Anonymizovaný Zápis RM č. 12/2018-2022
z jednání Rady města Sedlčany, které bylo svoláno na dne 20. března 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. 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 6 členů
RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil (pouze na malou část jednání
opustil jeden z radních).
Omluven:
▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian.
▪ na část jednání (počátek): -.
▪ na část jednání (v průběhu): Ing. Martin Havel.
▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.
Neomluven: -.
Ověřovatelé Zápisu: Mgr. Zdeněk Šimeček; Ing. František Hodys.
Přizvaní hosté:
▫ paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace města
Sedlčany;
▫ Ing. Martin Severa, ředitel Kulturního domu Josefa Suka, příspěvkové organizace města
Sedlčany;
▫ Mgr. David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace města
Sedlčany.
Místo konání jednání RM:
▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy
Městského úřadu Sedlčany I., nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.
Jednání započato: 16:03 hod.
Jednání přerušeno: -.
Jednání opětovně zahájeno: -.
Jednání ukončeno: 19:21 hod.
Program jednání (schválení):
V pořadí dvanácté jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 a zároveň
deváté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase
16:03 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 pozdravil a přivítal.
Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání RM bylo přítomno šest
členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na dnešním jednání RM se omlouval pan Ing. Jiří
Burian. Z opuštění jednání v jeho průběhu, a to pouze na část, se omluvil pan Ing. Martin Havel.

Jednání tohoto orgánu města nikdo dříve z jednajících členů RM trvale neopustil; pouze
s vědomím předsedajícího na krátké přestávky někteří z radních (osvěžení). 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 zde souhrnně uveden. Program RM věcně připravil a sestavil pan
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. Navržený program nebyl radními nikterak upravován
(ovšem do „Programu“ jsou zařazeny i samostatné diskusní příspěvky; přednášejícími nebyla
problematika stručného názvu definována). Program byl akceptován a nebyl, vyjma části
„Diskuse“, o další samostatné tematické celky členy RM doplněn.
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 původním harmonogramem (plánem činnosti a termínem
na svolání dnešního jednání RM) je hlavním tematickým celkem problematika pod názvem:
„Kultura; Projednání Výročních zpráv vybraných příspěvkových organizací z oblasti kultury,
Městské knihovny Sedlčany, Městského muzea Sedlčany a Kulturního domu Josefa Suka
Sedlčany za rok 2018; záměry a výhledy subjektů v oblasti zajištění nabídky kulturního vyžití
pro občany města a regionu na rok 2019“.
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.
Program RM č. 12/2018-2022
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 6. března 2019
2. Hlavní program: Kultura; Projednání Výročních zpráv vybraných příspěvkových organizací
z oblasti kultury, Městské knihovny Sedlčany, Městského muzea Sedlčany a Kulturního domu

Josefa Suka Sedlčany za rok 2018; záměry a výhledy subjektů v oblasti zajištění nabídky
kulturního vyžití pro občany města a regionu na rok 2019
2.1 Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy
za rok 2018
2.2 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční
zprávy za rok 2018
2.3 Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy
za rok 2018
2.4 Městské slavnosti ROSA 2019
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Výsledky inventarizace majetku města Sedlčany; likvidace nepotřebného
a neupotřebitelného majetku
3.1.2 Žádost Domácího hospicu Křídla Sedlčany o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech
3.1.3 Stavební úpravy místnosti v objektu Sedlčany č. p. 159; poskytování služeb
zubní hygieny
3.1.4 Informace ve věci užívání nebytových prostor v administrativní budově č.
p. 34
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
3.2.1 Dohoda o postoupení Nájemní smlouvy
3.2.2 Zajištění rekonstrukce ubytovací jednotky
3.2.3 Založení smluvního ujednání na přidělený byt
4. Různé
4.1 Doplnění personálního složení vyslanců města Sedlčany na služební cestu
4.2 Podpora společenské činnosti SDH II Sedlčany na podporu občanské společnosti
cílené na mládež
4.3 Nabídka služeb činnosti koordinátora BOZP na akci „Přístavba 2. základní školy
Propojení“
4.4 Informace původem od Integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvkové
organizace
4.5 Informace o konkurenční nabídce (letní kino)
4.6 Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany; návrh
4.7 Žádost o vyjádření města Sedlčany do správního řízení k udělení licence přepravci
na provozování zvláštní linkové osobní dopravy ve smyslu ustanovení § 17a odst. 1 písm. a)
a b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
4.8 Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
4.9 Informace o návrzích Darovacích smluv; zajištění realizace Městského parku
Sedlčany
4.10 Příprava a plnění úkolů k problematice Participativního rozpočtu
4.11 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; Zpráva o Zápisu z 3. kontrolního
dne 15. března 2019
4.12 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání šesté množiny Žádostí
ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2019
4.13 Návrh na jmenování vedoucí Odboru školství a památkové péče

4.14 Změna č. 1 ÚP dokumentace; Smlouva o dílo se zhotovitelem
4.15 Zpráva z jednání Komise státní památkové péče
4.16 Souhlas s použitím znaku města Sedlčany v navrhovaném tvaru; Šachový klub
Sedlčany
4.17 Zasílání Zápisů z jednání RM v plném rozsahu členům KV
5. Diskuse (program doplněn o samostatné příspěvky)
5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Soubor více různých příspěvků“; diskusní příspěvky
přednesl pan Ing. Josef Soukup
5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Zajištění požadavků nájemce – uživatele nebytových
prostor Policie ČR, Obvodní oddělení Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan
Ing. Miroslav Hölzel
5.3 Diskusní příspěvek č. 3; „Zajištění oprav lokálních poškození granodioritové dlažby
na veřejných prostranstvích (zejména lokalita Na Potůčku)“; diskusní příspěvek přednesl pan
Ing. František Hodys
5.4 Diskusní příspěvek č. 3; „Zajištění pohody života domácích mazlíčků“; diskusní
příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel a pan Ing. František Hodys
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 6. března 2019
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta.
Předneseny byly výroky usnesení s uvedením stavu plnění:
▫ RM 11-166/2018-2022
K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly.
▫ RM 11-167/2018-2022
K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly.
▫ RM 11-168/2018-2022
K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly.
▫ RM 11-169/2018-2022
Informace předány účastníkům; záměr zveřejněn.
Úkol v chronologii plnění.
▫ RM 11-170/2018-2022
Informace předány.
Úkol v plnění.
▫ RM 11-171/2018-2022
Usnesení ze strany města Sedlčany splněno.
▫ RM 11-172/2018-2022
Usnesení ze strany města Sedlčany splněno.
▫ RM 11-173/2018-2022
Úkol splněn.

▫ RM 11-174/2018-2022
Informace předány. Další plnění v závislosti na reakci nájemníka.
▫ RM 11-175/2018-2022
Bez dalšího plnění.
▫ RM 11-176/2018-2022
Úkol v plnění.
▫ RM 11-177/2018-2022
Úkoly související splněny.
▫ RM 11-178/2018-2022
Akce v plnění.
▫ RM 11-179/2018-2022
Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
▫ RM 11-180/2018-2022
Informace předány. Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
▫ RM 11-181/2018-2022
Úkol v plnění.
▫ RM 11-182/2018-2022
Úkol v plnění.
▫ RM 11-183/2018-2022
Úkol v plnění.
▫ RM 11-184/2018-2022
Úkol splněn.
▫ RM 11-185/2018-2022
Úkol v plnění.
▫ RM 11-186/2018-2022
Úkol v plnění.
Diskuse:
▪ bez věcného příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady
města Sedlčany ze dne 6. března 2019 (RM č. 11/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů
průběžných.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů
RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 12-187/2018-2022.

2. Hlavní program:
Hlavní program – „Kultura; Projednání Výročních zpráv vybraných příspěvkových
organizací z oblasti kultury, Městského muzea Sedlčany, Kulturního domu Josefa Suka
Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany za rok 2018; záměry a výhledy subjektů v oblasti
zajištění nabídky kulturního vyžití pro občany města a regionu na rok 2019“
Pan starosta na zasedání RM přivítal přizvané hosty k tomuto bodu programu, a to:
▪ paní Blanku Tauberovou, ředitelku Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace;
▪ pana Mgr. Davida Hrocha, ředitele Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace;
▪ pana Ing. Martina Severu, ředitele Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové
organizace.
2.1 Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy za rok
2018
Zprávu s akcentem k nejdůležitějším činnostem vykonaným v uplynulém roce 2018 ve vztahu
k plnění úkolů založených Zřizovatelskou listinou subjektu za uvedenou příspěvkovou organizaci
přednesl pan Mgr. David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany.
Zvláštní pozornost byla věnována hospodaření subjektu v roce 2018.
Výroční zpráva za rok 2018 Městského muzea Sedlčany je členěna do následných (základních)
kapitol:
1) Úvod
2) Návštěvnost
3) Sbírky
4) Knihovna
5) Pořádané výstavy
6) Akce – přednášky, besedy, večery, řemeslné dny
7) Ostatní činnost
8) Akvizice (přírůstky)
9) Sponzorské dary a příspěvky
10) Hospodaření
Městské muzeum Sedlčany je samostatná příspěvková organizace zřízená městem Sedlčany dnem
1. července roku 2002 (Městské muzeum Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01
Sedlčany; příspěvková organizace města Sedlčany, zapsaná v OR vedeného Městským soudem
v Praze oddíl PR., vložka 552; IČ 70973431; DIČ CZ-70973431).
Muzeum ve své stálé expozici prezentuje sedlčanský region v celém historickém vývoji
od pravěku přes středověk, novověk až po současnost.
Vedle své hlavní činnosti subjekt návštěvníkům nabízí regionální knihovní fond, prohlídku
krátkodobých výstav, pořádání přednášek, besed a kavárenských večerů.
Komentář a diskuse:
▪ nad zajímavostmi a atraktivitou;
▪ přitažlivost výstav (exponáty);
▪ nad návštěvností;
▪ spoluvydavatel sborníku Podbrdska; kolorované pohlednice z regionu; dále publikace Pomníky
a památníky na Sedlčansku, GPS, lokalizace, připomínka historie;

▪ narůstají mandatorní výdaje, zejména zatížení státem – včetně odvodů tvoří 64 % (hrozivý vztah
ke kultuře);
▪ nad zajištěním Pamětní desky hrdiny odboje.
Pochvala a poděkování pana starosty za činnosti vykonávané na vysoké úrovni; zvyšující se
návštěvnost na akcích; na některých jsme se dočkali mimořádné návštěvnosti.
Činnost subjektu je hodnocena velice pozitivně.
Výroční zpráva je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 Městského muzea
Sedlčany, příspěvkové organizace a informace o plánovaných aktivitách na rok 2019, přednesené
panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu.“
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 12-188/2018-2022.
2.2 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční
zprávy za rok 2018
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, požádal o přednesení Výroční zprávy za rok
2018 pana Ing. Martina Severu, ředitele příspěvkové organizace.
Pan Ing. Martin Severa poděkoval za udělení slova.
Výroční zpráva je Přílohou č. 3 k tomuto Zápisu.
Tato byla referujícím řádně okomentována a vyložena.
Diskuse:
▪ investiční akce – rampa – posun na letošní prázdniny (finanční upřesnění); v havarijním stavu;
▪ Společenský sál – podhledy a vzduchotechnika; fáze studie;
▪ místní aktivity ZUŠ, školy, ochotníci; Blue Orchestra – podpora kultury, nejen konzumace;
▪ nad nárůstem činnosti;
Jednání RM v čase 16:28 hod. (na část) opustil omluvený pan Ing. Martin Havel.
▪ nad záznamem produkce o Sidonii Nádherné (muzikál);
▪ cyklus permanentek (185,- Kč jedno vystoupení);
▪ o dárkové balíčky veliký zájem;
▪ nad provozem Hvězdárny J. Sadila Sedlčany; 16. dubna 2019 nás navštíví pan Grygar – večer
pro publikum; v roce 2022 bude 60. výročí založení (vyhlídkový ochoz).
▪ rozpočet, ekonomika, finance;
▪ kino patří do sortimentu nabídky; inovace promítací techniky, standard splňuje.
Pan starosta poděkoval za Zprávu a veškerou činnost.
Pan ředitel poděkoval za podporu ze strany města.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu
Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, za uplynulé období roku 2018 a dále informace
o výhledu činnosti a připravovaných akcích na rok 2019, kterou přednesl pan Ing. Martin Severa,
ředitel subjektu.“
Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno pět členů RM).
Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 12-189/2018-2022.

2.3 Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace; projednání Výroční zprávy za rok
2018
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, problematiku uvedl a požádal o přednesení
Výroční zprávy za rok 2018 paní Blanku Tauberovou, ředitelku příspěvkové organizace.
Paní ředitelka poděkovala za udělení slova a zhostila se okomentování Zprávy. Učinila
kvalifikovaný průvod jednotlivými oblastmi.
Tato je vyhotovena s nejvyšší výpovědní hodnotou a spolu se spokojeností uživatelů služeb svědčí
o kvalitě odváděné práce.
Výroční zpráva za rok 2018 je Přílohou č. 4 k tomuto Zápisu.
Diskuse:
▪ nad úspěchy v knihovnických programech pro děti;
▪ nad zveřejněním;
▪ nejlepší programy pro školy v republice;
▪ 80 % dětí má aktivní průkaz;
▪ služby v zásadě povahy vzdělávací i kulturní instituce;
▪ nad udělením celostátní ceny;
▪ vystěhování Sedlčanska na Slovensku;
▪ podpora turist. ruchu;
▪ Svět knihy 2018 – cena MK ČR „S knížkou do života“
V čase 16:54 hod. se na jednání vrátil na jeho část omluvený pan Ing. Martin Havel.
▪ poděkování a pochvala za kultivaci společnosti, příkladný přístup a pozitivní myšlení; výkon
služby na vynikající úrovni.
▪ práce v zodpovědném kolektivu.
Celkově je kultura ozdobou města Sedlčany.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 Městské knihovny
Sedlčany, příspěvkové organizace a informace o plánovaných aktivitách na rok 2019,
přednesenou paní Blankou Tauberovou, ředitelkou tohoto subjektu.“
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 12-190/2018-2022.
2.4 Městské slavnosti ROSA 2019
Pan starosta RM seznámil s výstupem několikerých jednání Kulturní komise nebo samostatně
jejich členů ve věci výše uvedené, jako i s materiálem obsahujícím soubor výsledků projednávání,
týkajících se zajištění plnohodnotného programu letošních Městských slavností ROSA 2019.
Městské slavnosti ROSA 2019 se uskuteční v termínu 21. – 23. června 2019.
Pan starosta radní seznámil s návrhem programu, který byl projednáván a diskutován a který je
Přílohou č. 5 k tomuto Zápisu.
Zítra proběhne jednání Kulturní komise (návaznost).
Diskuse:
▪ nad vybranými částmi programu.
Usnesení:

„Rada města Sedlčany bere na vědomí sestavený program Městských slavností ROSA 2019, který
navrhla realizovat Kulturní komise a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.
Městské slavnosti ROSA 2019 se uskuteční ve dnech 21. – 23. června 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 12-191/2014-2018.
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Výsledky inventarizace majetku města Sedlčany; likvidace nepotřebného
a neupotřebitelného majetku
Rada města Sedlčany byla informována o výsledku inventarizace majetku, závazků
a pohledávek města Sedlčany, která byla v souladu se schváleným plánem inventarizací
provedena ke dni 31. prosince 2018. V rámci inventarizace nebyly shledány rozdíly, přičemž
Hlavní inventarizační komise navrhuje vyřadit přebytečný, resp. neupotřebitelný (rozbitý,
nefunkční a zastaralý) majetek dle předloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto
Zápisu (vizte Příloha č. 6).
Diskuse:
▪ nefunkční majetek nahrazen; kontinuita výkonů neohrožena;
▪ ekologická likvidace.
Závěr:
Rada města Sedlčany s vyřazením tohoto majetku souhlasí a ukládá Městskému úřadu
Sedlčany, Odboru majetku, aby byl tento řádně zlikvidován, včetně doložení konečného
způsobu likvidace.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
3.1.2 Žádost Domácího hospicu Křídla Sedlčany o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech
Rada města Sedlčany projednala Žádost jednající osoby v zastoupení „Domácího hospicu
Křídla Sedlčany“ o zřízení vyhrazeného parkovacího místa na náměstí T. G. Masaryka
v Sedlčanech (veřejné parkoviště – vizte zaslaný snímek).
Diskuse:
▪ potřebnost služby;
▪ podpora sociálního a zdravotního programu subjektu;
▪ parkovací místo na konkrétní registrační značku vozidla a konkrétní místo stání;
▪ pan MUDr. Karel Marek sdělil, že dne 17. dubna 2019 bude subjekt představen Komisi
zdravotní a sociální (činnost, náplň, poslání, …).
Závěr:
Rada města Sedlčany v souladu s podanou Žádostí schválila, aby pro potřeby zmíněného
žadatele bylo v dolní (jižní) části parkoviště na nám. T. G. Masaryka vyhrazeno jedno parkovací
místo, a to zdarma, jako vyjádření podpory v souvislosti s poskytováním služeb – zdravotní
péče nevyléčitelně nemocným lidem.
Usnesení: nebylo navrhováno.

Hlasování: bezpředmětné.
3.1.3 Stavební úpravy místnosti v objektu Sedlčany č. p. 159; poskytování služeb zubní
hygieny
Rada města Sedlčany byla seznámena s cenovou nabídkou na rekonstrukci prostor sloužících
k podnikání, která se týká stavebních úprav místnosti v č. p. 159 (bývalá poliklinika),
kde v souladu s usnesením RM ze dne 20. února 2019 hodlá úspěšný zájemce poskytovat služby
– zubní hygieny.
Předložena byla nabídka, dle které činí celkové náklady na rekonstrukci cca 150 tis. Kč.
Diskuse:
▪ nad standardním provedením rekonstrukce do stavu užívání;
▪ nad posouzením návrhu Odborem investic.
Závěr:
Rada města Sedlčany s odvoláním se na stanovisko Městského úřadu Sedlčany, Odboru
majetku a rovněž Odboru investic schválila, že město Sedlčany jako vlastník objektu uhradí
náklady pouze do výše 77 tis. Kč (na standard).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
3.1.4 Informace ve věci užívání nebytových prostor v administrativní budově č. p. 34
Členové RM si vyměnili informace o reakcích smluvního uživatele bývalé tělocvičny
na zaslané sdělení, které vychází z rozhodnutí RM ze dne 6. března 2019.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
3.2.1 Dohoda o postoupení Nájemní smlouvy
Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem na uzavření Dohody o postoupení nájemní
smlouvy uzavírané mezi nájemci a novým nájemcem a městem Sedlčany v postavení
pronajímatele, na základě které je, a to se souhlasem města Sedlčany, novým nájemcem bytu,
tj. jednotky č. 1175/4 o velikosti 4+1 v bytovém domě v ulici Západní v Sedlčanech syn
dosavadních smluvních nájemců. Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala uložit
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce MěÚ Sedlčany řádně
zveřejnil záměr postoupení Nájemní smlouvy na nového nájemce.
Diskuse:
▪ postup v souladu s legislativou.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany bere na vědomí uzavření Dohody o postoupení Nájemní smlouvy
uzavřené mezi nájemci a novým nájemcem nebo postupníkem a městem Sedlčany, jako
pronajímatelem, na základě které je se souhlasem města Sedlčany novým nájemcem bytu
(jednotky č. 1175/4 o velikosti 4+1) v ulici Západní v Sedlčanech syn dosavadních nájemců.
Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, řádně zveřejnil záměr postoupení Nájemní
smlouvy na nového nájemce.“

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 12-192/2018-2022.
3.2.2 Zajištění rekonstrukce ubytovací jednotky
Rada města Sedlčany projednala Žádost paní FO o výměnu ubytovací jednotky č. 7/II. patro
na adrese bytového domu Strojírenská, a to za nově opravenou ubytovací jednotku č. 2/II. patro
s tím, že dosud obývaná ubytovací jednotka č. 7/II. patro bude řádně předána městu Sedlčany
prostřednictvím Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., a to za účelem její celkové rekonstrukce.
Diskuse:
▪ nad potřebností, plnění rozpočtu;
▪ přestěhování úplné „rodiny“.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost FO o výměnu ubytovací jednotky č. 7/II. patro za nově
opravenou ubytovací jednotku č. 2/II. patro s tím, že dosud obývaná ubytovací jednotka č. 7/II.
patro bude řádně předána městu Sedlčany prostřednictvím Městské teplárenské Sedlčany, s. r.
o., a to za účelem její celkové rekonstrukce (objekt Strojírenská).“
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 12-193/2018-2022.
3.2.3 Založení smluvního ujednání na přidělený byt
Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem na přidělení uvolněného bytu velikostní
kategorie 3+1 (č. bytu 9/III. patro) na adrese byt. domu Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659,
264 01 Sedlčany, a to FO, která dosud obývá nevyhovující byt v ulici Nádražní č. p. 85
v Sedlčanech.
Diskuse:
▪ nad potřebností;
▪ dispozice s bytovým domem.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje přidělení uvolněného bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu
9/III. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany,
a to FO, která dosud obývá nevyhovující byt v ulici Nádražní č. p. 85 v Sedlčanech.“
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 12-194/2018-2022.
4. Různé
4.1 Doplnění personálního složení vyslanců města Sedlčany na služební cestu
Pan starosta navrhl, aby na dříve schválenou služební cestu do SRN (usnesení RM 11178/2018-2022) byl doplněn další účastník, vyslanec města Sedlčany, pan Ing. Jiří Burian.
Diskuse:
▪ bez příspěvku.

Usnesení:
„Rada města Sedlčany na služební cestu I/2019 realizovanou do Spolkové republiky Německo
(Bärnau) doplňuje personální zastoupení reprezentace města Sedlčany o pana Ing. Jiřího
Buriana.“
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 12-195/2018-2022.
4.2 Podpora společenské činnosti SDH II Sedlčany na podporu občanské společnosti cílené
na mládež
Starosta a aktivní činovník uvedeného sboru, požádal město Sedlčany o podporu akce „Pálení
čarodějnic 2019“ (30. dubna 2019), která se v tomto roce (2019) uskuteční v prostoru areálu
Na Kotlině, Sedlčany.
Hasiči z uvedeného sboru, zejména pro děti a mládež, připravili bohatý program. Vystoupí
hudební skupina; realizován bude doprovodný program; akci podpoří sponzoři. Radost dětí
bude nezapomenutelná.
Navrhováno je akci podpořit částkou do 15.000,00 Kč – limit; příspěvek města cílen na děti.
Pan starosta doporučil využít prostředky, které jsou rozpočtovány na veřejně přístupné akce bez
vstupného (subjekt vyfakturuje náklady na občerstvení pro děti a hudbu).
Dne 4. května 2019 (sobota od 13:00 hod. – 17:00 hod.) bude dále pořádán tzv. „Dětský den“,
a to rovněž z činnosti uvedeného sboru. Tato akce pod organizačním zaštítěním žadatele se
uskuteční již potřetí; v roce 2018 se účastnilo na 500 lidí; dětské radovánky je navrhováno
podpořit částkou do výše 5.000,- Kč; dáreček pro děti; 100 dospělých pořadatelů; sponzoři;
drobnost – příspěvek města Sedlčany.
Obdobně jako u předchozí akce pan starosta doporučil využít prostředky, které jsou
rozpočtovány na veřejně přístupné akce bez vstupného (subjekt vyfakturuje náklady).
Diskuse:
▪ nad podporou.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje finanční podporu akce „Pálení čarodějnic 2019“ (limit
podpory do 15.000,- Kč; dne 30. dubna 2019) a akce Dětský den (limit podpory do 5.000,- Kč;
dne 4. května 2019 od 13:00 hod. do 17:00 hod.), jejichž pořadatelem je SDH II 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 12-196/2018-2022.
4.3 Nabídka služeb činnosti koordinátora BOZP na akci „Přístavba 2. základní školy
Propojení“
RM byla seznámena se zajištěnou nabídkou (Příloha č. 7 tohoto Zápisu).
Nabídka je koncipována do dvou segmentů činnosti.
▪ zpracování a aktualizace plánu BOZP;
▪ další soubor činností (zatím nebude objednán).
Diskuse:
▪ zpracování a aktualizace plánu BOZP ze zákona.

Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje objednat zpracování a aktualizaci plánu BOZP pro fázi
přípravy a pro fázi realizace, včetně přípravy ohlášení na Oblastní inspektorát práce, a to
na realizaci investiční akce pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení“, v souladu
s akceptovanou nabídkou N01/03/2019 od IČO 03708489, za konečnou cenu 15.000,- 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 12-197/2018-2022.
4.4 Informace původem od Integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvkové
organizace
RM byla informována o tom, že v souvislosti s dlouhodobým přetěžováním části spojů
autobusové linky PID č. 360 v trase Praha – Štěchovice – Sedlčany, dojde v sobotu dne
30. března 2019 ke změněn jízdního řádu této linky formou posílení. Část spojů na lince 360
bude nově provozovat dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice.
Zaveden bude jeden pár spojů v pracovní dny, a to ráno v 5:42 hod. ze Sedlčan do Prahy a dále
v čase 14:15 hod. zpět. Tyto spoje pomohou předejít kapacitním problémům. O víkendech
budou zavedeny dva nové páry spojů a dále původně letní posila, provozována v období duben
– říjen, bude provozována celoročně. Nové spoje oproti stávajícímu jízdnímu řádu pojedou
z Prahy v 8:20 hod., 10:20 hod. a 18:20 hod. a ze Sedlčan v 9:20 hod., 15:20 hod. a 17:20 hod.
Posílení se taktéž týká návazné linky D 60 v trase Sedlčany – Petrovice – Milevsko.
Informace mají k dispozici na TIC.
Diskuse:
▪ TIC vytvoří pro občany exkurz do cen jízdného ve smyslu osvětlení cenové strategie
přepravců (pomoc občanům).
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.5 Informace o konkurenční nabídce (letní kino)
RM přijala informaci o další nabídce na letní kino v prostředí města Sedlčany, tentokráte od
firmy Putovní kino.
Problematikou zajištění produktu v našem prostředí se zabývala Kulturní komise. Tato nabídka
je podle informací finančně výhodnější oproti dřívější nabídce a určitý segment služeb
s produktem souvisejících zajišťuje přímo firma.
Technická specifikace:
▪ čistý obraz má 6 x 3 m, plátno s konstrukcí a ukotvením zabírá další 3 - 4 metry na každou
stranu (plocha 14 x 11 m); lze upravit k prostoru;
▪ kotvení plátna kovovými kolíky do země (ideální je povrch, kam lze tyto kolíky zatlouct);
v prostoru, který neumožňuje kotvení kolíků (zpevněný povrch), firma aplikuje zátěže;
▪ projektor je vzdálen od plátna 8 m, v tomto místě začíná divácká zóna;
▪ standardně firma zajišťuje přívod elektřiny 50 m / 230 V.
Další technické parametry jako i finanční záležitosti jsou komunikovány.
Na upřesnění nabídky pracují členové Kulturní komise.
Ceny licencí na filmy od 1.500,- Kč (starší) – 5.000,- Kč (aktualizace nabídky na léto proběhne
začátkem dubna).
Poplatky OSA a FK jsou připočítávány k licenci.

Disponují více promítacími jednotkami.
Rezervace termínů na úterý dne 16. července 2019 a čtvrtek dne 29. srpna 2019.
Dále je třeba zajistit:
▪ mobilní chemické toalety (2 buňky);
▪ propagace, výlep plakátů;
▪ zajištění komfortního sezení.
Bez další diskuse.
Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.6 Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany; návrh pořádkového předpisu
Na učiněnou výzvu realizovanou na zasedání ZM uvedený návrh dokumentu (Jednací řád ZM)
zaslal pouze pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka.
Pan starosta návrh dokumentu okomentoval a vyzval členy RM k jeho revizi a nastudování, a to
za účelem řádného projednání a potřebné oponentury nad návrhem dokumentu.
Diskuse:
▪ nad změnami;
▪ další aspekty problematiky s dopadem do rozpočtu města;
▪ jiné.
Radní úkol přijali bez výhrad.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.7 Žádost o vyjádření města Sedlčany do správního řízení k udělení licence přepravci
na provozování zvláštní linkové osobní dopravy ve smyslu ustanovení § 17a odst. 1
písm. a) a b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
RM projednala Žádost (č. j.: MST 5619/2019) doručenou dne 18. března 2019. Tato tvoří
Přílohu č. 8 tohoto Zápisu.
Žadatel: Krajský úřad Středočeského kraje (správní orgán).
Dopravce: Autobusová a nákladní doprava, Pavel Čapek; se sídlem kpt. Olesinského č. p. 293,
261 01 Příbram II; IČO 61656861
Předmět: udělení licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy pro linku
309004 Dobříš, Bobcat – Sedlčany a zpět.
Město Sedlčany se do správního jednání vyjadřuje v postavení správce komunikace.
Diskuse:
▪ ve prospěch podpory.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany souhlasí, a to ve smyslu ustanovení § 17a odst. 1 písm. a) a b) zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, s udělením licence
k provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro linku 309004 Dobříš, Bobcat – Sedlčany
a zpět, a to pro dopravce Autobusová a nákladní doprava, Pavel Čapek; se sídlem
kpt. Olesinského č. p. 293, 261 01 Příbram II; IČO 61656861, který požádal Krajský úřad
Středočeského kraje o její vydání.“
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 12-198/2018-2022.
4.8 Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým sdělením zadavatele VZ (město Sedlčany)
informoval, že nebude zahajovat ve věci podnětu (VZ na akci „Rekonstrukce dráhy, sektory
LAS Taverny“) správní řízení.
RM vzala informaci na vědomí, a to bez specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.9 Informace o návrzích Darovacích smluv; zajištění realizace Městského parku
Sedlčany
Pan starosta informoval o doručených návrzích smluvních ujednání vypracovaných dárcem,
které byly prostudovány úředním aparátem a postoupeny k případným připomínkám paní
Mgr. M. Drábkové, právní zástupkyni města.
Diskuse:
▪ nad postupem;
▪ nad obsahem a doplněním;
▪ nad výší (hodnotou) daru;
▪ kompetence RM a ZM; postup (RO).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.10 Příprava a plnění úkolů k problematice Participativního rozpočtu
Pan starosta podal zprávu o plnění usnesení ZM ve věci Participativního rozpočtu města
Sedlčany na rok 2019.
Informace byly obohaceny o zjištění z prostředí aplikace (další zkušenosti).
Do 30. dubna 2019 by měl být připraven návrh hlasování; respektive předpokládá se, že bude
v zásadě předložen v čase příští RM.
Bez diskusního příspěvku.
Závěr:
RM vzala informace na vědomí.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.11 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; Zpráva o Zápisu z 3. kontrolního dne
15. března 2019
RM byla seznámena se Zápisem z 3. kontrolního dne na akci „Modernizace přestupního
terminálu Sedlčany“ (Příloha č. 9).
Stav prací:
Pokračuje odkop zpevněné plochy, osazeny nádrže dešťové kanalizace, lapolu a čerpací šachty,
dokončeno betonování základů budovy, základových patek ocelové konstrukce, uzemnění
základů a patek, výkop a pokládka šachet dešťové kanalizace a vodovodní přípojka.
Kontrola úkolů:

▪ Úkol 1/1 – dořešit posouzení dílenské dokumentace ocelové konstrukce – zhotovitel 6.3.19
oznámí termín předání kompletní dílenské dokumentace generálnímu projektantovi. Generální
projektant se po obdržení dílenské dokumentace vyjádří do 7 dnů. Byly zaslány detaily spojů,
které byly generálním projektantem odsouhlaseny. Kompletní dílenská dokumentace bude
odevzdána do dne 18. března 2019.
▪ Úkol 2/1 – odvodňovací žlaby budou: D400 podél obrubníků, F900 u vjezdů. Barevnost bude
upřesněna – splněno.
▪ Úkol 2/2 – generální projektant se bude vyjadřovat k dotazům a návrhům do 3 pracovních
dnů. Dotazy budou zasílány e-mailem – trvá.
▪ Úkol 2/3 – zhotovitel požaduje předat požární zprávu. Ing. Tomáš Langer předá do 12. března
2019 – splněno.
Zhotovitel do příštího KD prověří, jestli vzdálenosti vyhovují požární zprávě.
▪ Úkol 2/4 – zhotovitel předá k předání díla podklady v počtu – tištěné 2x paré a 1x elektronické
– trvá.
Nové úkoly:
▪ Úkol 3/1 – dnes budou odebrány vzorky z plochy z důvodu postupu prací pro vápnění plochy.
Z důvodu postupu prací je změněn postup – nejdříve bude vápněna plocha, poté bude
dokončena kanalizace – termín vápnění – do dne 29. března 2019.
Plánované práce:
Odkop ploch příjezdu k objektu Městské policie Sedlčany, betonování plochy nad dešťovou
kanalizací a vodovodní přípojkou mimo staveniště, vápnění plochy.
Ostatní:
Návrh soupisu prací za 3/19 bude předán do dne 26. března 2019.
Byl odsouhlasen způsob fakturace.
Příští kontrolní den bude v pravidelném termínu úterý dne 29. března 2019 v 9:00 hod.
na stavbě.
Diskuse:
▪ bez další diskuse.
Závěr:
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.12 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské
potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání šesté množiny Žádostí
ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2019
Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení 1 ks Žádosti (případ
potřebnosti) na rok 2019, kterému by mohl být potenciálně poskytnut „příspěvek“ (dar) v plné
výši a kterému doporučil vyhovět.

RM ve věci rozhoduje podle usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 18. prosince 2013;
jednací bod 4.2).
Na dnešním jednání byla předložena Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci opatření
ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti, jehož číslo jednací je uvedeno v přijatém usnesení.
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;
▪ ze dne 20. února 2019 je 14 případů x 800,00 Kč = 11.200,00 Kč;
▪ ze dne 6. března 2019 je 6 případů x 800,00 Kč = 4.800,00 Kč;
▪ ze dne 20. března 2019 je 1 případ x 800,00 Kč = 800,00 Kč;
Celkem doposud na darech v 75 případech schválených Žádostí (k dnešnímu dni jednání RM)
bude vyplaceno 60.000,00 Kč.
Diskuse:
▪ bez diskuse.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok
2019/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě
uzavřené Darovací smlouvy (případ žádosti č. j.: SOC/4808/2019; výše daru činí 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 12-199/2018-2022.
4.13 Návrh na jmenování vedoucí Odboru školství a památkové péče
Zaměstnavatel, tj. město Sedlčany v zastoupení výkonného orgánu, Městského úřadu Sedlčany,
se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany; IČO 00243272, předložil na dnešním
jednání návrh na jmenování paní Dany Čížkové, na pozici vedoucí Odboru školství
a památkové péče, a to na základě výsledků VŘ (hodnotící komise).
Členové RM byli seznámeni s pracovním profilem.
Podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích je RM, mimo jiné, vyhrazeno, a to podle písm.
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu
v souladu se zvláštním zákonem.
Diskuse:
▪ nad návrhem personálního obsazení;
▪ další aspekty problematiky.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje návrh jmenovat paní Danu Čížkovou na uvolněnou pozici
vedoucí Odboru školství a památkové péče na Městském úřadu Sedlčany, a to s účinností dne
21. března 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 12-200/2018-2022.
4.14 Změna č. 1 ÚP dokumentace; Smlouva o dílo se zhotovitelem
Rada města Sedlčany projednala návrh smluvního ujednání.
Doplněny byly navrhované úpravy.
Smlouva bude předložena zhotoviteli k vyjádření a akceptaci připomínek.
Schválený text Smlouvy je Přílohou č. 10 k tomuto Zápisu. Další úprava se nepředpokládá.
Vybraný zhotovitel je Atelier T-plan, s. r. o.; zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85150, se sídlem Sezimova 380/13, 140 00 Praha
4 – Nusle; IČO 26483734.
Jedná se o zpracování veřejné zakázky Změna č. 1 Územního plánu Sedlčany podle ustanovení
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Smlouva po uzavření bude
zveřejněna v Registru smluv.
Diskuse:
▪ nad smluvním ujednáním.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
pod názvem „Změna č. 1 Územního plánu Sedlčany“, prováděná podle ustanovení zák.
č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a to s vybraným dodavatelem
Atelier T-plan, s. r. o.; IČO 26483734.“
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 12-201/2018-2022.
4.15 Zpráva z jednání Komise státní památkové péče
RM byla seznámena s průběhem jednání Komise a s obsahem Zprávy. RM obdržela informace
o dalším administrativním postupu v proceduře určené legislativou a časovým předpokladem.
Bez diskuse.
Schválený text Zprávy je Přílohou č. 11 k tomuto Zápisu.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.16 Souhlas s použitím znaku města Sedlčany v navrhovaném tvaru; Šachový klub
Sedlčany
Návrh porovnán s možnostmi vydaného manuálu na užívání znaku města (zveřejněn);
konzultováno s TIC a autorkou manuálu.
Nedoporučeno; nepřekonatelné závady.
Diskuse:
▪ nad hlavními vadami.
Závěr: Žadateli bude předán kontakt na autorku manuálu s návrhem řešení a postupu, který byl
nastíněn RM, a to ke spokojenosti žadatele.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.17 Zasílání Zápisů z jednání RM v plném rozsahu členům KV

Počínaje Zápisem z RM č. 11/2018-2022, budou tyto zasílány po jejich přijetí tímto výkonným
orgánem a po vypořádání případných připomínek na následném jednání RM, a to členům KV
(ucelený konečný dokument), vždy s využitím služebního úložiště (na tzv. „Cloud“) v plném
rozsahu, neanonymizované. Zápisy je vhodné zaslat za celé toto volební období (od počátku
ustanovení nově složené RM), ačkoli jsou zveřejněny a další podstatné informace neobsahují.
Úkol bude průběžně plnit Sekretariát Městského úřadu Sedlčany, a to bez zbytečné prodlevy
s předpokladem plnění do dvou pracovních dnů od přijetí Zápisu RM. Přílohy nebudou
zasílány.
Zápisy z jednání RM jsou všechny zveřejněny v anonymizovaném a upraveném tvaru.
Diskuse:
▪ nad dalšími možnostmi (množina odběratelů);
▪ vytvoření naprostého komfortu pro kontrolní orgán ZM;
▪ riziko a míra odpovědnosti za nakládání s údaji (i osobními) přechází na množinu členů KV.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

5. Diskuse
5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Soubor více různých příspěvků“; diskusní příspěvky
přednesl pan Ing. Josef Soukup
▪ Požadavek občanů na zřízení přístřešku na ochranu cestujících proti nepohodě a rozmarům
počasí na dočasně zřízeném nástupišti (provizorní autobusové nástupiště; Zberazská ulice),
který by po zbývající dobu výstavby autobusového nádraží posloužil svému účelu (větší
komfort cestování).
Pan starosta sdělil, že v místech před první zastávkou je osazen menší přístřešek, který lze
využít; na další řádné přístřešky (konstrukčně obvyklé) není při jednotlivých zastávkách
dostatek prostoru.
Závěr: Požadavek bude dále posouzen a možnost instalace jednoduchých přístřešků zvážena
(výběr technického řešení a možnosti zřízení budou posouzeny).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▪ Požadavek na vyčištění tělesa kašny a zajištění správné funkce vodotrysku.
Závěr: Bude dále zajištěno službou správce (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; seřízení;
údržba); správce provádí v čase před sezónou periodickou údržbu a základní opravy.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▪ Zajištění odstranění starých ukazatelů (aktualizace informačního systému; značení
na budovách) na dřívější stanici Městské policie Sedlčany v č. p. 34.
Závěr: Bude uvedeno do souladu se stávajícím stavem (Správa budov a zařízení; Sedlčanské
technické služby, s. r. o.).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

▪ Požadavek MUDr. Vl. Zámostného a Ing. B. Vilasové na účast v pracovní skupině kolem
participativního rozpočtování.
Pan starosta sdělil, že v současné době je podle usnesení ZM řešen rok 2019. Pravidla
zveřejněna; občané projekty mohou předkládat.
V současné době je v řešení zajištění bezpečného způsobu hlasování, na kterém pracuje Úsek
IT.
Pracovní skupina nebyla ve smyslu požadavku zřízena.
Jestliže projeví uvedení zastupitelé zájem o práci lze se věnovat problematice ve smyslu
usnesení ZM na roky následující (2020 a dále).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▪ Oblast sociálních služeb; FO prosazuje záměr na zřízení azylového domu ve prospěch sociální
služby potřebným (rozšíření stávajících kapacit). Podle určení budoucího využití zakoupeného
pozemku ÚP dokumentací, nelze ubytovací kapacity realizovat v průmyslové zóně. Případná
jednání s žadatelem ve prospěch záměru (vyřízení žádosti o změnu ÚP dokumentace).
Pan starosta s žadatelem jednal 2x, posledně před cca 10 dny; členy RM seznámil s výsledky
posledního jednání; postup jednání investora je jeho odpovědností. Při koupi pozemku (stavby)
s předem známým investičním záměrem je žádoucí zjištění, zda je záměr na tomto pozemku
realizovatelný, případně s jakými riziky a dalšími náklady. Bylo konstatováno, že záměr
vyžaduje změnu ÚP dokumentace v lokalitě s pozemky dříve určenými pro průmysl a tak
v okolí dalšími subjekty využívanými; kolize – neslučitelnost; založení dalších problémů
vlastníkům okolních nemovitostí, limity území; procesní průchodnost změny.
Závěr: Nebyl učiněn.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▪ Problematika řešení dopravní situace v lokalitě ulice Za Nemocnicí; napadené stanovení
dopravního značení; petice občanů směrem k Zastupitelstvu města Sedlčany iniciovaná jedním
z nich; požadavek na vysvětlení souvislostí a aplikace přijatého osazení dopravního značení (č.
j.: ST/5713/2019).
Pan starosta věc vysvětlil v širším kontextu s ohledem na bezpečnost a genezi přijaté úpravy
značení; záležitost bude dále podrobněji vysvětlena všem členům ZM (změna značení).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
▪ Kolegové ze STANU navrhují pro zastupitele aplikaci plnohodnotných elektronických
„výplatnic“ (zbytečná docházka do administrativní budovy za účelem jejich vyzvednutí nebo
zajištění hromadného předání).
Závěr: Realizace návrhu v podmínkách města bude prověřena s vyhodnocením všech aspektů
(zajištění technické podpory procesu na straně pořizovatele dokladu a příjemce; legislativní
podmínky).
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Zajištění požadavků nájemce – uživatele nebytových prostor
Policie ČR, Obvodní oddělení Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav
Hölzel
Zástupce Obvodního oddělení Policie ČR při jednání s panem starostou vznesl požadavky,
mimo jiné, na výměnu podlahových krytin v užívaných prostorách.

O místní šetření a posouzení byl požádán pan Ing. Martin Havel, předseda Komise stavební
a životního prostředí.
Pan starosta zatím doporučuje, a to po expertním posouzení, realizovat výměnu lina ve dvou
kancelářích (poslední dvě kanceláře). Je potřebné připravit výzvy k učinění nabídky.
Závěr: Předseda uvedené Komise pověření přijal. RM bude následně informována.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
5.3 Diskusní příspěvek č. 3; „Zajištění oprav lokálních poškození granodioritové dlažby
na veřejných prostranstvích (zejména lokalita Na Potůčku)“; diskusní příspěvek přednesl
pan Ing. František Hodys
Pan Ing. František Hodys poukázal na některá místa v uvedené lokalitě, která vykazují vady.
Dlažbu je žádoucí neprodleně opravit.
Závěr: Pan starosta konstatoval, že v pátek tento týden (dne 22. března 2019) je plánováno
terénní šetření, mimo jiné i na tomto místě, a to za účasti vedení města a správce místních
komunikací, na kterém bude odpovědný správce vyzván k provedení oprav a kontrole dalších
lokalit v městské zástavbě Sedlčany.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
5.4 Diskusní příspěvek č. 3; „Zajištění pohody života domácích mazlíčků“; diskusní
příspěvek přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel a pan Ing. František Hodys
Pro zvířata je stresující aplikace zábavné pyrotechniky, zejména uvnitř městské zástavby,
kde při příbytcích lidí prodlévají. Odříkání se požitku světelných efektů je vhodné.
Příklady ukazují, že bude pravděpodobně nutné přikročit k regulaci prostřednictvím místní
normy a zábavnou pyrotechniku na území celého města zakázat (OZV).
Další diskuse:
▪ nad alarmujícími případy tragických úhynů z jiných lokalit.
Závěr: Zatím bez zadání pro vypracování návrhu dokumentu.
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 dvanáctého zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 12/2018-2022),
diskusi ukončil.
Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný
přístup k projednávaným tématům.
Proti dnes projednávanému programu jednání RM ani proti přijatým usnesením a přijatým
závěrům nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.
V tuto chvíli se z účasti na nejbližším zasedání RM z přítomných radních nikdo neomluvil.
Na plánovaném zasedání RM dne 3. dubna 2019 bude hlavním bodem programu „Činnost
Sedlčanských technických služeb, s. r. o.“

Realizováno bude výjezdní jednání RM v prostoru administrativní budovy obchodní
společnosti; část jednání proběhne za účasti jednatele společnosti. Předpokládá se, že členové
RM rovněž navštíví objekt bývalé ubytovny.
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany
ukončil v čase 19:21 hod.
Přílohy k Zápisu:
1. Prezenční listina; (1 list)
2. Výroční zpráva 2018 (Městské muzeum Sedlčany); (9 stran)
3. Výroční zpráva 2018 (Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany); (6 stran + 5 příloh)
4. Výroční zpráva 2018 (Městská knihovna Sedlčany); (75 stran + 12 příloh)
5. Program Městských slavností ROSA 2019; (1 list)
6. Návrh Hlavní inventarizační komise na vyřazení majetku města Sedlčany; (5 listů)
7. Nabídka služeb činnosti koordinátora BOZP na akci „Přístavba 2. základní školy
Propojení“; (1 list)
8. Žádost o vyjádření k udělení licence na provozování zvláštní linkové osobní dopravy; (2
listy)
9. Zápis z 3. kontrolního dne 15. března 2019 (Modernizace přestupního terminálu
Sedlčany); (2 listy)
10. Smlouva o dílo (2019 005); Změna č. 1 Územního plánu Sedlčany; (6 listů)
11. Zpráva z jednání Komise státní památkové péče; (3 listy)
Některé použité zkratky v textu Zápisu:
KV – Kontrolní výbor
OZV – obecně závazná vyhláška
PID – Pražská integrovaná doprava
RM – Rada města Sedlčany
RO – rozpočtové opatření
TIC – Turistické informační centrum
ÚP – územní plán (dokumentace)
VŘ – výběrové řízení
VZ – veřejná zakázka
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 27. března 2019

