
Anonymizovaný Zápis RM č. 8/2018-2022 

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

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

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

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

Sedlčany. 

Místo konání jednání RM:   

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

p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 17:09 hod.    

Jednání přerušeno: -.  

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:50 hod.  

 

Program jednání:  

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

v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 17:09 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; pouze s vědomím 

předsedajícího na krátké přestávky pro osvěžení mysli. Rada města Sedlčany byla po celou 

dobu jednání 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 je tentokráte zařazen jeden 

souborový samostatný diskusní příspěvek, respektive výběr příspěvků na téma mediální obraz 

města Sedlčany a Rady města Sedlčany – přednášejícími nebyla problematika stručného názvu 

definována). Program byl akceptován a nebyl o další samostatné tematické celky členy RM 

doplněn, vyjma doposud (rozumí se v době zahájení) neznámého diskusního příspěvku. 

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). 

 

Poznámka: 

Toto jednání RM lze vnímat jako doplňující k minulému zasedání RM dne 6. února 2019, a to 

z důvodu, že hlavní bod programu je prakticky totožný („Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019“). Toto jednání znamená zásah do schváleného harmonogramu jednacích dnů pouze 

v tom, že následná očíslování jednotlivých jednání budou upravena (+1 k očíslování podle 

harmonogramu); časový rozvrh schválených jednacích dnů zůstává stejný (totožné 

termínování), jako i hlavní bod programu stanovený a schválený pro jednotlivá jednání. 

  

Pan starosta sdělil, že v souladu se svoláním dnešního doplňujícího jednání RM k problematice 

rozpočtu (svoláno na minulém jednání RM) je tedy dnešním hlavním tematickým celkem 

problematika pod názvem: „Návrh rozpočtu města Sedlčany za rok 2019 (třetí projednávání)“. 

Jednání RM bude dále využito k projednání i dalších samostatných programových bodů. 

Do programu jednání RM pan starosta zařadil i jiné tematické celky z okruhu širší problematiky 

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

programu (níže uvedeno v tomto Zápise). 

   

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 6. února 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 6. února 2019 usnesením, které bylo označeno 

RM 7-130/2018-2022, vzala 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. 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-131/2018-2022, doporučila 

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. 

Do návrhu rozpočtu částka zapracována. Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-132/2018-2022, doporučila 

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 uložila 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. 

Záměr řádně zveřejněn. Problematika bude zařazena do programu veřejného zasedání ZM. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-133/2018-2022, schválila 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. 

Informace o rozhodnutí RM a podmínkách předána žadateli. 

Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-134/2018-2022, schválila 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 FO, trvale bytem Kosova Hora na dobu 

určitou, tj. ode dne 1. března do dne 31. května 2019. 

Informace o rozhodnutí RM předány Odborem majetku správci MBF. 

Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-135/2018-2022, schválila 

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, dosud trvale bytem Sedlčany. 

Informace o rozhodnutí RM předány Odborem majetku správci MBF. 

Úkol v tomto ohledu splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-136/2018-2022, schválila 

„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 uložila 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). 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-137/2018-2022, a to 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“), rozhodla následovně: 

a) vzala na vědomí průběh zadávacího řízení a vyslovila souhlas s postupem jednání pověřené 

komise a s výsledkem jednání dle Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. února 2019; 

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

pořadí a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona rozhodla 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) uložila starostovi města dokončit zadávací řízení v souladu se zákonem a dále jej pověřila 

uzavřít návrh Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

Odbor investic učinil výzvu dodavateli k předložení Smlouvy o dílo. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-138/2018-2022, vyslovila 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. 

Informace předány zpracovateli Žádosti.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-139/2018-2022, 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 „Výměna oken 

BD č. p. 1172 – 5“ a rozhodla o výběru zhotovitele, IČO 74459732, za cenu 934.078,00 Kč bez 

DPH, tj. 1.074.190,00 Kč vč. DPH.  

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

uzavřením příslušného smluvního ujednání. 

Odbor investic učinil výzvu dodavateli k předložení Smlouvy o dílo. 



 

 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-140/2018-2022, schválila 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. 

Informace předány žadateli.  

Úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-141/2018-2022, a to 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 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 11 případů činí jejich výše 8.800,00 Kč). 

Darovací smlouvy uzavřeny.  

V tomto ohledu úkol splněn. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-142/2018-2022, schválila 

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. 

Úkol v plnění. 

 

Rada města Sedlčany usnesením, které bylo označeno RM 7-143/2018-2022, stanovila 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. 

Informace zveřejněny. Další související plnění realizováno. 

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 6. února 2019 (RM č. 7/2018-2022) 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 8-144/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program:  

  

2.1 Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 (třetí projednávání); projednání dříve 

doporučených úprav návrhu 

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

projednávaných souvislostí s akcentem na žádané změny, které byly do návrhu rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019 zapracovány v čase od minulého jednání RM. Návrh rozpočtu byl řádně 

zveřejněn dne 8. února 2019. 

Návrh rozpočtu projednal Finanční výbor ZM včera, dne 12. února 2019. 

Pan starosta konstatoval, že zvažovaná položka ohledně realizace Městského parku Sedlčany, 

ulice Tyršova, nemůže být rozpočtována, neboť ze strany investora nedošlo k definování 

potřebného rozhodnutí o formě daru (finanční předem x věcný následně). Tato záležitost tedy 

bude předmětem dalších jednání, jejichž výsledek bude promítnut do rozpočtu a případně 

zahrnut do souboru rozpočtovaných položek s využitím Rozpočtového opatření. 

Za předpokladu, že do doby zasedání ZM se záležitost v souladu s prioritami města vyjasní, lze 

akci do návrhu rozpočtu na stranu příjmů i výdajů zahrnout, a to při schvalovacím procesu dne 

25. února 2019. 

 

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný při využití přebytku minulých rozpočtů. Příjmy jsou 

navrhovány v částce 276.693,00 tis. Kč, jako i výdaje. 

Návrh rozpočtu je doplněn o celkem 11 Příloh, kterými jsou definovány jednotlivé položky, 

a to s ohledem na srozumitelnost a věcnost návrhu. 

Příloha č. 1 Kapitálové příjmy – prodej pozemků a nemovitostí 

Příloha č. 2 Opravy místních komunikací, chodníků a ostatních ploch 

Příloha č. 3 Obnova a opravy vodohospodářského majetku  

Příloha č. 4 Opravy a údržba sportovních zařízení   

Příloha č. 5 Správa budov a zařízení města   

Příloha č. 6 Projektová dokumentace a TDI 

        Administrace projektů k dotacím 

        Administrace veřejných zakázek  

Příloha č. 7 Úpravy veřejných prostranství a osad, opravy obecních budov v osadách   

Příloha č. 8 Opravy a úpravy areálu Nemocnice Sedlčany  

Příloha č. 9 Akce podle návrhu občanů upravující veřejná prostranství a městský mobiliář   

Příloha č. 10 Správa Městského úřadu Sedlčany 

Příloha č. 11 Přehled splátek úvěru „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ 

         Úvěr „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“  

 

Vzhledem k ucelenosti projednávání je zde dále uveden v plném rozsahu opis dokumentu, který 

je připraven pro jednání ZM s ohledem na blížící se projednání návrhu rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019. Tento lze vnímat jako tzv. Důvodovou zprávu (průvodní okomentování), která 



 

 

byla pro potřeby zastupitelského sboru vypracována Odborem ekonomickým. Na dnešním 

jednání byla předložena jednajícím členům RM a byla okomentována. 

 

(začátek opisu dokumentu) 

Rozpočet 2019 – návrh 

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 276.693,00 tis. Kč. 

 

PŘÍJMY 

Daňové výnosy 

Výnosy daní – vycházejí 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 NP, kotelen, přivaděče pitné vody, 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 (výtěžnost z prodeje) v současné době pouze minimální výši rozpočtu, 

tj.  100 tis. Kč pro případné realizace prodejů během roku 2019 – blíže nespecifikováno. 

Prodej bytů – pokračování prodeje bytů Západní ul. č. 1172 – 1175; prodej bytu současnému 

nájemci Havlíčkova ul. č. 13. 

Příspěvky – stavba IS Háječek – na základě uzavřených smluv v roce 2018 bude realizována 

tzv. 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 problematiku kompetence Odboru sociálních věcí – 

SPOD, výkon pěstounské péče, výkon sociální práce, je odvozena 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 bude realizován 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, resp. osad, patřících k městu 

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

Hradištko, Roudný), opravy a údržbu dětských hracích ploch na území města a osad, úpravy 

lesoparku na Cihelném vrchu, opravy městského mobiliáře.  

3.4 f) je oblast investic, TZ, oprav, údržby, stavebních úprav majetku města; výší výdajů je 

nejvyšší položkou návrhu rozpočtu.  

 

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

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

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

Další zhodnocování a opravy majetku města jsou akce zařazené do návrhu rozpočtu na základě 

předchozích jednání RM ve spolupráci s organizacemi města a Odborem investic Městského 

úřadu Sedlčany. Zohledněna je především skutečná míra potřebnosti (nutnost 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 



 

 

akcemi zahrnutými do návrhu rozpočtu jsou stavební úpravy a opravy nemovitostí města 

ve smyslu zkvalitnění a komfortnějšího využití prostor. 

 

Odvětví výdajů 4. s názvem Sociální věci zdravotnictví zahrnuje provoz Pečovatelské služby 

Sedlčany, která od roku 2017 je přemístěna do prostor budovy bývalé polikliniky Sedlčany č. 

p. 160; výkon pěstounské péče v realizaci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany; 

tento výkon spadá pod působnost 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 – toto odvětví zahrnuje výdaje spojené s činností 

Městské policie Sedlčany, 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 Nemocnice – Tyršova ul.“, „Komenského náměstí – naproti 

restauraci Vyšehrad“, „Havlíčkova ul. – u BD č. 879 – 880“. Příspěvek pro HZS Středočeského 

kraje 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. 

 

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 příjmová). DP placená obcí je daň 

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

(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 SO Sedlčanska, Toulava o. p. s. je navrhován ve výši 

385,00 tis. Kč.    

(konec opisu dokumentu) 

 

Pan starosta na jednání přivítal hosta, paní Jitku Kadlecovou, vedoucí Odboru ekonomického. 

Dále stručně uvedl základní údaje k návrhu sestaveného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, 

zejména výdajové strany návrhu rozpočtu. 

Paní Jitka Kadlecová změnové položky podrobněji okomentovala.  

 

Komentář k vybraným položkám, případně k akcím, které nebyly v plném rozsahu do návrhu 

rozpočtu zařazeny dříve nebo jsou upřesněny (akcent na tzv. změnové výdajové položky). 

▫ Pozornost byla věnována zejména Příloze č. 2 s názvem „Opravy místních komunikací, 

chodníků a ostatních ploch“. Tento sumář rozpočtových položek, zde zařazených, činí celkem 

8.410,00 tis. Kč, z toho tzv. „Výkony Sedlčanských technických služeb, s. r. o. – údržba, opravy 

místních komunikací, chodníků aj. Ploch“ jsou navrhovány pokrýt částkou ve výši 2.000,00 Kč. 



 

 

Zmíněno bylo předláždění povrchu chodníku mezi ústím Zahradní ulice a Církvičské–

respektive chodník na straně objektu, ve kterém sídlí Policie ČR.  

 

▫ Pan starosta se vyjádřil k doposud nevyjasněným variantám projektového řešení umístění 

chodníku do prostoru podél stávající místní komunikace v Luční ulici (výhodnost variant). 

Zejména se jedná o řešení výstavby chodníku v místě, které je označeno jako kritické – směrem 

u silnice (vyústění) I/18; pozemek města Sedlčany v zahradě FO na straně jedné a na straně 

druhé omezený prostor (pozemky ve vlastnictví FO). Dalším problémem je vyřešení terénní 

nerovnosti (návoz) za účelem podloží (součást stavby chodníku). Je navrhováno rozpočtovat 

pouze 70,00 tis. Kč; akce jednoznačně zasluhuje rozmysl a optimalizovaný návrh řešení. 

Z důvodu výše uvedeného není akci možné kvalifikovaně ocenit. 

 

▫ Akceptována změna v položce „Projektové dokumentace a TDI“ na jinou – upravenou částku 

(přiřazeny další projekty – Klubovna Solopysky za předpokládaných 50,00 tis. Kč, a další akce 

jako Studie budovy ZUŠ, Přechod Zberazské ulice). 

Změna u ostatních dílčích položek – znalecké posudky; náklady na pořízení GP a další. 

 

▫ Pan starosta k položkám uvedeným v Příloze č. 7 pod názvem „Úpravy veřejných prostranství 

a osad, opravy obecních budov v osadách“ (soubor položek veř. prostranství) navrhl přiřadit 

náklady na vyhotovení vstupní kované branky ke kamenné balustrádě okolo Mariánského 

sloupu na náměstí T. G. Masaryka (navrhováno rozpočtovat 20,00 tis. Kč). Tato položka je 

navrhována zařadit s předpokladem jejího upřesnění podle konkrétního řešení a případné 

nabídky. 

 

▫ Komentována byla Příloha č. 8 s názvem „Opravy a úpravy Nemocnice Sedlčany“, ke které 

je definováno celkem 11 samostatných položek (akcí), většinou stavební nebo investiční 

povahy. Zahrnuta je i položka s názvem „Výpadek trafostanice – náhradní zdroj“ v částce 50,00 

tis. Kč, která bude postoupena na účet provozovatele, který již tuto částku uhradil sjednanému 

dodavateli služby. Platbě se nelze vyhnout, neboť město je vlastníkem uvedené areálové 

trafostanice. 

Celkem město Sedlčany ze svého rozpočtu do areálu Nemocnice Sedlčany podle tohoto návrhu 

plánuje vložit v roce 2019 částku 1.315,00 tis. Kč. 

Tyto položky byly definovány jako prioritní na základě výsledků jednání mezi panem starostou 

a vedením provozovatele (MUDr. Jurčenko; Ing. Zítko). 

 

▫ Příloha č. 9 pod názvem „Akce dle návrhu občanů upravující veřejná prostranství a městský 

mobiliář“ je nově zařazovaným souborem akcí (položek). 

Navrhována je záležitost pod názvem „Zelený ostrůvek se stromem do středu křižovatky 

na Sukově náměstí – křižovatka s ulicí Husovou a Lidickou“ a akce „Chytré solární lavičky 

s dobíjením telefonů a internetovým připojením“. Navrhováno rozpočtovat částku ve výši 

1.000,00 tis. Kč. 

 

Pan starosta se dále zmínil o potenciálu pro ponechání tzv. položky „Rezerva“; ovšem v návrhu 

rozpočtu na rok 2019 již nezbývají další finanční prostředky. Důvodem je zejména obohacení 

rozpočtu o další žádané položky (zvláště se jedná o zajištění stavebních úprav na sanaci vlhkosti 

v objektu tanečního sálu v ZUŠ Sedlčany; dokumentace je k dispozici; rozčlenění na tři 

samostatné akce v celkové předpokládané výši 2,2 mil. Kč). 

Pan Ing. Jiří Burian disponující znalostí stavu z místa samého sdělil, že tento stav je potřebný 

změnit, ovšem nejedná se o úplně katastrofickou záležitost.  

 



 

 

Subkapitola pod názvem „Ochrana a bezpečnost“; celková výše doplněna o automatickou 

proudnici (žádoucí případně zapracovat do návrhu programu ZM; podpora HZS Středočeského 

kraje). 

 

Přehled splátek úvěru „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ (Příloha č. 11). 

Ke dni 31. prosince 2018 byl evidován zůstatek jistiny ve výši 42.000,00 tis. Kč a náklady 

na úrok činily 579,01 tis. Kč. 

V roce 2019 je do výdajů rozpočtu zahrnuta částka ve výši 6.000,00 tis. Kč a úrok 

v předpokládané výši 585,00 tis. Kč, která se v podstatě stává mandatorním výdajem města. 

Splátky jistiny jsou v konstantní výši 6.000,00 tis. Kč/rok až do roku 2025 včetně. 

Dále je na základě upozornění pana Ing. Jiřího Buriana zapracována do návrhu rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019 výdajová položka pod názvem „Úvěr Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“, a to předpokládanou částkou ve výši 615,00 tis. Kč, která představuje kvalifikovaný 

odhad úroků. 

Úrok platíme z čerpané části úvěru; aplikace 1M - PRIBOR 1,9 % + 0,2 představující tzv. 

odchylku. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města poděkoval panu Ing. Jiřímu Burianovi za jeho 

příspěvek. 

 

Diskuse: 

▪ Pan Ing. František Hodys podal zprávu o jednání FV Zastupitelstva města Sedlčany. Sdělil, 

že jeho členové byli velice podrobně seznámeni s rozpočtem, který projednali.  

FV doporučuje ZM návrh rozpočtu přijmout. 

FV rovněž doporučuje ZM přijetí výsledků hospodaření. 

Informace byly podány ohledně souboru dotazů pro případy zajištění BOZP a TDI na stavbách 

(investičních akcích), k čemuž bylo podáno vysvětlení ze strany pana Ing. Tomáše Langera. 

 

Z důvodů nezpochybnitelnosti, omezení manipulace a vyjasnění kompetencí je zde v tomto 

Zápisu uvedeno vysvětlení podrobnější. 

TDI (technický dozor investora), AD (autorský dozor) 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., a to ustanovení § 152 odst. 4 „U stavby financované z veřejného 

rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit 

technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle 

zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná 

podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně 

hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.“ 

  

Oproti tomu stavební dozor  

Dle zákona č. 183/2006 Sb., a to ustanovení § 153 odst. 3 „Osoba vykonávající stavební dozor 

odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, 

za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 

technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění 

stavby.“ 

Dále odst. 4: „Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, 

zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání 

a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo 

jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí 



 

 

nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu 

úřadu.“ 

 

Koordinátor BOZP: 

Dle zákona 309/2006 Sb., a to ustanovení § 14, odst. 1: „Budou-li na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho 

nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 

opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty 

první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby 

od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. 

Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž 

osobou.“ 

Dále je v odst. 2 uvedeno: „Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem 

stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby 

na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 

předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 

koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem 

nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci 

stavby.“ 

V ustanovení § 15, odst. 1 je uvedeno, že v případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen atd … 

Veškeré uvedené činnosti jsou vysoce odborného charakteru a současně s požadavky 

na odbornou způsobilost (založeny zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě). Na tyto výkony se váže veliká míra odpovědnosti, případně i vysoké sankce 

při nedodržení povinností při výkonu těchto prací. Časová náročnost a odbornost prací je 

vyjádřena mimo jiné v honorářovém řádu při velmi hrubém zjednodušení (dle kalkulačky, 

na kterou odkazuje ČKAIT) AD cca 1,08 % ceny díla (v rámci stavby Modernizace Přestupního 

terminálu Sedlčany je soutěžená cena 600,00 Kč/hod. a výkony na vyzvání významně 

výhodnější), TDI cca 2,07 %  (v rámci stavby Modernizace Přestupního terminálu Sedlčany je 

cena 600,00 Kč/hod. s předpokladem výkonu 70 hod. měsíčně okolo cca 0,83 %).  

Povinnost sjednat AD u autora dokumentace je dána legislativou, TDI byl vybrán řádným 

výběrovým řízením, i když dle zákona č. 134/2016 Sb., mohl být zadán bez výběrového řízení. 

  

Administraci zadávacích řízení město Sedlčany sjednává pouze u veřejných zakázek s limitem 

vyšším, než jsou veřejné zakázky malého rozsahu, tedy u zakázek zadávaných v režimu zákona 

č. 134/2016 Sb.; ostatní zakázky jsou administrovány vlastními silami. Pro externě sjednané 

administrace byly v minulosti využíváni specialisté v oboru, oslovovaní na základě 

předchozích zkušeností k předložení cenových nabídek. Vybrán byl vždy nejlevnější z nich.  

  

▪ K Příloze č. 6 lze uvést, že monitoring dotačních příležitostí je v úmyslu sjednat na konkrétní 

časové úseky, nikoliv celoročně, současně je v položce uvažováno i rozpracování podkladů 

pro rozhodnutí o požádání o dotaci. Skutečné plnění bude dle skutečně objednaných prací. 

Vzhledem k specifickému charakteru podmínek dotací, způsobu vyhlašování a krátkým 



 

 

termínům pro přípravu na projekty není v kapacitách Odboru investic včasné a plnohodnotné 

zjištění vhodnosti vyhlášených programů pro připravované akce a přípravu žádostí. 

Podání žádostí o dotaci je objednáváno dle konkrétních dotačních příležitostí, vzhledem 

k specifickému charakteru podmínek dotací není v kapacitách Odboru investic plnohodnotné 

zpracování žádostí. Dle dosavadních zkušeností byli sjednáváni různí externisté na projekty – 

snižování spotřeby energie; odpadové hospodářství; vodní stavby; sportovní stavby; školské 

stavby; případně Modernizace přestupního terminálu Sedlčany. 

  

Administrace žádostí o dotaci a dohled dotačního poradce spočívá v dohledu nad podanou 

žádostí v případě úspěšného dotačního projektu. Jedná se o doplňování dokladů požadovaných 

poskytovatelem dotace, dohled nad realizací, podávání žádostí o platbu, vyhotovování a 

předávání monitorovací zprávy, dohled po dobu udržitelnosti a řada dalších úkonů spojených 

s povinností příjemce dotace. Zpravidla je objednáváno u subjektu, který zajišťoval podání 

žádosti o dotaci, a to až na základě úspěšné žádosti o dotaci. 

Na každou činnost jsou potřeba lidé, kteří jí rozumí a tito odborníci musí být patřičně odměněni 

za svou práci. Investiční přípravy se dotýká obrovská řada předpisů a nařízení, k jejichž znalosti 

nestačí mnohdy ani vzdělání ani léta praxe. Není obvyklé, aby nějaký specialista dokázal 

současně připravovat projektové dokumentace, řešit zadávací řízení, dotace, dozory apod.  

 

V doplňujícím komentáři pan Ing. Jiří Burian, označil za diletantství veřejně se vyjadřovat 

k výše uvedené problematice bez potřebných znalostí. Jinými slovy zopakoval výše uvedené 

informace. Promluvil o vypracovaném řádu, režimu a systému, který je na stavbách v našich 

podmínkách aplikován; založen příslušnou legislativou. Upozornil na cíl těchto opatření, 

kterým je zejména ochrana zdraví, kterou nelze brát na lehkou váhu a zanedbávat, udržitelnost 

vysoké kvality projektů, užitkových vlastností a kvality díla a jeho bezpečného užívání 

v provozu, jako i vzpomenul soubory opatření při ochraně stavebních dělníků na staveništi a při 

strojových pracích. 

Navíc je zde odpovědnost za dodržování všech předpisů ze strany města Sedlčany.  

Veškerá přijatá usnesení v tomto ohledu je třeba respektovat. 

Jestliže má někdo pochybnosti – jedná se o spekulace, manipulaci a diletantství.  

Pan Ing. Jiří Burian sdělil, že byl včera (dne 12. února 2019) první pracovní kontrolní den na 

staveništi akce Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; vyhotoveno je zajištění 

staveniště, jeho oplocení, zařízení staveniště jsou instalována, zemní práce probíhají 

prostřednictvím subdodávky firmou Bílek. Konstatoval, že je vše v režimu, jak má být. Je 

žádoucí kontinuálně předcházet a vylučovat potenciál víceprací. 

K případu potenciálních víceprací vzpomenul činnost projektanta ve vztahu k vyhotovené PD 

a jeho odpovědnost. Byl podán návrh na přepočítání ocelové konstrukce za cca 70,00 tis. Kč. 

S přizvaným autorizovaným projektantem byla záležitost vyjasněna; nebudeme platit další 

přepočty. Autor se vyjádří k návrhu úprav.  

Takovéto záležitosti je vhodné řešit přímo na stavbě, nikoli elektronicky. 

Dále pan Ing. Jiří Burian informoval o provedených jednáních na MMR ČR, a to ve věci 

aplikace ustanovení § 222 odst. 3, případně odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. 

Ve věci aplikace Dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo pan Ing. Jiří Burian promluvil o dalším 

opakovaném jednání na „Centrále regionálního rozvoje“. 

Obdobný případ jako město Sedlčany řeší i MD ČR, kde byl dříve soutěžený úsek silnice 

prodražen o cca 140,00 mil. Kč. 

V tomto ohledu vytvořená metodika jde proti zájmům ČR. 

Pan Ing. Jiří Burian sdělil, že k návrhu rozpočtu na rok 2019 již nemá žádné připomínky. 

Pan starosta za příspěvek referujícímu poděkoval. 

 



 

 

Pan Ing. František Hodys v postavení předsedy FV konstatoval, že tento poradní a iniciativní 

orgán Zastupitelstva města Sedlčany, doporučuje návrh rozpočtu města Sedlčany postoupit 

k projednání a schválení na jednání ZM, jak již uvedeno výše.  

Do diskuse se dále nikdo z přítomných jednajících členů RM nepřihlásil. 

 

Závěrem této tematiky předsedající jednání RM vyřkl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje předložit k řádnému projednání a schválení Zastupitelstvu 

města Sedlčany návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. Příjmy a výdaje, a to po zapojení 

rezerv ve výši 28.487,44 tis. Kč k vyrovnání rozpočtu, jsou navrhovány ve výši 

276.693,00 tis. Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 8-145/2018-2022. 

 

2.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru; Komerční banka, a. s. (návrh) 

Pan starosta problematiku uvedl v širších souvislostech. 

Následně předal slovo paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického, a to za účelem 

přednesení souboru informací, potřebných k rozhodnutí (odůvodnění). 

Tento materiál je předkládán RM k projednání a k případnému vydání doporučujícího 

stanoviska k uzavření návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru s poskytovatelem, 

kterým je Komerční banka, a. s. 

V dříve uzavřené Smlouvě došlo ze strany poskytovatele k uvedení jiného čísla účtu oproti 

žádanému k vyřizování celé záležitosti. 

Respektive pochybením banky bylo uvedeno číslo účtu pro potřeby splátek jistiny úvěru 

a úroků města Sedlčany určené pro financování správy bytového fondu, i když má město 

pro tyto účely zřízen již od roku 2014 zvláštní účet. 

Po prostudování uzavřené Smlouvy o úvěru vedoucí Odboru ekonomického byl zástupce 

Komerční banky, a. s. upozorněn na záměnu čísla a vyzván ke sjednání nápravy. 

V původní Smlouvě uvedený účet města Sedlčany č. 51-8016820237/0100 je účet vedený 

u KB, a. s. pro účely financování správy bytového fondu města, jak uvedeno výše.   

Město Sedlčany má zřízený účet u KB, a. s. pro potřeby splátek jistiny úvěru a úroku č. 107-

7959040207/0100.    

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru je v kompetenci Zastupitelstva města Sedlčany. 

Zastupitelstvu města Sedlčany by na základě projednání obsahu Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o úvěru měl být předložen ke schválení výrok návrhu usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru 

financování projektu „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, z důvodu změny článku 

6. s názvem „Splácení jistiny a úhrada úroků“, bod 6.3 uvedené Smlouvy.“  

 

Diskuse: 

▪ nad pochybením a kompetencemi ZM; 

▪ nad obsahem článku 6.3 Smlouvy – uveden účet pro splácení úvěru; 

▪ náhrada jiným zněním. 

 

Závěrem této tematiky předsedající jednání RM vyřkl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 99017687049, která je uzavřena s Komerční bankou, a. s., 



 

 

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha; IČO 45317054, na financování akce 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 8-146/2018-2022. 

 

2.3 Schválení obsahu části interní prezentace poskytovatele úvěru pro zajištění 

financování investiční akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“  

Rada města Sedlčany byla seznámena s Žádostí poskytovatele úvěru o umožnění interní 

prezentace KB, a. s. o investiční akci, projektu (popisu), jejím významu pro municipality, 

respektive město Sedlčany a o nastaveném systému profinancování akce. 

Prezentaci sestavil zástupce KB, a. s.; (osoba pro účely tohoto Zápisu blíže neidentifikována). 

Tato by se souhlasem města Sedlčany (investorem akce a příjemcem úvěru), měla být 

prezentována na interním jednání o produktech KB, a. s. a o spolupráci s municipalitami. 

Na základě informací referujícího, pana Ing. Miroslava Hölzela, starosty města, byly provedeny 

oprávky některých údajů v prezentaci uvedených (výše úvěru; výše dotace; zahájení a ukončení 

akce).  

 

Diskuse: 

▪ nad oprávkou dat; 

▪ nad smyslem. 

 

Závěr (závěrečný výrok ujednání, se kterým bude žadatel seznámen): 

„Rada města Sedlčany souhlasí s využitím upraveného návrhu prezentace pro potřeby interního 

jednání poskytovatele překlenovacího úvěru – Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, 

Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha; IČO 45317054, a to za účelem uvedení příkladného 

modelu financování veřejně prospěšného projektu „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.4 Odpisový plán města Sedlčany na rok 2019; návrh do zařazení na program ZM 

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

určuje Český účetní standard (ČUS) pro některé vybrané účetní jednotky (ÚSC – města, obce) 

č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku základní postupy pro určení výše odpisů 

dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek. 

Ve smyslu ČÚS č. 708 odst. 5.5 město Sedlčany používá rovnoměrný způsob odepisování. 

Evidence majetku (zařazení do účetních odpisových skupin, výpočet odpisů) je vedena 

Odborem majetku, software Fenix-majetek. 

Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek z výše ocenění v účetnictví podle § 25 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to jen do výše tohoto ocenění. Dlouhodobým nehmotným 

majetkem je nehmotný majetek, u kterého je doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění 

převyšuje částku 60.000,00 Kč (projektové dokumentace, odborné technické studie, software). 

Dlouhodobý hmotný majetek je hmotný majetek, u kterého je doba použitelnosti delší než jeden 

rok a ocenění převyšuje částku 40.000,00 Kč (nemovitosti – budovy, stavby; samostatné 

hmotné movité věci, soubory hmotných movitých věcí).   

Návrh výroku usnesení pro ZM: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Odpisový plán města Sedlčany na rok 2019. Určená 

výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého 



 

 

majetku a přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových 

skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-

CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný.“ 

 

Diskuse: 

▪ Odpisový plán je sestaven Odborem majetku; podle 708 standardu; rovnoměrný způsob 

odpisování; nic nebrání schválit s krátkou důvodovou zprávou; vychází z legislativy; 

nad zařazováním majetku a způsobem odepisování,… 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2019 (návrh) byl v diskusi v předloženém znění ZM 

doporučuje schválit.  

 

Závěrem této tematiky předsedající jednání RM vyřkl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Odpisový plán města 

Sedlčany na rok 2019. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 

Odpisování dlouhodobého majetku a přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku 

a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ 

a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný.“ 

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 8-147/2018-2022. 

 

Po ukončení tohoto programového bloku pan starosta referující, paní Jitce Kadlecové, vedoucí 

Odboru ekonomického, poděkoval za přípravu této části programu RM, provedené reference 

a za přípravu materiálů pro jednání ZM. 

Paní Jitka Kadlecová jednání RM opustila. 

 

 

3. Různé 

 

3.1 Informace o stavbě „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 

Pan starosta RM informoval o dalším vývoji na staveništi.  

Na kontrolním dnu bylo mimo jiné řešeno využití inertního materiálu; respektive jeho ukládání. 

Byly projednány další možnosti smysluplného využití a potřebnosti. 

Problematika vytěženého materiálu, jeho vytřídění (kamenivo, štěrky, zemina), převoz 

a deponace, byla opakovaně řešena za účasti pana Ing. Jiřího Buriana na tzv. před – kontrolním 

dnu. 

Asfalt bude odvezen na řízenou skládku; štěrk rovněž na skládku; přetříděná zemina bude 

použita na vyrovnání terénu v osadě Sestrouň. 

Dále bylo zjištěno, že subdodavatel, který se podílí na zemních pracích, disponuje spolehlivými 

obchodními partnery s možností kontinuálního odebrání zeminy za účelem dalšího využití. 

 

Pan starosta v uvedené záležitosti dále jednal s vlastníkem těžebních práv v lomu Deštno, kam 

lze deponovat makadam. Zde je možné i třídění zemin a kameniva. Po vytřídění na definovanou 

zrnitost by bylo možné materiál dočasně skladovat. Lze využít nabídky na dopravu techniky 

na místo staveniště, která je v podstatě variantou opačného postupu, tj. dopravit techniku 

na místo staveniště, a to za účelem přečištění (kamen složen pro další využití při stavbě, 

případně jinde a zeminu lze ukládat). 

 



 

 

Pan Ing. Jiří Burian doplnil informace o stavu podloží staveniště, které se po odkrytí zpevněné 

plochy, zatím ukazuje jako stabilní. Diskusi obohatil o některá technická a technologická data 

(průměrná tloušťka vrstvy asfaltu je 15 cm; pod ni je zhutněn na vrstvu 10 cm makadam, pak 

další skladba podloží). 

V době tvorby PD byl proveden geologický průzkum pro zakládání do hloubky; zvažováno je 

nepoužití technologie zavápnění podlaží (zpevnění). 

Mnoho záležitostí ohledně výše uvedeného (odstranění stávající stavby, využití prvků apod. 

bylo řešeno při předávání staveniště; řešil Ing. Jiří Burian). 

Závěr:  

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Záležitost finanční odměny nad rámec výkonu funkce člena rady  

Pan starosta konstatoval, že doposud Zastupitelstvem města Sedlčany schválená Dohoda 

o pracovní činnosti s předpokládanou max. jednotkovou částkou do 500 Kč/hod za sjednaný, 

bezvadně provedený a převzatý výkon, nebyla doposud realizována. 

K uvedenému pan Ing. Jiří Burian sdělil, že lze na základě přijaté objednávky za skutečně 

provedenou a vykázanou práci vyfakturovat (doklad s pracovním výkazem) z pozice OSVČ. 

Tato varianta je racionální, legitimní a lze i podle právního doporučení MV ČR v našich 

podmínkách aplikovat a naplnit. 

K problematice se opakovaně vyjádřil pan Ing. Jiří Burian, který mimo jiné rekapituloval genezi 

případu. 

V současné době lze konstatovat, že díky nezastupitelné činnosti a provedeným jednáním 

Ing. Jiřího Buriana byla stavba zahájena, je v ní pokračováno. Proběhla řada jednání na MMR 

ČR. 

Závěr: Úkolem vedení města je dále obsahově definovat potřebnost prací, zastupování 

a připravit objednávku na poptávané činnosti.  

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

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3 Návrh programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební 

období 2018 – 2022 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022, které bude svoláno na den 25. února 2019 

v čase od 17:00 hod. do Společenského sálu KDJS Sedlčany. 

 

Návrh Programu zasedání ZM:  

 

1. Zahájení 

 

2. Kontrola usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 17. prosince 2018 

(volební období 2018 – 2022) 

       Přílohy:  2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení 

   2.2 Návrh usnesení 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; [uzavřený interval dní 

<18. prosince 2018 – 25. února 2019>] 

  



 

 

4. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2018 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2018 – komentář 

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

4.3 Přílohy označené č. 1 − 10 

  4.4 Návrh usnesení 

 

5. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

Přílohy: 5.1 Návrh rozpočtu – příjmy, výdaje, přílohy č. 1 − 11 

5.2 Návrh rozpočtu − komentář 

5.3 Návrh usnesení 

 

6. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2019 

 Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva; výčet položek 

   6.2 Návrh usnesení 

 

7. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru 

 Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva 

   7.2 Návrh Dodatku č. 1 

   7.3 Návrh usnesení 

 

8. Participativní rozpočet města Sedlčany 

 Příloha: 8.1 Komplexní návrh předaný navrhovatelem 

 

9. Oprava místní komunikace ulice Víta Nejedlého – Petra Bezruče, Sedlčany; schválení podání 

Žádosti o dotaci 

                  Přílohy: 9.1 Důvodová zpráva 

  9.2.1 Situace (ul. Víta Nejedlého) 

  9.2.2 Situace (ul. Petra Bezruče) 

  9.3 Návrh usnesení 

 

10. Podpora obnovy sportovní infrastruktury LAS Taverny; schválení podání Žádosti o dotaci 

na projekt Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny Sedlčany 

                  Přílohy: 10.1 Důvodová zpráva 

   10.2 Koordinační situace stavby 

  10.3 Návrh usnesení 

 

11. Dar města Sedlčany ČR – Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na nákup 

přenosné lafetové proudnice – sady oscilačního monitoru s příslušenstvím 

 Přílohy: 11.1 Důvodová zpráva – návrh investičního záměru 

  11.2 Technický list   

  11.3 Darovací smlouva – Sedlčany oscilační monitor 2019  

  11.4 Návrh usnesení 

 

12. Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany; zpráva o činnosti 

 Přílohy:    12.1 Zpráva o činnosti 

  12.2 Návrh usnesení 

 

13. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Sedlčany; materiály k činnosti  

                  Přílohy: 13.1 Zápis o provedené kontrole ze dne 2. ledna 2019 

  13.2 Zápis z jednání KV ze dne 3. ledna 2019 



 

 

  13.3 Plán kontrolní činnosti 

  13.4 Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany  

 

14. Majetkoprávní záležitosti města 

 14.1 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 251/8 v k. ú. Sestrouň, 

obec Sedlčany 

     Přílohy: 14.1.1 Důvodová zpráva   

  14.1.2 Grafická příloha (snímek KN mapy) 

  14.1.3 Návrh usnesení  

 

15. Zřízení trvalého trhového místa v městské zástavbě Sedlčany 

 Příloha: 15.1 Komplexní návrh předaný navrhovatelem  

 

16. Zřízení osadních výborů v místních částech Solopysky a Oříkov; volba předsedů výborů 

                  Přílohy: 16.1 Důvodová zpráva 

  16.2 Návrhy usnesení 

 

17. Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany  

 Příloha:  17.1 Návrh textu dokumentu předaný navrhovatelem 

 

18. Diskuse 

 

19. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

20. Závěr 

 

Vyřazený bod jednání: 

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

města Sedlčany z dřívějšího financování Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany; nebude 

do návrhu programu jednání zařazeno jako samostatný bod; zmínku učiní předseda FV). 

 

Diskuse: 

▪ nad programem a podrobněji nad dodatečně zařazenými body; 

▪ nad stavem projednání vybraných programových bodů; 

▪ nad zajištěním stanoviska RM (dodatečným projednáním na zasedání RM dne 20. února 

2019). 

 

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022, které bude svoláno na dne 25. února 2019 v čase 

od 17:00 hod. do Společenského sálu KDJS Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 8-148/2018-2022. 

 

3.4 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o komplexním provozování veřejného vodovodu a kanalizace 

(návrh ke schválení) 

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

Sedlčany. 



 

 

Radní byli seznámeni s požadavkem na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o komplexním 

provozování veřejného vodovodu a kanalizace, a to z důvodu potřeby, neboť Zastupitelstvo 

města Sedlčany rozhodlo snížit nájemné vlivem dopadu rozhodnutí ZM aplikovat nižší výběr 

vodného a stočného od konečných spotřebitelů (rozdíl za spotřebitele – občany hradí ze svého 

rozpočtu město Sedlčany). 

Smluvním partnerem města Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany; IČO 00243272, (vlastníka) je obchodní společnost 1. SčV, a. s., se sídlem Příbram, 

Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793, DIČ: CZ47549793. 

Uvedený Dodatek č. 6 Smlouvy o komplexním provozování veřejného vodovodu a kanalizace 

uzavřené mezi městem Sedlčany a 1. SčV, a. s. dne 30. dubna 1997 (dále též „předmětná 

smlouva“) obsahuje: 

Článek I. Předmět Dodatku 

Předmětem Dodatku č. 6 (dále také jen jako „Dodatek“) je změna ustanovení předmětné 

Smlouvy.  

Článek II. Změny předmětné Smlouvy 

V článku IV. Finanční záležitosti se na konec odstavce 4 doplňuje s účinností od 1. ledna 2019 

toto ustanovení: 

„Pro rok 2019 bude provozovatel hradit nájemné ve výši 1.441.000,00 Kč (slovy: jeden milion 

čtyři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých) plus DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

DPH činí v den uzavření tohoto dodatku 21 %.“ 

Článek III. Závěrečná ustanovení 

Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti exemplářích sepsaných v českém jazyce, z nichž tři 

obdrží vlastník a tři provozovatel.  

Ustanovení předmětné Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 6, zůstávají beze 

změn v platnosti. 

Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Vlastník prohlašuje, že text předmětného Dodatku č. 6 tak, jak je zde podepisován, byl schválen 

příslušným orgánem vlastníka a že vlastník před uzavřením Dodatku č. 6 splnil povinnosti 

stanovené platnými právními předpisy v souvislosti s nakládáním s provozovaným majetkem 

dle tohoto Dodatku a předmětné Smlouvy. 

 

Diskuse: 

▪ z kalkulace vodného (nájemné 510,00 tis. Kč); 

▪ z kalkulace stočného (nájemné 931,00 tis. Kč); 

▪ Dodatek č. 1 je doporučen uzavřít. 

 

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

předsedajícího jednání RM nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o komplexním provozování 

veřejného vodovodu a kanalizace, který je uzavírán s provozovatelem 1. SčV, a. s., se sídlem 

Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793, jehož předmětem je úprava 

nájemného za užívání Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury na rok 2019 ve výši 

1.441.000,00 Kč s připočtením DPH.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 8-149/2018-2022. 

 

3.5 Žádost o schválení převodu finančních prostředků z Rezervního fondu na činnost 

příspěvkové organizace 



 

 

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

Sedlčany. 

Žádost Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace; IČO 72554541, byla Městským 

úřadem Sedlčany přijata dne 13. února 2019 a zaevidována pod č. j.: ST 3229/2019. 

 

Uvedený referující RM seznámil s obsahem Žádosti o schválení převodu finančních prostředků 

z Rezervního fondu příspěvkové organizace pro vypořádání ztráty výsledku hospodaření za rok 

2018 ve výši 11.407,20 Kč.  

V Rezervním fondu organizace je ke dni 31. prosince 2018 částka ve výši 171.378.94 Kč.   

 

Diskuse: 

▪ hospodaření s přebytky minulých let; 

▪ potřeba pro ukončení závěrky účetního období; 

▪ nad potřebností, využitím a smyslem Rezervního fondu. 

 

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

hlasovat: 

„Rada města Sedlčany pro případ Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace; IČO 

72554541, schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního fondu organizace, a to 

za účelem pokrytí ztrát ve výsledku hospodaření za rok 2018 v částce 11.407,20 Kč, postupem 

založeným ustanovením § 30 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

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 8-150/2018-2022. 

 

3.6 Žádost o souhlas s uzavřením návrhu Nájemní smlouvy; případ návrhu na užívání 

majetku města Sedlčany, který je ve správě a hospodaření příspěvkové organizace, FO   

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s výše uvedeným 

případem na započetí užívání a zajištění právního důvodu užívání majetku města Sedlčany 

(Sokolovna Sedlčany), který je ve správě Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, 

se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 264 80 Sedlčany; IČO 72554541. 

Uvolněna je dlouhodobě jedna místnost v prvním patře objektu. 

Záměr na užívání byl řádně zveřejněn. 

Doručena byla nabídka pouze jednoho uchazeče. 

K Žádosti byly panem Pavlem Bednářem, ředitelem příspěvkové organizace, přiloženy další 

přílohy: 

▫ kopie „Oznámení“ o zveřejněném záměru; 

▫ kopie zápisu z aukce; 

▫ návrh Nájemní smlouvy. 

Zájemce o užívání by nebytový prostor užíval jako hudební zkušebnu. 

  

Identifikace uživatele:  

▪ byla provedena. 

Soutěžená cena nájemného je 3.360,00 Kč. 

Velikost užívané plochy je 9,85 m2. 

Podmínkou užívání je, že nájemce je povinen omezit hlučný provoz v době provozu tělocvičny, 

zvláště pak při cvičení a tancích s hudbou. Tato podmínka je zohledněna ve výši nájmu. 

Návrh smluvního ujednání je vypracován s předpokladem uzavření na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou jeden měsíc.   



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebou užívání; 

▪ nad vybranými parametry návrhu smluvního ujednání. 

 

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

z pozice předsedajícího jednání RM hlasovat: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy za účelem užívání smluvně 

vyspecifikovaného prostoru – jedné místnosti v prvním patře budovy Sokolovny Sedlčany č. 

p. 150, a to v souladu se Žádostí pronajímatele, Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové 

organizace; IČO 72554541, která prostor za smluvních podmínek poskytne do užívání 

smluvním ujednáním identifikované fyzické osobě.“ 

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 8-151/2018-2022. 

 

 

4. Diskuse 

 

4.1 Diskusní příspěvek č. 1; Informace v místním (regionálním) tisku a dalších médiích; 

diskusní příspěvek přednesen s postupným vyjádřením většiny členů RM 

Předneseno bylo upozornění na již dlouhodobě bulvární médium, Sedlčanský kraj, který se 

poslední roky stal nevěrohodným regionálním periodikem. Za účelem udržení si pozornosti 

čtenářů a z toho pramenícího finančnímu profitu se propůjčil k bezohlednému podávání 

neseriózních informací a dopouští se zjevných manipulací s vědomím čtenáře a spekulací, 

prostřednictvím kterých uměle vytváří nepravdivé příběhy. Jedná se o hru s hranicí svobody 

sdělení, dobrého vkusu, nedotknutelnosti osob a nepochybně i o morální postoje.   

K takovýmto posledním spekulativním článkům, nepravdivě napadajícím město Sedlčany, 

náleží „názor“ na záležitosti přístavby učeben 2. ZŠ. 

Na tuto investiční stavbu proběhlo zcela transparentní výběrové řízení s aplikací elektronického 

podání a výběru za podpory státem garantovaného systému, určeného legislativními předpisy. 

Mnoha sděleními je tak veřejně doloženo, jaké myšlenky autora pohlcující a pronásledují, 

kdo je jeho pánem a čemu slouží.  

Nepravdivými údaji a obviňováním osob bez důkazních prostředků v uvedeném periodiku trpí 

mediální obraz města Sedlčany, Rady města Sedlčany i jednotlivých nezištně pro veřejnost 

pracujících zastupitelů.  

Občanskou povinností, kterou si zjevně autor neplní, je, a to při podezření ze spáchání 

přestupku nebo trestného činu, učinit podání orgánu činném v trestním řízení. 

Členové RM diskutovali o stavu věcí a vyměnili si navzájem konkrétní postřehy a zkušenosti. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

podnětů a případných připomínek.  

 

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

příspěvky na obohacení dnešního programu jednání, neb byl tento vyčerpán, pan starosta, a to 



 

 

z pozice předsedajícího osmému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 8/2018-2022), 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 

souborového diskusního příspěvku 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 „Sociální péče; Činnost 

Pečovatelské služby Sedlčany“. Následující jednání RM je svoláváno v rámci schváleného 

harmonogramu jednání, a to již příští středu dne 20. února 2019, v čase od 16:00 hod.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 19:50 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 13. února 2019; (1 list) 

3. Návrh rozpočtu (Příjmy; Výdaje) na rok 2019; (celkem 14 listů) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

AD – autorský dozor 

BD – bytový dům 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

ČÚS – Český účetní standard 

DP – daň z příjmů 

DPS – Domov s pečovatelskou službou 

FO – fyzická osoba 

FV – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

GP – geometrický plán 

HZS – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

ICT – počítačové programové a technické vybavení (podpora) 

IS – inženýrské sítě 

LV – list vlastnictví 

MBF – městský bytový fond 

MD ČR – Ministerstvo dopravy ČR 

MF ČR – Ministerstvo financí ČR 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MŠ – mateřská škola 

NP – nebytový prostor 



 

 

OR – obchodní rejstřík 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PD – projektová dokumentace 

PO – příspěvkové organizace 

RUD – rozpočtové určení daní 

RM – Rada města Sedlčany 

SMO – Svaz měst a obcí ČR 

TDI – technický dozor investora 

TKO – tuhý komunální odpad 

TZ – technické zhodnocení majetku města 

VHM – vodohospodářský majetek 

VO – veřejné osvětlení 

   VZ – veřejná zakázka 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 19. února 2019 

 

 


