství, veřejnou zeleň, provozem hřbitova, údržbou a opravami veřejného osvětlení, 

likvidací a svozem komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu, provozem a péčí 

o překládací stanici TKO a sběrný dvůr.  

3.4. c) – d) zde jsou rozpočtované výdaje projektové dokumentace, znaleckých posudků, 

geometrických plánů a zaměření, výkupy pozemků, majetková vypořádání pozemků. 

3.4. e) soustřeďuje rozpočet úprav veřejných prostranství města a osad patřících k městu 

Sedlčany (tj. Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Libíň, Doubravice, Sestrouň, Zberaz, 

Hradištko, Roudný), opravy a údržbu dětských hřišť na území města a osad, úpravy lesoparku 

na Cihelném vrchu, opravy městského mobiliáře.  

3.4. f) je oblast investic, technického zajištění, oprav, údržby, stavebních úprav majetku města; 

je výší výdajů největší položkou návrhu rozpočtu.  

Stavby: Modernizace přestupního terminálu, IS U Háječku a LAS (stadion Taverny) umělé 

dráhy, sektory jsou akce z hlediska využití, účelovosti a společenské návratnosti připravovány 

již v předešlém volebním období a jejich realizace a dokončení je součástí rozpočtu roku 2019. 

Další zhodnocování a opravy majetku města jsou akce na základně předchozích jednání RM 

ve spolupráci s organizacemi města, Odborem investic Městského úřadu Sedlčany. Tyto jsou 

zařazovány do rozpočtu ve vztahu k nutnosti provedení opravy, údržby, aby nedocházelo 

v budoucnosti k havarijnímu stavu tohoto majetku a možným navyšováním nákladů z důvodu 

okamžitého odstranění havárií a neudržitelných stavů; dalšími jsou stavební úpravy, opravy, 

budov města ve smyslu zkvalitnění a komfortnějšího využití těchto prostor. 



 

 

Odvětví výdajů 4. Sociální věci zdravotnictví zahrnuje provoz Pečovatelské služby Sedlčany, 

která od roku 2018 je přemístěna do prostor budovy bývalé polikliniky č. p. 160. Výkon 

pěstounské péče na úseku Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany spadá do výkonu 

státní správy. Rozpočet odvětví 4. pamatuje též na organizace, sdružení a veřejně prospěšné 

společnosti vykonávající v této oblasti záslužnou a prospěšnou činnost pro zkvalitnění života 

našich občanů. Těmto organizacím na základě žádostí přiděluje RM, případně ZM, příspěvky 

na jejich činnost ve smyslu uzavřených veřejnoprávních smluv.        

Odvětví výdajů 5. Ochrana a bezpečnost – odvětví zahrnuje výdaje spojené s činností Městské 

policie, hasičů, bezporuchový provoz městského kamerového systému, zřizování nových 

kamerových bodů v lokalitách, kde tyto nejsou dosud instalovány k zajištění bezpečnosti 

občanů města, servis a opravy varovného systému, vybudování nadzemních hydrantů v části 

města „u objektu nemocnice – Tyršova ul.“, „Komenského nám. – naproti restauraci Vyšehrad“, 

„Havlíčkova ul. – u BD č. p. 879–880“. Příspěvek pro HZS na nákup automatické proudnice je 

na základě předběžných jednání se zástupci HZS a vedením města RM doporučen k zařazení 

do výdajové části rozpočtu. Automatická proudnice má dle vyjádření odborníků z řad hasičů 

mnohem výkonnější a bezpečnější parametry při hašení požárů (dále ještě na jiném místě 

Zápisu). 

Odvětví výdajů 6. Všeobecná veřejná správa – správa Městského úřadu Sedlčany, potřeby ICT 

– výpočetní technika SW, nařízení EU GDPR (ochrana osobních údajů) zahrnuje výdaje 

spojené s výkonem samosprávy města, státní správy, kterou město Sedlčany na základě 

přenesené působnosti vykonává nejen pro občany města Sedlčany, ale též pro občany celého 

ORP Sedlčany. 

Splátky úvěru jsou závazky vyplývající z uzavřené úvěrové Smlouvy na stavbu Přivaděče pitné 

vody Benešov – Sedlčany, který byl realizován v letech 2014–2015. Položka úroky z úvěrů 

a půjček zahrnuje odhad úroků z výše uvedeného úvěru a úvěru, který bude čerpán na stavbu 

„Modernizace přestupního terminálu“ v roce 2019 (vizte část příjmovou). DP placená obcí je 

daň tzv. průběžná, tj. daň z příjmu, kterou město přiznává z výnosů svých ekonomických 

činnosti (pronájmy, prodej dřeva, aj. služby spadající do této oblasti). Přiznaná daň je ve smyslu 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům výnosem obce, tudíž je započítána jak v příjmové, tak výdajové části a rozpočtovou 

finanční stránku města neovlivňuje. Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska a Toulava, o. p. s. je 

navrhován ve výši 385 tis. Kč.    

Součástí návrhu rozpočtu je část R 2019 Přílohy č. 1–10, čísla jednotlivých Příloh vztahující se 

k položkám rozpočtu jsou uvedena ve třetím sloupci návrhu rozpočtu na rok 2019 – příjmy, 

výdaje.   

           

Pro informaci (do Zápisu vloženo pro ucelení informace): 

Návrh rozpočtu  

1. varianta bez investice „Městský park Sedlčany v ul. Tyršova“ Příjmy – Výdaje 

276.693 tis. Kč;  

2. varianta s investicí „Městský park Sedlčany v ul. Tyršova“ Příjmy – Výdaje + 8 mil. Kč tj. 

284.693 tis. Kč. 

 

Komentář 

Vybrané výdaje byly dále referující i ostatními účastníky jednání komentovány po vybraných 

položkách. 

Cena dřeva na trhu je nízká, a to s ohledem na jeho nasycení (sucho, kůrovcová kalamita, jiné 

choroby dřevin). 

Rekonstrukce místních komunikací – pan starosta doplnil; s ohledem na upřesňující cenové 

nabídky na jednotlivé akce lze některé ještě zařadit, a to ve výši cca 946 tis. Kč; (Příloha č. 2 



 

 

bude dopracována). 

Správa a udržitelnost provozuschopnosti stavu vodohospodářského majetku vychází 

z požadavků správce a provozovatele soustavy Městské infrastruktury Sedlčany (1. SčV, a. s.). 

Letní kino bude pravděpodobně vyžadovat zvýšené náklady oproti předpokládaným 

(požadavky sjednané firmy). 

Na připravované oslavy výročí uvedení do provozu železniční trati Olbramovice – Sedlčany 

přislíbila paní hejtmanka Středočeského kraje dotaci 200,00 tis. Kč a záštitu svojí funkcí 

a personou. Dále oslavnou akci zaštítí pan Ing. Jiří Burian, senátor. 

 

Pan starosta vzpomenul vyhotovení pamětní desky k příležitosti 125. výročí narození (narozen 

dne 5. června 1894, Obory; úmrtí dne 3. října 1941, popraven) jednoho z účastníků odboje 

za 2. sv. války, genmjr. Josefa Balabána. Tato rodina původně bydlela v osadě Sestrouň. Žák 

Josef Balabán navštěvoval dnešní 1. ZŠ Sedlčany. Na průčelí této budovy by měla být osazena 

pamětní deska. Základní rozpočtovaná částka je 80.000,00 Kč.   

Ing. Jiří Burian z pozice senátora dále připravuje podklady pro návrh na jeho vyznamenání. 

 

Ze strany Policie ČR byl doručen požadavek na výměnu linolea a vymalování, místností, které 

užívají na základě Smlouvy o nájmu. Předpokládaná částka je cca 100 tis. Kč. 

Věcně je žádoucí prověřit, tak jako i obsah Smlouvy o nájmu (vyloučit z podpory běžnou 

údržbu uživatele). Prověřit bude žádoucí i předpokládanou cenu. Místní šetření provede 

předseda Komise stavební a životního prostředí. Úkol přijal pan Ing. Martin Havel. 

 

Pan starosta dále okomentoval zvýšení položek na výkony Sedlčanských technických služeb, 

s. r. o., které jsou uvedeny v návrhu rozpočtu. Náklady na střediska stoupají, nárůst u VO – 

cena elektrické energie stoupá. 

Výdaje na údržbu zeleně jsou navrhovány na reálnou potřebu; vycházejí ze spotřeby práce 

a finančních prostředků za rok 2018, a to bez sanace z prostředků jiných středisek (zimní 

údržba).  

 

Příloha č. 6 – pan starosta zde nechal doplnit (PD) o zajištění podkladů pro bezpečný přechod 

pro chodce ve Zberazské ulici (dlouhodobý požadavek účastníků provozu; dnes jsou zde 

ve vozovce instalovány retardéry na zpomalení jízdy, což je dlouhodobě řidiči kritizováno – 

ničení tlumičů a podvozků vozidel); PD na zvýšený přechod je žádoucí zpracovat (zařadit jako 

jednu s dokumentací do rozpočtu na rok 2019). 

 

V Solopyskách demolice klubovny – rovněž žádoucí akce (požadavek občanů). 

Komentována byla rovněž položka „věcná břemena“; smluvní vztahy Benešov, Přivaděč pitné 

vody Benešov – Sedlčany; žádána změna názvu položky; cca 500.000,00 Kč; problémy 

s vypořádáním směrem k vlastníku pozemku – dílčí akce Vodojem Benešov; 

 

V Příloze č. 7 pan starosta upozornil na opravu křížku (nikoli kaple). 

Lesopark Sedlčany, plánované další práce v čištění v této lokalitě (pod silnicí) probíhají již 

nyní. 

 

Investice do areálu Nemocnice Sedlčany – zajistí informace pan Ing. Tomáš Langer. 

Trafostanice v areálu Nemocnice Sedlčany – je žádoucí zajistit smlouvu o revizi a údržbě 

sjednaným odborníkem (správu přes způsobilý subjekt); jedná se o transformační bod areálový 

ve vlastnictví města Sedlčany (slouží pouze pro potřeby Nemocnice Sedlčany).  



 

 

Zatím je zde plánováno spotřebovat částku ve výši 1.315.000,00 Kč jako vklad města Sedlčany 

do svého majetku (bude doložena Příloha s konkrétními akcemi; zajistí pan Ing. Tomáš 

Langer). 

 

Pan Ing. Jiří Burian – upozornil na název a obsah rozpočtované položky „2. ZŠ – ventily ZŠ“; 

zda se jedná o zařízení Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. jako součást technologie stanice; 

potom by částka náležela do údržby a oprav obchodní společnosti, případně zda se jedná 

o ventily na trase teplovodů (infrastruktura vedení – město). 

Turistické informační centrum Sedlčany vstup – rozšíření schodů (bezpečnost), případně 

bezbariérový vstup do objektu z chodníku na náměstí. Na dřívější návrhy upozornil pan Ing. Jiří 

Burian. 

 

Dále bylo komentováno tzv. vytvoření případné rozpočtové rezervy a její smysl. Obce si 

rezervu vytvářejí (mimořádné události a jejich pravděpodobnost; další situace z vyšší moci).  

 

Pan starosta promluvil o projektovaném přístřešku pro hasičské vozidlo ZIL (veterán); 

doporučeno nezapojovat do návrhu rozpočtu 2019 nyní; PD není kompletní k dispozici 

(na požadovaném stupni zpracování); doporučeno panem Ing. Jiřím Burianem řešit v průběhu 

roku 2019 případnou rozpočtovou úpravou; Ing. Jiří Burian podal vysvětlení k tvorbě a zadání 

PD, jako i stávajícímu stavu zpracování. 

 

HZS Středočeského kraje na rok 2019 z rozpočtu města Sedlčany požaduje zajistit a poskytnout 

financování na automatickou proudnici. Toto zařízení zajišťuje větší vzdálenost obsluhy 

a techniky od ohniska požáru; pracuje s vyšším tlakem hasící kapaliny a delším dostřikem. 

Hasiči nemusejí blízko k ohni (ochrana jejich zdraví, bezpečnost práce). 

Zařízení v současné době není běžným standardem vybavenosti profesionálních sborů. 

Předpokládané náklady jsou v intervalu hodnot 100–200 tis. Kč; cena cca 170 tis. Kč. 

Ředitel subjektu byl panem starostou požádán o zaslání Žádosti spolu s návrhem Darovací 

smlouvy. 

Kofinancování s obcemi státní správy je nyní velmi populární u všech subjektů státní správy, 

která tímto využívá svého postavení. 

 

Komentována byla připravovaná akce podle přání většiny zúčastněných občanů, na kterou je 

navrhováno v roce 2019 spotřebovat 1 mil. Kč. K této záležitosti, a to s ohledem na materiály, 

které budou projednávány na programu ZM, byla vedena podrobnější diskuse: 

▪ nad obsahem dokumentu předaného paní Ing. Blankou Vilasovou; 

▪ nad příklady obcí; 

▪ stávající možnosti a technické požadavky na zajištění názoru voličů. 

▪ nad potřebou srozumitelnosti a konkretizace. 

 

S ohledem na obsah dřívějších Žádostí o podporu činnosti jiných subjektů v sociální sféře je 

zapracováno do návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 navýšení souhrnné částky oproti 

roku 2018 (např. podpora nízkoprahového zařízení). Pan Ing. Josef Soukup stručně promluvil 

o podpoře činnosti a případné finanční dotaci Hospice Křídla; dotázal se, zda se počítá 

v rozpočtu s podporou tohoto subjektu. Pan starosta sdělil, že dříve podaná Žádost o dotaci 

nebyla žadatelem vyhotovena s respektem k legislativním opatřením (nedoručena s údaji 

na předepsaném formuláři, který je dostupný i na www stránkách města Sedlčany, případně 

na Sekretariátu MěÚ Sedlčany). Položka na obdobné služby je oproti roku 2018 v návrhu 

rozpočtu navýšena. 

 



 

 

Ing. Jiří Burian – položka tzv. „ostatní organizace“; v roce 2018 byla poskytnuta částka ve výši 

30.000 Kč, nyní navýšena na částku 100.000,00 Kč.  

 

Zvýšený počet strážníků Městské policie Sedlčany a jejich vybavení žádá navýšení rozpočtu 

v položce Městská policie Sedlčany. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček podrobněji okomentoval položku na podporu tělovýchovy. 

Postupováno při rozdělování předpokládané částky alokované schváleným rozpočtem města 

Sedlčany na rok 2019 bude podle činěno pomocí jednotného klíče, a to při splnění všech 

městem Sedlčany a legislativním předpisem žádaných atributů žadatelem o finanční podporu. 

Klíč k rozdělení alokovaných prostředků mezi žadatele bude dále dopracován a připomínkován 

Sportovní komisí. Tímto je plněn úkol vycházející z Plánu rozvoje sportu a rovněž usnesení 

ZM. 

Je navržen systém přerozdělení, který podrobněji připravil a popsal referující pan místostarosta 

(rozdělení do tří věkových kategorií, přepočet na děti; atributy podpory; bonifikace pro top 

sporty). 

Po projednání návrhu v poradním orgánu RM bude návrh předložen na jejím jednání. 

 

Pan Ing. Jiří Burian – upozornil odpovědného zpracovatele návrhu na dopočet úroků z úvěru 

na pokrytí nákladů na stavební akci „Dopravní terminál Sedlčany“. Je potřebná konfrontace na 

text příslušné Přílohy ke Smlouvě o úvěru.  

 

Dále pan místostarosta členy RM seznámil s Žádostí o finanční podporu stejnojmenného 

subjektu (obecně prospěšná společnost; subjekt není přesně pro potřeby Zápisu identifikován) 

na podporu propagace turistické oblasti s názvem Toulava, který žádá po městu Sedlčany (člen) 

příspěvek ve výši 20.000,00 Kč – 50.000,00 Kč na rok 2019. Příspěvek se městu Sedlčany vrátí 

v podobě propagačních materiálů (reciprocita). Pan starosta navrhl Žádost podpořit určitou 

částkou deklarovanou návrhem rozpočtu na rok 2019. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná 

částka na podporu činnosti.  

Vzhledem k tomu, že město Sedlčany přistoupilo k uzavření Smlouvy o partnerství, je vhodné 

subjekt podpořit částkou v navrhované výši 15.000,00 Kč. Před tímto návrhem byla vyslovena 

částka podpory ve výši 10.000,00 Kč.  

Vzhledem k výše uvedenému předsedající jednání RM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města, přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje ve prospěch subjektu, jehož je město Sedlčany členem, 

tj.  TOULAVA, o. p. s., zapracovat do návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, a to za 

účelem podpory činnosti subjektu a propagaci regionu, částku ve výši 15.000,00 Kč.“   

Hlasování: z přítomných jednajících členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 

1 (hlasování přítomno a účastno pouze šest členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 7-131/2018-2022. 

 

Další informace k sestavování rozpočtu poskytl pan Ing. František Hodys, a to z pozice 

předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, který se mezičasem zabýval 

rozpočtovanou položkou „úroky z úvěrů“. Jedná se o vyřešení zcela zásadní otázky, 

zda ponechat úrokovou sazbu „variabilní“ nastavenou na PRIBOR (podléhá vlivu centrální 

ČNB), případně zajistit smluvní fixaci úroků na předem smluvenou (určenou) dobu (institut 

Dodatku č. 1 k původní Smlouvě o úvěru). Z přijatého úvěru zbývá splatit částku ve výši 

42 mil. Kč. Jedná se o čerpání finančních prostředků na realizaci akce Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany.  



 

 

Pan Ing. František Hodys, člen RM a předseda FV, sdělil, že většina členů FV se přiklání 

k názoru ponechat věc, jak je nyní smluvně nastavena (nechat PRIBOR).    

 

Diskuse (pokračující): 

▪ k dalším rozpočtovaným položkám; 

▪ záležitosti daňových odvodů v případě darů přijatých (nemovitého majetku); 

▪ sjednocení formátu (údaje v tabulce rozpočtu); požadoval Ing. Josef Soukup; paní Jitka 

Kadlecová opraví. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí bez přijetí specifického usnesení. 

Rozhodnutí o případném doporučení ke schválení návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

odloženo; bude učiněno s předpokladem na zasedání RM dne 13. února 2019. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.2 Nabídka na uzavření smluvního ujednání; rozšíření pojištění majetku města Sedlčany 

Nabídku představila paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výsledky jednání mezi městem Sedlčany (jednajícím 

účastníkem byl pan Petr Vondráček, DiS. a rovněž paní Jitka Kadlecová a finanční a obchodní 

ředitel společnosti  Captus, s. r. o., který pro město Sedlčany tohoto času vykonává funkci 

poradce v oblasti pojišťovnictví (makléře).  

Předmětem pojištění by byly pozemky a trvalé porosty, které se na nich nacházejí. Výměra 

pozemků určených k plnění funkcí lesa je 102,19 ha; z této výměry porostní půda činí 99,55 ha. 

Tyto údaje jsou obsaženy v hospodářské knize lesů. 

V nabídce je uveden typ pojištění „D“ – znehodnocení dřevní hmoty (kryto zaslanou nabídkou). 

Pojištění by bylo realizováno u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Pojistná částka vyčíslena 

na 25.547.500,00 Kč; spoluúčast 0,00 Kč; roční pojistné ve výši 77.920,00 Kč.  

Součástí nabídky je poskytnutí slevy za roční platbu ve výši 5 %, což činí 3.896,00 Kč 

a obchodní sleva ve výši 38.960,00 Kč. 

Cena pojištění celkem 35.064,00 Kč/rok. 

Platnost učiněné nabídky je jeden měsíc; nabídka učiněna dne 23. ledna 2019. 

  

Diskuse: 

▪ pojištění je žádoucí. 

▪ další následné kroky (předložení smluvního ujednání k projednání a schválení); učiní Odbor 

ekonomický. 

 

Závěr: 

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

Rada města Sedlčany doporučuje pokračovat v jednání a zajistit předložení konkrétního návrhu 

smluvního ujednání. Zajistí Odbor ekonomický ve spolupráci s Odborem majetku a Odborem 

životního prostředí (aktualizace výměr o zakoupené lesní pozemky v lednu 2019). 

Zástupce bude vyrozuměn a předloží k uzavření návrh Smlouvy. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 



 

 

3.1.1 Sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; realizace pozemku zastavěného objektem 

tribuny v areálu Sedlčanská kotlina  

Referujícím k uvedené problematice byl ustanoven pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí č. j.: OM/1505/2019, která byla Městským 

úřadem Sedlčany přijata dne 22. ledna 2019. 

Identifikace žadatele: 

AUTODROM Sedlčany, s. r. o., podle výpisu z OR se sídlem Sedlčany, náměstí 

T.  G. Masaryka č. p. 293, 264 01 Sedlčany; IČO 26457997. Podle výpisu z LV 2071 ke dni 

jednání RM (6. února 2019) je adresa subjektu (žadatele) Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. 

p. 107, 264 01 Sedlčany. 

Tyto určité nesrovnalosti budou žadatelem vyjasněny pro případné vyhotovení smluvního 

ujednání o převodu vlastnictví mezi městem Sedlčany a žadatelem. 

Předmět Žádosti: 

Převod nebo prodej pozemku pod objektem tribuny v areálu Sedlčanské kotliny, který je 

ve vlastnictví města Sedlčany. 

   

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě doručené Žádosti jednatele společnosti AUTODROM, s. r. o., 

zvažovala rozhodnout o nepotřebnosti uvedeného majetku a doporučit k rozhodnutí 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválení převodu vlastnictví pozemku parc. č. 251/8, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to na 

společnost pod názvem AUTODROM Sedlčany, s. r. o., s adresou pro doručování písemností 

Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. p. 107, 264 01 Sedlčany, jehož stavba občanské vybavenosti 

bez č. p. / č. ev. (tribuna v areálu Sedlčanská kotlina) se nachází na zmíněném pozemku. Rada 

města Sedlčany zvažovala rovněž vydat doporučení, aby převod pozemku byl realizován za 

jednotkovou cenu 400,00 Kč/m2. 

S ohledem na hospodárnost a další záležitosti související nelze realizovat bezúplatný převod 

na privátní subjekt s definovaným předmětem podnikání (žadatel).  

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

aby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, řádně zveřejnil na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr sjednocení 

vlastnictví prodejem. 

 

Další zjištěné skutečnosti: 

Stavbou tribuny je rovněž zastavěn pozemek parc. č. 251/9 k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, 

který je v podílovém spoluvlastnictví subjektu Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, a to podílem id. 3/10 a dále subjektu Autoklub RAC Sedlčany 

v AČR, Sestrouň č. p. 107, 264 01 Sedlčany, a to podílem id. 7/10. 

 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností / nepotřebností majetku v kontextu celého areálu; 

▪ záměr na sjednocení stavby a zastavěného pozemku jednomu vlastníku; 

 

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

Sedlčany, vyzval referujícího, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města Sedlčany, 

k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přímý prodej 

pozemku parc. č. 251/8, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 v k. ú. 

Sestrouň, obec Sedlčany, žadateli AUTODROM Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, náměstí 



 

 

T. G. Masaryka č. p. 293, 264 01 Sedlčany, jehož stavba občanské vybavenosti bez č. p. / č. ev. 

(tribuna v areálu Sedlčanská kotlina) se nachází na uvedeném pozemku, za jednotkovou cenu 

400,00 Kč/m2.  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu 

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

pozdějších předpisů, řádně zveřejnil na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr uvedeného 

sjednocení vlastnictví stavby a pozemku přímým prodejem.“ 

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 7-132/2018-2022. 

 

3.1.2 Žádost o prodej části veřejného prostranství; lokalita Sedlčany, ulice Primáře 

Kareše 

Referujícím k uvedené problematice byl ustanoven pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí č. j.: OM/1578/2019, která byla Městským 

úřadem Sedlčany přijata dne 23. ledna 2019. 

Identifikace žadatele: 

Provedena. 

Předmět Žádosti: 

Koupě části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, resp. prodej části veřejného prostranství 

z vlastnictví města, parc. č. 381/1 (v podstatě místní komunikace; část prostranství u chodníku). 

Jako důvod změny vlastnictví žadatel uvádí přístavbu a rekonstrukci domu Sedlčany č. p. 66. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě Žádosti FO, trvale bytem Sedlčany, zvažovala deklarovat 

(rozhodnout o nepotřebnosti části žádaného veřejného prostranství), případně dále schválit, 

aby na náklady žadatele byl vyhotoven geometrický plán, kterým bude oddělena zájmová část 

z pozemku parc. č. 381/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, tj. v podstatě část chodníku u objektu č. p. 66 v ulici 

Primáře Kareše ve vlastnictví manželů (SJM). Po vyhotovení geometrického plánu by byl 

případný záměr prodeje zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany.  

S ohledem na potřebu provedení místního šetření RM dále zvažovala rozhodnutí (doporučení) 

ve věci odložit. 

V tomto případě podle stanoveného ceníku lze realizovat část pozemku prodejem 

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

 

Diskuse: 

▪ nad požadavkem došetření a šetření na místě samém; 

▪ další souvztažnosti; obdobné případy (mapové podklady); 

▪ (ne)potřebnost části žádaného pozemku; 

▪ předmětná část pozemku není podle sdělení Odboru majetku zatížena věcným břemenem 

inženýrských sítí; 

▪ aspekty stavebního povolení (ohlášení stavby). 

 

Závěr: 

S ohledem na výše uvedený obsah diskuse RM své rozhodnutí ve věci odkládá, a to do doby 

provedení místního šetření a zajištění dalších informací k tomuto případu (individuální; 

provedou radní). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 



 

 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.3 Žádost o prodloužení doby trvání uživatelského vztahu k pozemku ve vlastnictví 

města Sedlčany 

Referujícím k uvedené problematice byl ustanoven pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí č. j.: OM/1857/2019, která byla Městským 

úřadem Sedlčany přijata dne 28. ledna 2019. 

Identifikace žadatelů: 

▪ provedena. 

 

Předmět Žádosti: 

Prodloužení doby trvání smluvního užívání pozemku parc. č. 1198/1 před uplynutím sjednané 

lhůty, který žadatelé užívají jako relaxační plochu, zahradu. 

 

Informace doplňující: 

Původní smluvní (uživatelský) vztah byl založen dne 20. července 2010. Původní uživatelský 

vztah byl dále upraven Dodatkem č. 1. Doba trvání smluvního vztahu je sjednána do dne 

31. prosince 2020. Žadatelé žádají uvedenou dobu prodloužit do dne 31. prosince 2030. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí Společenství vlastníků bytových jednotek 

Církvičská 396 v Sedlčanech, která se týká pronájmu pozemku parc. č. 1198/1, druhem 

pozemku zahrada o výměře 1072 m2 v k. ú. a obci Sedlčany. Důvodem podané žádosti je 

skutečnost, že dosud platná Smlouva o nájmu pozemku, včetně Dodatku č. 1 ze dne 

20. července 2010 je uzavřena na dobu určitou, a to do dne 31. prosince 2020. Vzhledem k této 

skutečnosti Rada města Sedlčany zvažovala vydat rozhodnutí, že dosud platnou Smlouvu 

o nájmu pozemku, která zajišťuje bezproblémové užívání pozemku, resp. případné prodloužení 

doby nájmu, bude řešit až v průběhu roku 2020. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady a využitelností (potenciálem) pozemku; 

▪ potřebnost pozemku (hospodárné využití); 

▪ lukrativní parcela v zástavbě. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany v současné době nebude o prodloužení doby trvání uživatelského vztahu 

jednat. Případ odkládá. Žádost není v současné době důvodná. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Zajištění užívání veřejného prostranství za účelem pořádání Farmářských trhů 

Sedlčany 2019 

Referujícím k uvedené problematice byl ustanoven pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí č. j.: OM/1553/2019, která byla Městským 

úřadem Sedlčany přijata dne 23. ledna 2019. 

Identifikace žadatele: 

Sdružení obcí Sedlčanska, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany.   



 

 

Předmět Žádosti: 

Opakovaný pronájem veřejného prostranství v průběhu kalendářního roku. 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o pronájem veřejného prostranství 

na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, ve dnech 30. března, 15. června, 21. září 

a 14. prosince 2019, a to za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů Sedlčany 2019“. V souladu 

s ustanovením čl. 8 odst. 1) písm. c) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2010, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se všechny výše uvedené akce, obdobně 

jako v minulých letech, osvobozují od místního poplatku. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkou města pro případ žadatele o realizaci zabíjačkových hodů, aby se jako uchazeč 

o pronájem veřejného prostranství připojil k některému z termínů uvedených trhů (jestliže 

poráží z chovů farmářů); stane se součástí tržní akce; nabídku bude za město Sedlčany 

realizovat Odbor majetku ve spolupráci s panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou;  

▪ nad dalšími poskytovanými službami ze strany města (úklid; odpadové hospodářství; napojení 

na sítě); 

▪ další aspekty problematiky (spolupráce se správcem veřejného prostranství a další). 

 

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

Sedlčany, vyzval referujícího, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města Sedlčany, 

k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o pronájem veřejného 

prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 30. března, 15. června, 

21. září a 14. prosince 2019, za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů Sedlčany“, za dalších 

obvyklých podmínek bezpečnostních a provozních ve spolupráci se správcem veřejného 

prostranství, případně Městskou policií Sedlčany. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1) písm. 

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

prostranství, se výše uvedené akce, obdobně jako v minulých letech, osvobozují od místního 

poplatku.“ 

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 7-133/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro); nově založený uživatelský vztah; 

přidělení bytu 

Referujícím k uvedené problematice byl ustanoven pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Identifikace uchazečů (žadatelů) k přidělení ubytovací jednotky: 

▪ provedena. 

 

Činnost RM: 

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

domě, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), 

a to s žadatelkou, trvale bytem Kosova Hora, na dobu určitou, tj. ode dne 1. března 2019 do dne 

31. května 2019. 



 

 

 

Diskuse: 

▪ předpoklad solvence; zaměstnána; 

▪ perspektiva plnění smluvních ujednání včas; 

▪ další atributy vztahu. 

 

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

Sedlčany, vyzval referujícího, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města Sedlčany, 

k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

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

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to 

s žadatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 1. března do dne 31. května 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 7-134/2018-2022. 

 

3.2.2 Přidělení bytu v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany (ubyt. jednotka č. 6/I. 

patro); nově založený uživatelský vztah 

Referujícím k uvedené problematice byl ustanoven pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

 

Identifikace uchazečů (žadatelů) k přidělení bytu v DPS: 

▪ provedena. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 6/I. 

patro – bezbariérová byt. jednotka) v Domově s pečovatelskou službou na adrese Sedlčany, 

ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, nejpotřebnějšímu, tj. FO, dosud trvale bytem 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad výběrem z množiny žadatelů (potřebných); 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ bezbariérovost. 

 

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

Sedlčany, vyzval referujícího, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města Sedlčany, 

k přednesení výroku návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 6/I. patro – 

bezbariérová byt. jednotka) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany na adrese Sedlčany, 

ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, a to FO.“ 

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 7-135/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Rekonstrukce nájezdu křižovatky Nádražní – Pod Potoky; Překládka sítě 

elektronických komunikací CETIN  



 

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM zajistil předložení návrhu Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., se 

sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov a městem Sedlčany, která se týká 

stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, tj. parc. č. 3035/4, parc. č. 218/2 

a parc. č. 1639/4, v katastrálním území a obci Sedlčany.  

Tato Smlouva bude uzavírána za účelem realizace překládky sítě elektronických komunikací 

uskutečňované v rámci stavby Rekonstrukce nájezdu křižovatky Nádražní – Pod Potoky. 

Smlouva o přeložce již byla schválena RM dne 23. ledna 2019; nyní je předkládán návrh 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, který zástupce společnosti CETIN doručil 

později.  

 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, je navrhována uzavřít ve smyslu ustanovení 

§ 1785 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

a ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Smluvním partnerem města Sedlčany je 1. Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se 

sídlem Praha, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3; IČO 04084063, zapsána v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623 (ve Smlouvě jako subjekt 

„oprávněný“). 

Oprávněný je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Město Sedlčany je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 3035/4, parc. č. 218/2 a 

parc.  č. 1639/4 v katastrálním území Sedlčany, obci Sedlčany, zapsaných na LV 10001 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram (dotčené pozemky). 

Pozemky budou zatíženy podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě 

(telekomunikační kabely, kabelové chráničky, spojky, markery a další prvky telekomunikační 

sítě).  

Oprávněný je za finanční podpory města Sedlčany (přeložku uhradí město) investorem stavby 

pod označením „Sedlčany Nádražní, Pod Potoky, překládka, SAP 71010-008750“, v jejímž 

rámci bude na dotčených pozemcích uloženo podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě. 

Předpokládaná poloha umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení je vyznačena 

v kopii katastrální mapy, která je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy. Skutečná poloha 

umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení na dotčených pozemcích bude 

zaměřena po realizaci stavby. Na základě skutečné polohy umístění podzemního 

komunikačního vedení a zařízení na dotčených pozemcích bude vyhotoven geometrický plán, 

kterým bude vyznačena část, k níž bude právo odpovídající služebnosti dle Smlouvy zřízeno. 

Část pozemků, k níž bude právo odpovídající služebnosti dle Smlouvy zřízeno, bude 

po umístění stavby na pozemcích vyznačena v GP v následujícím rozsahu: 

 - v šířce 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě umístěného na pozemku a v délce tohoto vedení na pozemku, 

se zohledněním skutečnosti, že uvedená šířka a délka jsou limitovány hranicemi pozemku.   

 

Smlouvou o zřízení služebnosti zřídí obtížený ve prospěch oprávněného k části pozemků 

vyznačené GP služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního 

komunikačního vedení a zařízení (dále jen „služebnost“). Služebnost zahrnuje též právo 



 

 

provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo 

zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.  

Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč. 

(Délka nové trasy – 15 m, cena dle Ceníku věcných břemen města Sedlčany, č. j. 

SEK/5387/2017, tj. 2.000,00 Kč (do 10 m) + 5 m x 200,00 Kč = 3.000,00 Kč) 

K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným 

právním předpisem.  

Oprávněný se smluvně zaváže, že při zřizování, provozu, opravách a údržbě podzemního 

komunikačního vedení a zařízení bude šetřit práv obtíženého. 

 

Oprávněný je povinen po ukončení stavebních prací uvést dotčené pozemky bezodkladně 

na vlastní náklady do předešlého, popřípadě náležitého stavu a nahradit škodu způsobenou 

provedením prací.  

Oprávněný je povinen oznámit obtíženému každý vstup na pozemky, včetně oznámení činností, 

které v této souvislosti budou na pozemcích vykonávány. Oznámení musí být učiněno 

písemnou formou na adresu obtíženého uvedenou v tomto smluvním ujednání, a to 

s dostatečným předstihem. 

Oprávněný se zavazuje zajistit vyhotovení geometrického plánu na své náklady a uhradit 

správní poplatek za řízení o povolení zápisu služebnosti do evidence katastru nemovitostí. 

  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“, 

která je navrhována uzavřít mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., se sídlem 

Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063, jako budoucím oprávněným 

a městem Sedlčany, jako budoucím obtíženým, jejíž předmětem je právo zřídit věcné břemeno 

na pozemcích ve vlastnictví a majetku města Sedlčany, tj. parc. č. 3035/4, parc. č. 218/2 a parc. 

č. 1639/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. 

Rada města Sedlčany zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, 

aby v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce MěÚ Sedlčany 

záměr města zřídit shora uvedené věcné břemeno – služebnost komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě na dotčených pozemcích parc. č. 3035/4, parc. č. 218/2 a parc. č. 1639/4 

v k.  ú. a obci Sedlčany (křižovatka ul. Pod Potoky a Nádražní). 

 

Diskuse: 

▪ nad rozšířeným rozsahem zatížení. 

 

Po ukončení diskuse předsedající zasedání RM přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ 

uzavíranou mezi subjektem Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 

2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063, jako budoucím oprávněným a městem 

Sedlčany, jako budoucím obtíženým, jejíž předmětem je právo zřídit věcné břemeno 

na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, tj. parc. č. 3035/4, parc. č. 218/2 a parc. č. 1639/4 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, za jednorázovou náhradu ve výši 

3.000,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, 

aby v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany záměr města zřídit shora uvedené věcné břemeno – služebnost komunikačního vedení 



 

 

veřejné komunikační sítě na dotčených pozemcích parc. č. 3035/4, parc. č. 218/2 a 

parc.  č. 1639/4 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita křižovatky ul. Pod Potoky a Nádražní).“ 

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 7-136/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Informace; opětovná Žádost FO o nápravu stavu po provedení investice na odhlučnění 

bytu  

Pan Ing. Jiří Burian informoval RM o obsahu Žádosti osoby (osoba pro účely tohoto Zápisu 

nebyla blíže identifikována), která užívá (vlastní) nevhodně situovaný byt nad zásobovací 

rampou do obchodního domu Rozvoj Sedlčany (zásobování ze zadního traktu objektu směrem 

od Komenského náměstí). 

Jmenovaný referující popsal genezi případu od původní stížnosti na obtěžování hlukem až 

po její věcné řešení, které město Sedlčany stálo nemalé finanční prostředky. Původem šířící se 

hluk pochází od rušivé a částečně bezohledné manipulace při vykládce zboží při zásobování 

obchodu. 

Dříve, v čase před přijetím opatření na eliminaci šíření hluku, nikoli jeho odstranění, bylo 

provedeno měření hladiny zvuku odborně způsobilou osobou. Následovalo projektové 

zpracování a dále realizace navržených opatření. 

Podrobně byly popsány protihlukové úpravy (izolace podhledu). Referující rovněž upozornil 

na nebezpečí šíření hluku konstrukcemi a na vyčerpané možnosti jeho eliminace.  

V současné době dřívější stěžovatelka opět požádala o další úpravy proti šíření hluku 

od zásobovací rampy. 

Komentář byl dále proveden: 

▪ k původcům hluku; domluva není účinná; 

▪ o prevenci a zásobovacích časech; o provedeném sledování; 

▪ nad výsledky měření hladiny hluku; 

▪ nad jinými možnostmi řešení a omezení; 

▪ další zdroje hluku;  

▪ vymahatelnost a vynutitelnost práva na pohodu bydlení (kompenzace případné újmy). 

 

Podle sdělení referujícího byla technická opatření na zmírnění hluku, dříve učiněná podle PD, 

vyčerpána. Základní nosné konstrukce předělat nelze (monolitická železobetonová stavba). 

Opatření proti šíření hluku byla učiněna za spoluúčasti společnosti COOP. 

Provedena byla další doplňující opatření (instalace speciální pryže na tlumení zvuku, který se 

šíří při skládání palet a přepravek na rampu). 

Odhlučnění trafostanice – trafostanice označena stěžovatelkou jako zdroj nemocí (záření, hluk, 

vibrace). Vymístění trafostanice v odhadované hodnotě 3–4 mil. Kč nebylo realizováno. 

Mezi další provedená opatření náleží utěsnění dveří od zárubně.  

Stěžovatelka vyjádřila obavy o přenos hluku klikou dveří. 

Tlak na změnu zásobovacích časů nebyl v potřebné míře obchodníky (dodavateli) reflektován. 

Podle sdělení referujícího jej není možné změnit. Nastavený režim zásobování je součástí 

širšího grafikonu na přepravu a dodávky zboží. 

Objednání měření hluku na náklady stěžovatele je reálné i žádoucí. Měření hluku, případně 

žádost o jeho eliminaci by měla být směrována k vlastníku obchodního domu provozovateli 

a především k původci. 



 

 

Objekt již není ve vlastnictví a evidenci majetku města Sedlčany. Bezprostředně 

po provedených opatřeních (stavebních úpravách) nebyla žadatelkou podána žádná stížnost. 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí, a to bez přijetí jakéhokoli návrhu 

na opatření. 

Žadatelce bude zasláno sdělení o postoji města Sedlčany. Podnikat může další kroky zcela 

samostatně.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

V čase 18:23 hod. jednání RM opustil omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto okamžiku byl 

počet jednajících členů RM pouze šest. 

 

4.2 Zadávací řízení LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

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 obálek s doručenými nabídkami.  

Doručeny byly 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).  

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

Bc. Věra Greifová a Ing. Eva Kropáčková. 

Komise provedla hodnocení a posouzení nabídek včetně odeslání výzev k doplnění a vysvětlení 

nabídek třem uchazečům s nejnižší nabídkovou cenou. Ve lhůtě do dne 28. ledna 2019 všichni 

vyzvaní uchazeči doručili požadované dokumenty a splnili podmínky hodnocení.  

RM je dnes předkládána zpráva o hodnocení nabídek a návrh oznámení o výsledku výběrového 

řízení. 

 

Pan Ing. Martin Havel sdělil, že komisaři prověřovali také reference účastníků. Tato firma byla 

doporučována investory; např. Nové Strašecí. 

Žádoucí je dbát nad prováděním prací; prevence víceprací. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v rámci veřejné zakázky na stavební práce ve prospěch realizace akce 

s názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, v souladu s ustanovením zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), zvažovala: 

a) vzít na vědomí průběh zadávacího řízení a vyslovit souhlas s postupem jednání pověřené 

komise a s výsledkem jednání pověřené komise v souladu s vyhotovenou zprávou o hodnocení 

nabídek ze dne 1. února 2019; 

b) vyslovit souhlas s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí a na základě tohoto 

pořadí a v souladu s ustanoveními zákona vydat potřebné rozhodnutí o výběru dodavatele 

stavby, kterým by se měla stát obchodní společnost TUBEKO SPORT, spol. s r. o.; IČO 

49825020, která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši 14.223.459,61 Kč bez DPH; 

c) uložit starostovi města Sedlčany dokončit zadávací řízení v souladu se zákonem a dále 

jej pověřit uzavřením smluvního ujednání s vybraným dodavatelem stavební akce (díla). 

 

Diskuse: 

▪ zapracování do rozpočtu; předmět podpory. 



 

 

 

Po ukončení diskuse předsedající zasedání RM přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany v rámci veřejné zakázky na stavební práce „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“, v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhoduje následovně: 

a) bere na vědomí průběh zadávacího řízení a souhlasí s postupem jednání pověřené 

komise a s výsledkem jednání pověřené komise dle Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. února 

2019; 

b) souhlasí s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí a na základě tohoto pořadí 

a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona rozhoduje o výběru dodavatele, kterým je 

TUBEKO SPORT, spol. s r. o.; IČO 49825020, s nabídkovou cenou ve výši 14.223.459,61 Kč 

bez DPH; 

c) ukládá starostovi města dokončit zadávací řízení v souladu se zákonem a dále jej 

pověřuje uzavřít návrh Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.“  

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 7-137/2018-2022. 

 

4.3 Sportovně rekreační zóna Luční ul., Sedlčany – podání Žádosti o dotaci 

Projekt je zpracováván v rámci připravované Žádosti o podporu z programu MMR ČR – Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100). 

Stanovená lhůta podání Žádosti je do dne 15. února 2019; výše dotace tvoří maximálně 50 %, 

tj. podíl uznatelných nákladů z celkového rozpočtu akce, maximálně však do výše podpory 

5 mil. Kč. 

Nedílnou součástí Žádosti je vlastní projekt. Vypracoval jej Městský úřad Sedlčany, Odbor 

investic (pan Ing. Tomáš Langer). Je nastaven s parametry pro úspěšné podání Žádosti. Byl 

kontinuálně konzultován s vedením města a upravován dle požadavků některých členů 

zastupitelstva, kteří o toto projevili zájem.  

Dle požadavků dotačního programu je projekt dnes na jednání RM předkládán a navrhován 

ke schválení.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat žádaný souhlas s realizací a financováním akce s názvem 

„Sportovně rekreační zóna Luční ul., Sedlčany“ v Národním programu podpory ČR 

v regionech; Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, 

výzva: 1/2019/117D72100, a to v rozsahu zpracované dokumentace a připravované Žádosti. 

 

Diskuse: 

▪ stručně nad obsahem projektu (projednáváno opakovaně); 

▪ stručně nad předmětem podpory; 

▪ zapracování do návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019.  

 

Po ukončení diskuse předsedající zasedání RM přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat:  

„Rada města Sedlčany souhlasí s realizací a financováním akce s názvem „Sportovně rekreační 

zóna Luční ul., Sedlčany“ v Národním programu podpory ČR v regionech; Podprogram Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, výzva: 1/2019/117D72100.“ 

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 7-138/2018-2022. 

 

4.4 Výměna oken BD Sedlčany č. p. 1172–5 

V průběhu přípravy prodeje bytových domů Sedlčany č. p. 1172 – č. p. 1175 v Západní ulici 

byly zahájeny práce na opravách fasád (smluvně zajištěno a částečně realizováno v roce 2018). 

Na tyto práce navazuje výměna arkýřových oken u zmíněných bytových domů.  

Na realizaci těchto prací byly Odboru investic doručeny 3 cenové nabídky v pořadí dle data 

doručení:  

▪ IČO 74459732 s nabídkovou cenou 934.078,00 Kč bez DPH, tj. 1.074.190,00 Kč vč. DPH; 

▪ IČO 26719321 s nabídkovou cenou 1.056.061,00 Kč bez DPH, tj. 1.277.834,00 Kč vč. DPH; 

▪ další s nabídkovou cenou 1.038.864,00 Kč bez DPH, tj. 1.194.694,00 Kč vč. DPH. 

Vybíráno je z uvedených nabídek.  

 

Činnost RM: 

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

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

cenovými nabídkami, z nichž nejvýhodnější nabídkou na akci pod názvem „Výměna oken BD 

č. p. 1172–5“ je nabídka od IČO 74459732, za cenu 934.078,00 Kč bez DPH, tj. 

1.074.190,00 Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň zvažovala pověřit pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením příslušného smluvního ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ nad porovnáním nabídek; 

▪ výběr nejlevnější nabídky; 

▪ vazba s návrhem rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. 

 

Po ukončení diskuse předsedající zasedání RM přednesl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat:  

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

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

cenové nabídky na akci „Výměna oken BD č. p. 1172–5“ a rozhoduje o výběru zhotovitele, 

kterým je firma IČO 74459732, za cenu 934.078,00 Kč bez DPH, tj. 1.074.190,00 Kč vč. DPH.  

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

uzavřením příslušného smluvního ujednání.“ 

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 7-139/2018-2022. 

 

4.5 Informace o stavební akci „Dopravní terminál Sedlčany“ 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM informoval a předání staveniště, které 

proběhlo za účasti zástupce investora dne 1. února 2019. Město Sedlčany disponuje Zápisem 

o předání a převzetí staveniště. Smluvní lhůta pro vyhotovení stavby běží.   

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Revitalizace části areálu Nemocnice Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, informoval o projektovém záměru 

na využití budovy Sedlčany č. p. 160 pro další podnikatelské aktivity nájemce areálu 

Nemocnice Sedlčany. 



 

 

Nájemce údajně ze svých zdrojů zajistil na studii revitalizace cca 150.000,00 Kč. 

Varianta rekonstruovat tento objekt by znamenala přizpůsobení se nevhodnému, respektive 

pro potřeby Nemocnice Sedlčany překonanému a nežádoucímu dispozičnímu řešení. Záležitost 

manipulace s pacienty zejména komplikuje nivelační rozdíl podlaží jednotlivých segmentů 

budovy, což zakomponovat do moderního záměru a vlídného prostředí, splňující atributy 

moderního pracoviště, slibujícího určitý komfort a nenáročnost provozních nákladů (zdvižné 

plošiny; bezbariérovost), je složité a představuje velice náročnou finanční nadbytečnost 

(investiční i provozní).   

Zvažována je varianta demolice a výstavba budovy nové.  

Podle představ nájemce by město Sedlčany ze svého rozpočtu postavilo novou budovu, kterou 

by poskytlo do dlouhodobého nájmu stávajícímu uživateli, který by s investicí neměl žádné 

starosti, pouze by případný projekt schválil, aby byl vyhovující požadavkům uživatele. Úhrady 

výkonů směrem od smluvních zdravotních pojišťoven v současné době a systému údajně 

neumožňují návrat případné privátní investice do nového objektu. 

Podnikání nájemce by bylo postaveno zejména na následné péči. 

Nájemce požádal o prezentaci tohoto svého záměru na některém budoucím jednání RM. 

Do ½ března 2019 nájemce požaduje znát názor města Sedlčany.  

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. intenzivně jedná s ředitelem VZP o navýšení počtu lůžek. 

Otázkou zůstává udržitelnost nemocnice v systému smluv VZP. 

Rada města Sedlčany vzala informace o jednání pana starosty a vedoucího Odboru investic 

na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Žadatele o přijetí na jednání RM lze přizvat 

na jednání, které se uskuteční dne 6. března 2019. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Žádost o použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přítomné členy RM seznámil 

s obsahem doručené Žádosti 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 

Sedlčany; IČO 48954004, okres Příbram, která byla zaevidována pod č. j.: MST/2178/2019.  

 

Žadatel: 2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany; 

IČO 48954004, za žadatele jedná pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel školy.  

 

Předmětem Žádosti je schválit možnost tzv. dočasného použití finančních prostředků 

z rozpočtu města Sedlčany (zřizovatele) na rok 2019 do výše 135.000,00 Kč na pokrytí nákladů 

spojených se zapojením do projektu pod názvem „Šablony pro 2. ZŠ Propojení II“. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_063/0010811-02 je platné od 17. prosince 2018. 

Peněžní prostředky budou podle sdělení MŠMT ČR uvolněny nejdříve v březnu 2019. Do této 

doby by škola (příspěvková organizace) hradila náklady spojené s projektem z provozní části 

rozpočtu. 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2.249.921,00 Kč (rovněž výše dotace), z toho 

z prostředků Evropského sociálního fondu bude poskytnuta částka ve výši 1.912.432,84 Kč 

a ze státního rozpočtu ČR částka ve výši 337.488,16 Kč. 

  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala věc podpořit a postup schválit. 

 

Diskuse: 

▪ sanace rozpočtem obcí obdobně jako pro případ 1. ZŠ; 

▪ obdobně se opět jedná se o pokrytí akcí v prvním čtvrtletí roku; spojené náklady.  



 

 

 

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

nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele, 

respektive o využití části finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz 

příspěvkové organizace, tj. 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 

Sedlčany; IČO 48954004, na profinancování nákladů spojených se zapojením subjektu 

do projektu pod názvem „Šablony pro 2. ZŠ Propojení II“ v roce 2019, a to za podmínek zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

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 7-140/2018-2022. 

 

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

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

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

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

11 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 i 2019 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 10 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; 10 ks 

konkrétních dokumentů – Žádostí předkládáno dnes 6. února 2019 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/1394/2019; Evid. č.: JID: 2434/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/1424/2019; Evid. č.: JID: 2475/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/1526/2019; Evid. č.: JID: 2719/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/1559/2019; Evid. č.: JID: 2774/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/1811/2019; Evid. č.: JID: 3214/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/1854/2019; Evid. č.: JID: 3279/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/1946/2019; Evid. č.: JID: 3454/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/1949/2019; Evid. č.: JID: 3458/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/2115/2019; Evid. č.: JID: 3902/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/2392/2019; Evid. č.: JID: 4245/2019/MUSED;  

- č. j.: SOC/2394/2019; Evid. č.: JID: 4249/2019/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 11 x 800,00 Kč = 8.800,00 Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM: 

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

▪ ze dne 23. ledna 2019 je 26 případů x 800,00 Kč = 20.800,00 Kč; 

▪ ze dne 6. února 2019 je 11 případů x 800,00 Kč = 8.800,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech v 54 případech schválených Žádostí (k dnešnímu dni jednání RM) 

bude vyplaceno 43.200,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

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 11 případů (podrobně uvedeno 

v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 

(č. j.: SOC/1394/2019; č. j.: SOC/1424/2019; č. j.: SOC/1526/2019; č. j.: SOC/1559/2019; 

č. j.: SOC/1811/2019; č. j.: SOC/1854/2019; č. j.: SOC/1946/2019; č. j.: SOC/1949/2019; 

č. j.: SOC/2115/2019; č. j.: SOC/2392/2019; č. j.: SOC/2394/2019), 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 11 případů činí jejich výše 

8.800,00 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 7-141/2018-2022. 



 

 

 

4.9 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

Rada města Sedlčany byla seznámena s výkonem přenesené působnosti na pracovišti Odboru 

dopravy a silničního hospodářství, Úseku registru řidičů a řidičských průkazů, kde bylo 

ke konci prvního pololetí roku 2018 nově upraveno pracoviště s technickou podporou úředního 

výkonu na zajištění zhotovení fotografií pro účely evidence řidičů a vyhotovení řidičských 

průkazů.  

Jedná se o výkon přenesené působnosti státní správy na ORP, který je založen zákonem č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti řidičů a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Ke dni 1. července 2018 došlo, a to na základě shora uvedených předpisů, k částečnému 

rozvolnění místní příslušnosti některých procesů agendy řidičů. Tato změna s sebou přinesla 

i částečnou změnu pracovních postupů příslušného pracoviště.   

 

Dispozice pracoviště byly upraveny na náklady města Sedlčany a technické vybavení bylo 

zakoupeno a instalováno s podporou státu. 

Věcně se jedná o dvě web kamery napojené na PC obsluhy s SW zpracovatelským programem 

a dalšími podpůrnými technickými prvky pro zdárný výkon očekávané činnosti. 

Obsluha byla řádně zaškolena, pracoviště je plně funkční.  

Dnes je na jednání RM předkládána ke schválení „Smlouva o poskytnutí Technického zařízení 

a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“, která byla 

doručena před jednáním RM městu Sedlčany k uzavření. Jedná se o standardizované smluvní 

ujednání mezi subjektem CENDIS, s. p., se sídlem Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

110 15 Praha 1; IČO 00311391. 

 

RM byla seznámena s obsahem smluvního ujednání, kterého předmětem je poskytnout příjemci 

uvedené zařízení s požadovanou specifikací, dále poskytnutí instrukcí a odborné součinnosti 

pro instalaci zařízení, školení uživatelů, návodů k obsluze zařízení a kontinuální podporu 

provozu. 

Úplné znění standardizované Smlouvy je k dispozici na Odboru dopravy a silničního 

hospodářství. 

Další smluvní ujednání jsou obsahem předloženého dokumentu.  

 

Diskuse: 

▪ nad plněním a hodnotou služeb; 

▪ nad výběrem smluvního partnera, kterého zajistilo příslušné ministerstvo. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace 

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů na podporu činnosti 

výkonu přenesené působnosti na úseku registru řidičů a řidičských oprávnění, která je uzavírána 

s CENDIS, s. p., se sídlem Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO 

00311391.“ 

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 7-142/2018-2022. 



 

 

 

4.10 Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; návrh programu jednání 

Rada města Sedlčany byla seznámena s předběžným návrhem programu jednání ZM. 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM 17. prosince 2018 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

4. Informace o výsledcích hospodaření města za rok 2018 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2018 - komentář 

1.2 Výsledky hospodaření 2018, příjmy a výdaje včetně RO č. 1 − 9 

1.3 Přílohy 1 − ? 

1.4 Návrh usnesení 

5. Návrh rozpočtu města na rok 2019 

Přílohy: 5.1 Návrh rozpočtu – příjmy, výdaje, přílohy 1 − 10 

1.5 Návrh rozpočtu − komentář 

1.6 Návrh usnesení 

6. Participativní rozpočet Sedlčany 

7. Návrh na zajištění fixace úroků z přijatého; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru….. 

8. Oprava místní komunikace ulice Víta Nejedlého – Petra Bezruče, Sedlčany 

9. Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny Sedlčany 

10. Materiály k činnosti Kontrolního výboru 

 9.1 Zpráva o provedené kontrole 

 9.2 Organizační, procedurální a další záležitosti (plán kontrolní činnosti)  

11. Majetkoprávní záležitosti města 

Přílohy: 8.1   Důvodová zpráva k bodu 1  

  8.2   Grafická příloha k bodu 1 

  8.3   Návrh usnesení k bodu 1 

12. Diskuse 

13.  Závěrečné znění usnesení 

14. Závěr 

 

Diskuse: 

▪ stanovení termínu veřejného zasedání ZM na dne 25. února 2019;  

▪ požadavek na zařazení do programu ZM zřídit pro volební období 2018–2022, a to v souladu 

s ustanovením § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, v části obce Solopysky pravděpodobně sedmičlenný Osadní výbor Solopysky; 

obdobně v části obce Oříkov zřídit pravděpodobně tříčlenný Osadní výbor Oříkov.    

 

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018–2022 na pondělí dne 25. února 2019 v čase od 17:00 hod. 

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS 

Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 7-143/2018-2022. 

 

4.11 Organizační záležitosti k bezpečné komunikaci mezi městem Sedlčany (Městským 

úřadem Sedlčany) a volenými zastupiteli 



 

 

V rámci zabezpečené komunikace směrem město --> zastupitel byly zřízeny tzv. pracovní 

zastupitelské e-mailové schránky, které jsou již nějaký čas využívány a jako doplňková služba 

zasílání podkladů pro jednání zastupitelstva a jiných velkých objemů dat s důrazem 

na bezpečnost a GDPR, je zřízeno fyzické cloudové úložiště. 

Při zakládání uživatele v cloudu se automaticky odeslal do každé služební zastupitelské 

schránky e-mail s informací o zřízení služby, přičemž další postup je popsán v „Návodu 

Mycloud“ (manuálu), který byl pro zdárné užívání produktu vypracován. 

Podstatné je sdělit, že služba cloudového úložiště je jednosměrná, tzn. směrem od Městského 

úřadu Sedlčany k zastupiteli. Zastupitelé na základě definovaných pravidel, nemají možnost 

nahrávání jakýchkoli souborů do příslušných složek, mohou si informace pouze vyzvednout 

a dále s nimi standardně pracovat.  

 

Členové RM obdrželi informace o notifikaci o příchozím služebním e-mailu. 

U e-mailových schránek je požadavek, aby umožňovaly odeslání notifikace o příchozím mailu 

na jiný, uživatelem definovaný mail; tato služba není v současném systému možná. 

Disponujeme nabídkou s níže uvedenými parametry. Modul bude zadán a doprogramován. 

Požadavek na notifikaci tedy lze vyřešit. V podstatě se jedná o zasílání zpráv o uložení 

informační zásilky cloud – řešení.  

Nabídka je od společnosti CentroNet, a. s. se sídlem Praha, nám. Republiky 1037/3, 110 00 

Praha 1. Notifikace by šla na uživatelem definovaný e-mail. (tedy i soukromý). Záležitost podle 

nabídky představuje cca 15 hodin práce (honorováno 750,00 Kč/hod. bez DPH), což je 

11.250,00 Kč bez DPH. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Vizitky pro členy RM  

Zájemcům z členů RM byl předán informovaný souhlas s případným využitím osobních údajů 

(privátního telefonu), a to za účelem vyhotovení služební vizitky člena Rady města Sedlčany. 

Jedná se o plnění dřívějšího příslibu, který zazněl na jednání RM v roce 2018 (dne 12. prosince). 

Radní, kteří reflektovali na nabídku Městského úřadu Sedlčany, budou pro případná pracovní 

jednání, výkony šetření a reprezentaci města z titulu své funkce vybaveni uvedeným 

„dokumentem“, který splňuje atributy žádané společenské etikety. 

Přítomní členové RM přijali a vzali informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; Podnět na vylepšení vlídnosti a komfortu prostředí 

elektronické komunikace; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup přednesl podnět na vylepšení vlídnosti a komfortu prostředí elektronické 

komunikace (užívané nástroje služebních schránek, řazení a třídění pošty, dohledávání a další). 

Prostředí a jeho komfort by bylo žádoucí pro uživatele vylepšit. 

Závěr: Podnět k vylepšení vlídnosti prostředí bude přednesen IT pracovníkům Městského úřadu 

Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 



 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; Informace o plánovaném jednání FV; diskusní příspěvek 

přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys konstatoval, že na den 12. února 2019 (úterý) je plánované pracovní 

setkání (zasedání) všech členů FV Zastupitelstva města Sedlčany, které se uskuteční 

na pracovišti Odboru ekonomického, které je dislokováno v administrativní budově I. 

Městského úřadu Sedlčany na adrese náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany. 

Hlavním bodem programu je projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. 

Z tohoto důvodu diskutující požádal o včasné zaslání poslední aktualizované verze návrhu 

rozpočtu (zejména se jedná o výdajovou stranu, která bude doplněna o podněty posledních dnů, 

jako je záležitost Městského parku Sedlčany, případně další). 

Materiály pro jednání by bylo vhodné zaslat nejpozději v pátek dne 8. února 2019 předsedovi 

FV, který je bude dále distribuovat. 

Závěr:  

Pan starosta přislíbil, že požadavky budou splněny. Zajistí paní Jitka Kadlecová, vedoucí 

Odboru ekonomického.   

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 na obohacení dnešního programu jednání, byl tento vyčerpán a pan starosta, a to 

z pozice předsedajícího sedmému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 7/2018-2022), diskusi 

ukončil. 

Dílčí diskusní příspěvky jsou dále obecně obsaženy v projednání jednotlivých bodů programu, 

avšak většinou nejsou spojeny přímo s uvedením persony. 

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

přístup k projednávaným tématům, zejména ve vztahu k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019 

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. 

 

V tuto chvíli se z účasti na nejbližším zasedání RM nikdo z přítomných členů RM neomlouval.  

 

Hlavním programovým celkem na jednání příští schůze RM bude opět „Návrh rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019“, neboť toto jednání RM je dnes panem starostou svoláváno mimořádně 

za účelem dopracování některých rozpočtových položek. Uskuteční se mimo schválený 

harmonogram jednání, a to již příští středu dne 13. února 2019, v čase od 17:00 hod. Na dalším 

jednání RM, které se uskuteční již opět podle schváleného harmonogramu dne 20. února 2019 

bude hlavním projednávaným bodem programu „Sociální péče; činnost Pečovatelské služby 

Sedlčany“.   

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 20:15 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 



 

 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 6. února 2019; (2 listy) 

3. Návrh rozpočtu (Příjmy; Výdaje) na rok 2019; (celkem 13 listů) 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

BD – bytový dům 

DP – daň z příjmů 

DPS – Domov s pečovatelskou službou 

FO – fyzická osoba 

GP – geometrický plán 

HZS – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

ICT – počítačové programové a technické vybavení (podpora) 

LV – list vlastnictví 

MF ČR – Ministerstvo financí ČR 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MŠ – mateřská škola 

OR – obchodní rejstřík 

PO – příspěvkové organizace 

RUD – rozpočtové určení daní 

RM – Rada města Sedlčany 

SMO – Svaz měst a obcí ČR 

TKO – tuhý komunální odpad 

VO – veřejné osvětlení 

   VZ – veřejná zakázka 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

  

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 13. února 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


