
Anonymizovaný a upravený Zápis  RM č. 15/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 2. května 2019 (čtvrtek) 

od 17:00 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 přítomni 5 členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na 6 členů.  

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): MUDr. Karel Marek. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, Ing. Martin Havel. 

Přizvaní hosté: -. 

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: 17:06 hod.    

Jednání přerušeno: -.  

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 20:31 hod.  

 

 

Program jednání (schválení):  

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

dvanácté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, a to v čase 17:06 hod., 

v zasedací místnosti administrativní budovy, Sedlčany č. p. 32, tj. radnice města 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 pět 

členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém dnešním jednání RM se dříve omluvil 

nepřítomný pan Ing. Jiří Burian; z krátké nepřítomnosti na počátku jednání se omluvil pan 

MUDr. Karel Marek.  

 

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 a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Navržený program nebyl radními nikterak upravován. 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 hlavním tematickým celkem dnešního jednání RM je problematika 

pod souhrnným názvem: „Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019“. 

 

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

Do programu jednání RM pan starosta a pan místostarosta zařadili problematiku pod heslem 

programového celku „Různé“, kde je připraveno k projednání několik bodů programu, zejména 

záležitosti ohledně zajištění investičních akcí, případně akcí stavební povahy (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. 15/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 17. dubna 2019  

 

2. Hlavní program: „Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019“ 

 2.1 Prodloužení chodníku z ulice Lidická 

 2.2 Pítka pro ptáky 

 2.3 Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště před Rodinným centrem Petrklíč 

2.4 Zázemí RC Sedlčany, z. s. 

2.5 Kóje na tříděný/směsný odpad s příslušenstvím 

2.6 Klidová zóna – veřejný okrasný park 

2.7 Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – 727 

2.8 Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku 

 2.9 Návrh systému veřejného hlasování a hlasovacího práva pro definovanou množinu 

občanů města Sedlčany 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

Tato problematika nebyla na jednání RM zařazena.  

 

4. Různé 



 

 

4.1 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci: „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“ 

4.2 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci „Přístavba 2. 

základní školy Propojení, Sedlčany“ 

4.3 Rekonstrukce lehkoatletického stadionu Sedlčany 

4.4 Výběr administrátora zadávacího řízení na investiční akci „Městský park Sedlčany“ 

4.5 Venkovní rolety NP 1 a NP 2 okna objektu Nemocnice Sedlčany (celkem 22 oken) 

4.6 Sanace vlhkosti č. p. 34 

4.7 Elektroinstalace 1. ZŠ 

4.8 Návrh na podání Žádosti o dotaci na pořízení CAS“ (zásahové hasičské vozidlo 

s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany 

4.9 Program na podporu tzv. Revitalizace sídlišť 

4.10 Plán rozvoje sportu – návrh úpravy (informace k případným připomínkám) 

4.11 Informace o problematice užívání nebytových prostor v administrativní budově 

Sedlčany, Masarykovo náměstí č. p. 34 

4.12 Systémová podpora občanské společnosti; rozdělení finančních prostředků 

z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019; projednávání první množiny Žádostí 

4.13 Informace o postupu na předložení pořádkového předpisu (Jednací řád ZM) 

4.14 Návrh programu veřejného zasedání ZM na dne 13. května 2019 

4.15 Žádost o spolupráci na VI. ročníku akce pod názvem „Den české historie 2019“ 

4.16 Linka bezpečí  

4.17 Informace o plánované školní inspekci (Základní umělecká škola Sedlčany) 

4.18 Návrh loga na Městské slavnosti ROSA 

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

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

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

4.20 Informace z třístranném jednání (Nemocnice Sedlčany) 

 

5. Diskuse (program doplněn o samostatné příspěvky)  

5.1 Finanční podpora projektů v sociální oblasti 

5.2 Náležitosti zveřejněného návrhu programu jednání ZM a forma uveřejnění 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 17. dubna 2019  

Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta. 

Předneseny byly výroky usnesení s uvedením stavu plnění:  

 

▫ RM 14-220/2018-2022 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

▫ RM 14-221/2018-2022 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

▫ RM 14-222/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-223/2018-2022 

Úkol v plnění. 



 

 

 

▫ RM 14-224/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-225/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-226/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-227/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-228/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-229/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-230/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-231/2018-2022 

Úkol z pozice města splněn. 

 

▫ RM 14-232/2018-2022 

Nebyly definovány další úkoly. 

 

▫ RM 14-233/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-234/2018-2022 

Nebyly definovány další úkoly. 

 

▫ RM 14-235/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-236/2018-2022 

Nebyly definovány další úkoly. 

 

▫ RM 14-237/2018-2022 

Nebyly definovány další úkoly. 

 

▫ RM 14-238/2018-2022 

Informace předány. 

Úkol ze strany města Sedlčany v tomto smyslu splněn. 

 

▫ RM 14-239/2018-2022 

Úkol splněn. 

 



 

 

▫ RM 14-240/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-241/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-242/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-243/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-244/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-245/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-246/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-247/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-248/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-249/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 14-250/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 14-251/2018-2022 

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 17. dubna 2019 (RM č. 14/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“  

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 15-252/2018-2022. 

 

V čase 17:10 hod. se na jednání RM dostavil pan MUDr. Karel Marek. Od tohoto okamžiku byl 

počet jednajících členů RM 6. Do konce jednání RM se počet jednajících členů RM nezměnil.  

 



 

 

 

2. Hlavní program: „Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019“ 

Rada města Sedlčany byla seznámena a následně projednala všechny podané návrhy do projektu 

tzv. Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019.   

Podané (doručené a přijaté) projekty uvedeny v přehledu. 

Každý z projektů byl RM projednán samostatně. Ke každému se vyjádřily Odbory Městského 

úřadu Sedlčany a obě obchodní společnosti. 

Rada města Sedlčany ke každému předloženému projektu přijala samostatné usnesení. 

 
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY NA ROK 2019 

Č. j.: Název projektu Předkladatel 

MST 6678/2019 Prodloužení chodníku z ulice Lidická paní Veronika Šimková 

MST 7258/2019 Pítka pro ptáky paní Marie Břeňová a paní Blanka Tauberová 

MST 7839/2019 Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště před 

Rodinným centrem Petrklíč 

Centrum Petrklíč, z. s. 

MST 8118/2019 Zázemí RC Sedlčany, z. s. Rugby Club Sedlčany, z. s. 

MST 8131/2019 Kóje na tříděný/směsný odpad s příslušenstvím Ing. Blanka Vilasová 

MST 8173/2019 Klidová zóna – 

veřejný okrasný park 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

MST 8132/2019 Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 - 727 Společenství vlastníků domů č. p. 725 - 727 

MST 8212/2019 Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku 2. ZŠ Propojení Sedlčany 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany po projednání všech předložených projektů doporučuje zapracovat 

následující výrok návrhu usnesení do programu veřejného zasedání ZM: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí rozhodnutí Rady města Sedlčany o vyřazení třech 

projektů z celkem osmi podaných v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

a postoupení pěti projektů pod názvem „Pítka pro ptáky“; „Obnova oddechové zóny a dětského 

hřiště před Rodinným centrem Petrklíč“; „Klidová zóna – veřejný okrasný park“; „Revitalizace 

požární nádrže v ulici Na Potůčku“ a „Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – 727“ do další 

fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování.“ 

 

2.1 Prodloužení chodníku z ulice Lidická 

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

  

Projednání návrhu bylo soustředěno na následující aspekty: 

▪ v rámci projektu lze uvažovat o různé kvalitě řešení (např. pokládka dlažby s podsypem nebo 

živičný povrch (asfalt) s řádným sendvičem), což není přesně v projektu specifikováno; 

▪ s ohledem na zajištění potřeby projektové dokumentace a podání žádosti do správního řízení 

k vydání potřebného rozhodnutí nelze v letošním roce (2019) realizovat; 

▪ není uvedena délka prodloužení chodníku, resp. definováno místo jeho ukončení; 

▪ nereálná cena (značné podhodnocení); respektive uspokojivé a udržitelné řešení nelze 

za uvedenou předpokládanou částku realizovat; odborný odhad za 1m2 chodníku je ve výši 

1.000,- Kč; 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany doporučuje osobně se sejít s předkladatelem návrhu. Bude vysvětlen postoj 

a hodnocení proveditelnosti projektu výkonného orgánu města.  

V rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany není v současné době reálné řešit (nesplněny 

podmínky pro zahájení stavby). 

Vzhledem k tomu, že město Sedlčany uvedenou investici má již zařazenu do plánu investičních 

akcí, bude přehodnocena priorita tohoto projektu a zadáno vyhotovení řádné projektové 



 

 

dokumentace na tuto akci, s předpokladem realizace v roce 2020 (předpoklad zařazení do návrhu 

rozpočtu na příští rozpočtové období).  

 

Diskuse: 

▪ nad výše uvedeným. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyřazuje projekt pod názvem „Prodloužení chodníku z ulice Lidická“ 

pro jeho neproveditelnost (nesplněny podmínky pro zahájení stavby v reálném čase roku 2019) 

v rámci podaných projektů s uplatněním do Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, 

zařadit uvedený záměr jako prioritní do plánu investičních akcí a neprodleně připravit zadání 

pro vyhotovení řádné projektové dokumentace na tuto akci s předpokladem zařazení realizace 

akce do návrhu rozpočtu na příští rozpočtové období (2020).“  

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 15-253/2018-2022. 

 

2.2 Pítka pro ptáky  

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

 

Diskuse: 

▪ nad projektem; realizovatelný. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany rozhoduje o postoupení projektu pod názvem „Pítka pro ptáky“, podaného 

v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, do další fáze Participativního 

rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho realizaci.“  

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 15-254/2018-2022. 

 

2.3 Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště před Rodinným centrem Petrklíč 

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

 

Diskuse: 

▪ nad projektem; realizovatelný. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany rozhoduje o postoupení projektu pod názvem „Obnova oddechové zahrady 

a dětského hřiště před Rodinným centrem Petrklíč“, podaného v rámci Participativního rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019, do další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování 

občanů města Sedlčany o jeho realizaci.“  

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 15-255/2018-2022. 

 

2.4 Zázemí RC Sedlčany, z. s.  



 

 

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

Tento projekt nesplňuje jednu z podmínek Participativního rozpočtu, neboť po své realizaci by 

nebyl po celou dobu veřejně přístupný. 

Nicméně, Odbor investic vycházel z předloženého projektu a jeho částečnou změnou navrhl 

reálné řešení, a to nástavbou stávajících buněk, které jsou při sportovní ploše již umístěny a slouží 

pro potřeby SK Pegas Sedlčany, z. s.  

Finanční podpora záměru uvedeného řešení může být zařazena do rozpočtu města v následujících 

rozpočtových obdobích v kapitole „Činnost klubů; podpora sportu ve městě Sedlčany“. Uvedený 

záměr bude vytvářet předpoklady pro další spolupráci sportovních klubů, zejména při akcích 

pořádaných i pro externí subjekty. 

 

Diskuse: 

▪ nad výše uvedeným; nerealizovatelný. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany uloží Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, vypracování 

studie zázemí klubu (zejména šatny) navrhovaným způsobem nástavby dalších buněk 

(stavebnicová skladba) s jednotným oplášťováním, a to s termínem dokončení studie v roce 2019.   

Výhodou tohoto řešení bude to, že není třeba zábor další části stavební plochy. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyřazuje projekt pod názvem „Zázemí RC Sedlčany, z. s.“, který byl podán 

v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, z další fáze Participativního 

rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho případné realizaci, a to 

z důvodu nesplnění základní podmínky Participativního rozpočtu, kterou je v době po jeho 

realizaci zajištění přístupu veřejnosti.“  

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 15-256/2018-2022. 

 

2.5 Kóje na tříděný / směsný odpad s příslušenstvím  

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

Pro nesouhlas některých zainteresovaných stran Rada města Sedlčany vyřadila návrh z realizace. 

Projekt není kompletně zpracován, není např. řešen vstupní prostor (chybějící řešení systému 

otevírání prostoru). 

Pokud bude projekt řádně dopracován, je možné jej případně zařadit do hlasování (další fáze 

Participativního rozpočtu) v příštím roce. 

 

Diskuse: 

▪ základní atributy a smysl participace naplněn; 

▪ širší nad projektem (úplnost řešení; otevírání kójí – není patrný způsob řešení pro potenciální 

zadání, bezpečnost uživatelů; překážky pro obsluhu uživateli a strojovou (svozová firma); 

▪ estetičnost na úkor funkčnosti a komfortního užívání (zatěžuje uživatele); 

▪ negativní zkušenosti z jiných měst s obdobnými projekty, nesplnění účelu; neodkládání odpadu 

do sběrných nádob, ale do kójí; 

▪ nerealizovatelný z důvodů nesrozumitelnosti, vůle a potřeby uživatelů i svozové firmy; 

▪ projekt k přepracování s využitím základní myšlenky zvýšení estetičnosti prostředí; 



 

 

▪ odpovědné je projekt s vědomím nedostatků zastavit včas; vysvětlit zamítavé stanovisko 

předkladateli; 

▪ přepracovat. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyřazuje projekt pod názvem „Kóje na tříděný / směsný odpad 

s příslušenstvím“, který byl podán v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, 

z další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho 

případné realizaci, a to z důvodu nekompletního zpracování a pro zjevný nesouhlas 

s navrhovaným řešením, který je uveden ve vyjádření zainteresovaného subjektu.“  

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

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 15-257/2018-2022. 

 

2.6 Klidová zóna – veřejný okrasný park  

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

Usnesení: Ostatní projekty doporučeny k postupu do další fáze Participativního rozpočtu, kterým 

je veřejné hlasování. 

 

Diskuse: 

▪ nad projektem; realizovatelný. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany rozhoduje o postoupení projektu pod názvem „Klidová zóna – veřejný 

okrasný park“, podaného v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, do další 

fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho 

realizaci.“  

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 15-258/2018-2022. 

 

2.7 Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – 727 

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

 

Diskuse: 

▪ nad projektem; realizovatelný. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany rozhoduje o postoupení projektu pod názvem „Rekonstrukce chodníku u 

domu č. p. 725 – 727“, podaného v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, 

do další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho 

realizaci.“  

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 15-259/2018-2022. 

 

2.8 Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku 

Základní informace pro posouzení a rozhodnutí RM jsou uvedeny v přijatém návrhu projektu 

a dokumentu o posouzení proveditelnosti (vizte příslušnou Přílohu). 



 

 

RM s projektem seznámil pan starosta. 

 

Diskuse k problematice projektu: 

▪ nad projektem; realizovatelný. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany rozhoduje o postoupení projektu pod názvem „Revitalizace požární nádrže 

v ulici Na Potůčku“, podaného v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, 

do další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho 

realizaci.“  

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 15-260/2018-2022. 

 

2.9 Návrh systému veřejného hlasování a hlasovacího práva pro definovanou množinu 

občanů města Sedlčany 

RM byla seznámena s hlasováním v rámci tzv. Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019.  

Každý občan města Sedlčany (osoba starší 15 let, která tohoto věku dovršila nejpozději dne 31. 

května 2019, a má trvalé bydliště ve městě Sedlčany včetně místních částí) má právě jeden hlas, 

který může vybranému projektu přidělit. Na výběr hlasování má ze dvou forem (volí pouze jednu): 

1. Hlasování formou SMS 

a) Registrace hlasujícího 

• Registrace pro hlasování probíhá od 8. května do 16. května 2019 včetně. 

• Registraci do systému, který umožňuje hlasování, provedete tak, že odešlete SMS 

ve tvaru  

REGISTRUJ ROZPOCET JMÉNO PŘÍJMENÍ SEDLCANY ULICE ČP EMAIL 

(př. Registruj rozpocet Jan Novák Sedlcany Nám. T. G. Masaryka 32 

jan@novak.cz) na telefonní číslo 318 822 742. Lze používat malá i velká písmena 

i diakritiku (vyjma slov ROZPOCET a  SEDLCANY, ty musejí být v SMS bez 

diakritiky). 

• Po úspěšné registraci Vám přijde potvrzující SMS. 

b) Vlastní hlasování 

• Hlasování bude probíhat od 20. května do 31. května 2019. 

• V den, kdy začíná hlasování v rámci participativního rozpočtu, Vám přijde SMS 

s informací o tom, že je možné hlasovat. Každý hlasující má právě jeden hlas, který 

může v rámci hlasování udělit. Započítává se pouze hlas první, ostatní případné 

hlasování ze stejného, registrovaného, telefonního čísla bude systémem odmítnuto 

(nezapočítáno). 

• Hlasování probíhá formou SMS ve tvaru HLAS ČÍSLO DANÉHO PROJEKTU 

(př. ROZPOCET 10) na telefonní číslo 318 822 742. Konkrétní přidělená čísla 

projektů, o kterých se bude hlasovat, budou uveřejněna na internetových stránkách 

města (www.mesto-sedlcany.cz) a na Facebookovém profilu města „Město 

Sedlčany“. 

• Po úspěšném přidělení hlasu Vám přijde potvrzující SMS ve tvaru „Děkujeme za 

Váš hlas. Město Sedlčany“. 



 

 

2. Hlasování osobně, papírovou formou 

• Hlasování bude probíhat od 20. května do 31. května 2019 v době provozní doby 

TIC (Pondělí 8:00 – 17:00, Úterý 8:00 – 16:00, Středa 8:00 – 17:00, Čtvrtek 8:00 

– 16:00, Pátek 8:00 – 17:00, Sobota 9:00 – 16:00, Neděle 9:00 – 16:00). 

• Zájemce o hlasování se osobně dostaví na Turistické informační centrum Sedlčany, 

které se nachází na náměstí T. G. Masaryka (modrá budova). Zde mu bude po jeho 

ověření (na základě platného dokladu s fotografií) umožněno hlasovat vyplněním 

formuláře. Každý hlasující má právě jeden hlas. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Hlasující v rámci participativního rozpočtu výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů 

(Jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, email, telefonní číslo) pro účely ověření oprávněnosti 

hlasovat v rámci participativního rozpočtu města Sedlčany. Souhlas se zpracováním osobních 

údajů poskytuje hlasující nejdéle po dobu vlastního hlasování a zpracování výsledků z tohoto 

hlasování (nejdéle do 7. června 2019). Následně budou jeho osobní údaje vymazány bez náhrady.  

Současně hlasující bere na vědomí, že může vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás 

informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování 

osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností 

souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

 

Diskuse: 

▪ nad věkovou hranicí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh systému veřejného hlasování a hlasovacího práva 

pro definovanou množinu občanů města Sedlčany (osoba starší 15 let, která tohoto věku dovršila 

nejpozději dne 31. května 2019 s trvalým bydlištěm ve městě Sedlčany včetně místních částí), a to 

v rámci zjištění vůle občanů nad návrhy projektů Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019, postoupených k hlasování o jejich realizaci.“  

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 15-261/2018-2022.  
 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

Tato problematika nebyla na program dnešního jednání RM zařazena. 

 

  

4. Různé 

 

4.1 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci: „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“ 

Dne 26. dubna 2019 proběhl kontrolní den stavby. Probíhající práce jsou plněny v souladu 

s upraveným harmonogramem. Za měsíc duben 2019 byly provedeny práce v hodnotě 

5.081.672,09 Kč vč. DPH. 

Informace podal pan starosta. 

 

Diskuse: 

▪ bez další diskuse. 

 



 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci „Přístavba 2. základní 

školy Propojení, Sedlčany“ 

Dne 29. dubna 2019 proběhl kontrolní den stavby. Je vyzděna přízemní část přístavby, proběhla 

pokládka stropních panelů. 

Informace podal pan starosta. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Rekonstrukce lehkoatletického stadionu Sedlčany 

Dne 26. dubna 2019 proběhlo otevírání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

zařazené do rozpočtu města Sedlčany pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, 

sektory“.  

K dispozici je Protokol z otevírání nabídek, ze kterého referující citoval. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.4 Výběr administrátora zadávacího řízení na investiční akci „Městský park Sedlčany“ 

Pro administraci zadávacího řízení byl osloven pan Ing. J. Hárovník (SIK, s. r. o.), který 

následně podal e-mailem cenovou nabídku na administraci výběru ve zjednodušeném 

podlimitním řízení za cenu 41.000,- Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ pozitiva a reference; 

▪ bez další diskuse. 

 

Usnesení: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, schvaluje, a to dle předložené 

cenové nabídky, uzavření smluvního ujednání na administrátora zadávacího řízení na investiční 

akci „Městský park Sedlčany“ se S. I. K., spol. s r. o.; IČO 25108433, za cenu 41.000,- Kč bez 

DPH, tj. 49.610,- Kč vč. DPH.“ 

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 15-262/2018-2022. 

 

4.5 Venkovní rolety NP 1 a NP 2 okna objektu Nemocnice Sedlčany (celkem 22 oken)  



 

 

Pro investiční akci podpořenou rozpočtem města Sedlčany částkou 400,- tis. Kč, která je 

uvedena v Příloze č. 8 schváleného rozpočtu města na rok 2019, byl předložen návrh Smlouvy 

o dílo s cenovou nabídkou firmy Jiří Moulík – montáže; IČO 74459732 (dodavatel oken v roce 

2016); cena 353.770,- Kč bez DPH, tj. 428.062,- Kč vč. DPH (okna směrem k Městskému 

muzeu Sedlčany).  

 

Diskuse: 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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

cenovou nabídku a návrh Smlouvy o dílo na akci „Venkovní rolety NP 1 a NP 2 (Nemocnice 

Sedlčany; celkem 22 oken)“ a rozhoduje o výběru zhotovitele, kterým je firma Jiří Moulík – 

montáže; IČO 74459732, za cenu 353.770,- Kč bez DPH, tj. 428.062,- Kč vč. DPH.  

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

příslušného smluvního ujednání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 15-263/2018-2022. 

 

4.6 Sanace vlhkosti č. p. 34  

Investiční akce je podpořena rozpočtem města Sedlčany částkou 300,- tis. Kč. K posouzení 

stavu venkovního zdiva a návrhu sanačních opatření byl přizván Ing. J. Barták (S-B, s. r. o., 

IČO 25652362), který předložil grafický návrh opatření včetně cenové nabídky na provedení 

těchto prací. Oboje je předkládáno k posouzení a rozhodnutí o provedení prací. Oproti 

předpokladu řešit odizolování pouze místností po Městské policii Sedlčany je navrženo řešit 

vlhkost i v části schodiště a průjezdu. Nabídková cena je 374.491,- Kč bez DPH (453.134,- Kč 

vč. DPH). V případě schválení akce bude nutné provést změnu přiřazení finančních prostředků 

pro tuto akci o 153.134,- Kč na 453.134,- Kč.  

 

Diskuse: 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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

opatření pro sanaci vlhkosti v dvorní části budovy Sedlčany č. p. 34 a předloženou cenovou 

nabídku na akci „Sanace vlhkosti č. p. 34“ a rozhoduje o výběru zhotovitele, kterým je S-B, s. 

r. o., IČO 25652362, za cenu 374.491,- Kč bez DPH, tj. 453.134,- Kč vč. DPH.  

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

příslušného smluvního ujednání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 15-264/2018-2022. 

 

4.7 Elektroinstalace 1. ZŠ  

Investiční akce je podpořena rozpočtem města Sedlčany částkou 500,- tis. Kč. V rámci 

probíhající rekonstrukce elektroinstalací od roku 2014 (po dílčích úsecích) jsou práce 

prováděny firmou STRNAD elektro, s. r. o. Pro část navrženou ředitelem školy na rekonstrukci 



 

 

o prázdninách roku 2019 a schválenou v rozpočtu města byla opět oslovena výše uvedená firma 

a předložila cenovou nabídku ve výši 342.868,94 Kč bez DPH, tj. 414.871,- Kč vč. DPH.  

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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

cenovou nabídku na akci „Elektroinstalace 1. ZŠ“ a rozhoduje o výběru zhotovitele, kterým je 

firma STRNAD elektro, s. r. o.; IČO 28252772, za cenu 342.868,94 Kč bez DPH, tj. 

414.871,- Kč vč. DPH.  

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

příslušného smluvního ujednání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 15-265/2018-2022. 

 

4.8 Návrh na podání Žádosti o dotaci na pořízení CAS“ (zásahové hasičské vozidlo 

s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany 

Pan starosta RM informoval o dříve přijatých usneseních na jednání RM č. 89/2014-2018 dne 

13. června 2018: 

▪ RM 89-1503/2014-2018 

„Rada města Sedlčany schvaluje zpracování (formulaci investičního záměru) a podání Žádosti 

o dotaci na podporu projektu pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské vozidlo 

s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany, a to podle nabídky 

na uvedené služby, učiněné firmou B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 21. května 

2018 v částce 15.000,00 Kč bez DPH.“ 

 

▪ RM 89-1504/2014-2018 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a aplikovat 

na podporu projektu pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské vozidlo s nástavbou – 

cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany model sdruženého financování, který 

předpokládá při úspěšném podání Žádosti o dotaci částečné financování ze státních zdrojů (MV 

ČR) ve výši cca 2,5 mil. Kč a další dofinancování zásahového vozidla z prostředků územních 

rozpočtů (Středočeský kraj ve výši cca 1,0 – 1,5 mil. Kč; dorovnání pořizovací ceny z rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019).“ 

 

V současné době je opět vypsána výzva k podání Žádosti o dotaci na podporu nákupu vozidla 

(CAS). Město podávalo Žádost již 2x. 

Nákup je potřebný.  

Žádost (projekt na podporu) je potřeba aktualizovat a opětovně podat. Naplňována budou výše 

uvedená usnesení, a to opakovaně (nerevokováno). 

 

Diskuse: 

▪ o potřebnosti podpory výkonu zásahové jednotky. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany rozhoduje o podání aktualizované Žádosti, a to prostřednictvím firmy 

B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, v kontextu výše uvedeného. 



 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Program na podporu tzv. Revitalizace sídlišť 

Pan starosta RM informoval, a to s využitím služeb monitoringu, o možnostech finanční dotace 

na vyhotovení realizace projektu „Městský park Sedlčany“. 

Výzva k podání případné Žádosti obsahuje v tuto chvíli nesplnitelné požadavky. Město nebude 

reflektovat (participace v přípravě apod.). 

Projektová dokumentace je již vyhotovena a převzata, nákladem dárce. Na realizaci město 

hodlá přijmout finanční dar (problematika je předmětem návrhu programu jednání ZM). 

Závěr: 

Rada města Sedlčany se shodla na skutečnosti, že město potenciální možnost využít nemůže. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Plán rozvoje sportu – návrh úpravy (informace k případným připomínkám) 

Radní obdrželi návrh na úpravu dokumentu, který vypracoval a předložil pan místostarosta. 

Změny a úpravu v dokumentu vyznačeny.  

Podstata změn: 

▫ jedná se o reflexi reality a podmínek města Sedlčany; 

▫ systémová podpora sportu; 

▫ vazba na LAS Taverny; 

▫ další. 

 

Diskuse: 

▪ povinný dokument pro Žádosti o dotační tituly. 

 

Závěr:  

Po případném připomínkovém řízení na úrovni RM bude materiál zapracován do návrhu 

programu ZM (předložen k projednání a případnému schválení ZM). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Informace o problematice užívání nebytových prostor v administrativní budově 

Sedlčany, Masarykovo náměstí č. p. 34 

Pan starosta zmínil potřebu opakovaného projednání doplňující Žádosti uživatele, který má 

zájem hradit za užívání nízké nájemné, které neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé 

s odůvodněním jiným, oproti veřejnému zájmu. 

Problematika bude pravděpodobně zařazena na program jednání RM dne 15. května 2019.   

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Systémová podpora občanské společnosti; rozdělení finančních prostředků 

z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019; projednávání první množiny Žádostí 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany vyzval k přednesení návrhu pana 

Ing. Františka Hodyse, ve věci návrhu na rozdělení finančních prostředků mezi množinu 

žadatelů, a to s ohledem na přijatá kritéria, možnosti města Sedlčany a dopad činnosti žadatelů 

do prostředí města Sedlčany. 

 



 

 

Identifikace subjektu Obdržená částka pro 

rok 2018 (Kč) 

Požadavek na rok 

2019 (Kč) 

Rozhodnutí Schválená částka 

podpory na rok 2019 

(Kč) 

Pěvecký sbor Záboj, z. 

s. Sedlčany 

5.000,00 5.000,00  RM 5.000,00 

Klub Velká Kobra 

Sedlčany 

5.000,00 5.000,00  RM 5.000,00 

ČSS, z. s. – sportovně 

střelecký klub 

Sedlčany 

2.000,00 5.000,00 RM 3.000,00 

Junák – český skaut, 

středisko Sedlčany, z. 

s. 

5.000,00 7.000,00 RM 7.000,00 

Radioklub Sedlčany, 

pobočný spolek reg. č. 

550/3 

2.000,00 3.000,00 RM 2.000,00 

Základní kynologická 

organizace  (ZKO) 

Sedlčany č. 478 

- 30.000,00  10.000,00 

Český rybářský svaz, 

MO Sedlčany – 

Podpora spolkové 

činnosti  

- 45.000,00  10.000,00 

Sportovní klub PeVan 

Gym Family 

- 20.000,00 RM 10.000,00 

ZO ČSCH Sedlčany 20.000,00 50.000,00  18.000,00 

Veterán klub Sedlčany 

– Vybavení klubových 

prostor 

- 20.000,00 RM 5.000,00 

Model klub Sedlčany, 

p. s. 

- 5.100,00 RM 10.000,00 

Sdružení rodičů a 

přátel G a SOŠE 

- 2.000,00 RM 2.000,00 

Asociace turistických 

oddílů mládeže ČR, 

TOM 5603 Jeleni 

- 20.000,00 RM 18.000,00 

 

Diskuse: 

▪ nad vyřčenými návrhy; návrh veřejnoprávních smluv; 

▪ další související problematika; formální předkládání (bez usnesení ZM vyloučení návrhu FV; 

pan Ing. Josef Soukup). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, doručených subjekty v režimu zákona č. 24/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a další zákony, těmto Žádostem níže uvedených subjektů vyhovuje, a to za podmínek 

a ve výši finanční podpory uvedené v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity subjektů v roce 2019. Rada města 



 

 

Sedlčany tímto schvaluje finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2019 následných 

subjektů, tj. pro: 

▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s. Sedlčany v částce 5.000,00 Kč; 

▪ Klub Velká Kobra Sedlčany v částce 5.000,00 Kč; 

▪ ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Sedlčany v částce 3.000,00 Kč; 

▪ Junák – český skaut, středisko Sedlčany, z. s. v částce 7.000,00 Kč; 

▪ Radioklub Sedlčany, pobočný spolek reg. č. 550/3 v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Základní kynologická organizace (ZKO) Sedlčany č. 478 v částce 10.000,00 Kč; 

▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 10.000,00 Kč; 

▪ Sportovní klub PeVan Gym Family v částce 10.000,00 Kč; 

▪ ZO ČSCH Sedlčany v částce 18.000,00 Kč; 

▪  Veterán klub Sedlčany – (Vybavení klubových prostor) v částce 5.000,00 Kč; 

▪ Model klub Sedlčany, p. s. v částce 10.000,00 Kč; 

▪ Sdružení rodičů a přátel G a SOŠE v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 5603 Jeleni v částce 18.000,00 Kč. 

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 

2019) s uvedenými subjekty.“ 

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 15-266/2018-2022. 

 

4.13 Informace o postupu na předložení pořádkového předpisu (Jednací řád ZM) 

Pan starosta prošel závěry z pracovní porady. 

▪ audio přenosy; 

▪ prostor 30 min. pro občany;  

▪ po intervalu 3 hod. následuje přestávka 5 min.; 

▪ termín a čas jednacího dne – pondělí (15:00 hod, 16:00 hod., 17:00 hod. – anketa, vyšlo nejvíce 

16:00 hod.); hlasování. 

Problematika bude zařazena na program jednání RM dne 15. května 2019 (návrh usnesení).   

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Návrh programu veřejného zasedání ZM na dne 13. května 2019  

RM byla seznámena s návrhem programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se bude konat v pondělí 13. května 2019 od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany. 

 

Návrh program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 25. února 2019 

(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 

<26. února 2019 – 13. května 2019>] 

4. Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2018 

Přílohy: 4.1 Závěrečný účet 2018 – Důvodová zpráva 

  4.2 Závěrečný účet 2018 – Výsledky hospodaření 2018, přehled příjmů  

  a výdajů včetně RO č. 1−9/2018 



 

 

4.3 Přílohy označené č. 1 − 10 

4.4 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

(část) 

  4.5 Návrh jednotlivých usnesení 

5. Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2019 

Přílohy: 5.1 Návrh RO č. 1/2019 (Příjmy; Výdaje) 

5.2 Návrh RO č. 1/2019 − Důvodová zpráva 

5.3 Návrh usnesení 

6. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019; veřejné projednání; další informace 

 Přílohy: 6.1 Jednotlivé projekty s vyjádřením Odborů a rozhodnutím RM 

   6.2 Návrh usnesení 

   6.3 Informace o plnění usnesení ZM 44/2018-2022 

7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 s využitím institutu veřejnoprávní 

smlouvy  

Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva 

7.2 Návrhy veřejnoprávních smluv města Sedlčany a Žádosti o dotace 

těchto subjektů: 

a) TJ Tatran Sedlčany, z. s.; 

b) TJ Sokol Sedlčany; 

c) SK Pegas Sedlčany, z. s.; 

d) Alena Novotná, z. s.; 

e) Rugby Club Sedlčany, z. s. 

f) Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. 

g) Karate-P-Klub, z. s., oddíl Sedlčany 

h) Šachový klub Sedlčany 

i) Ochrana fauny ČR, o. p. s. 

7.3 Návrhy usnesení 

8. Dar městu Sedlčany na realizaci Městského parku Sedlčany 

 Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva 

  8.2 Darovací smlouva – návrh   

  8.3 Návrh usnesení 

9. Majetkoprávní záležitosti města 

 9.1 Přijetí daru vlastnictví pozemku městem Sedlčany      

 Přílohy: 9.1.1 Důvodová zpráva   

  9.1.2 Grafická příloha (snímek KN mapy) 

  9.1.3 Návrh usnesení  

 9.2 Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 332 v k. ú. a obci Sedlčany 

 Přílohy: 9.2.1 Důvodová zpráva   

  9.2.2 Grafická příloha (snímek KN mapy; GP) 

  9.2.3 Návrh usnesení  

10. Návrh OZV města Sedlčany č. 1/2019, o stanovení kratší doby nočního klidu 

Přílohy: 10.1 Důvodová zpráva a Žádosti o zkrácení doby nočního klidu 

10.2 Návrh OZV č. 1/2019 

10.3 Návrh usnesení 

11. Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany; pokračující projednání  

 Příloha:  11.1 Důvodová zpráva  

   11.2 Nabídka hlasovacích zařízení 

  11.3 Návrh textu jednotlivých usnesení 

12. Informace k otevřenému dopisu zastupitelům města Sedlčany a petici občanů 

13. Diskuse 



 

 

 13.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 13.2 Diskuse přítomných občanů  

14. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

15. Závěr 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený 

program jednání 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 13. května 2019 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka 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 15-267/2018-2022. 

 

4.15 Žádost o spolupráci na VI. ročníku akce pod názvem „Den české historie 2019“ 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem výše uvedené Žádosti, která byla doručena 

na Městský úřad Sedlčany. 

Akce je připravována v prostoru Sokolovny městyse Křivsoudov; okres Benešov. 

Obecně prospěšná společnost Centrum české historie pořádá již VI. ročník této akce, jejímž 

cílem je seznamovat veřejnost populární formou s významnými mezníky novodobé české 

historie.  

Město Sedlčany bylo požádáno o finanční podporu této akce. 

Identifikace žadatele: 

Centrum české historie, o. p. s., která je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností 

pod značkou O 1470 u Městského soudu v Praze, se sídlem společnosti Praha, Banskobystrická 

2080/11, 160 00 Praha 6; IČO 02522250.   

 

Diskuse: 

▪ akce bez předpokládaného efektu a využití pro občana města Sedlčany; není konána v místě 

obce; 

▪ finanční podpora by měla při předpokládaném přesahu obce (význam akce, směrování pozvání 

účinkujících, hostů a návštěvníků) býti primárně žádána z finančních zdrojů krajského zřízení, 

případně z regionu Vlašim a Benešov, kam obec náleží. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany děkuje za nabídku spolupráce a za možnost účasti na projektu 

poskytnutím finanční podpory z prostředků (rozpočtu) města Sedlčany, avšak na ni reflektovat 

nebude a s poskytnutím finančního příspěvku nesouhlasí; podporuje ze svého rozpočtu místní 

aktivity. Odpověď žadateli zajistí Sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.16 Linka bezpečí  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany RM informoval o Žádosti subjektu – Linka 

bezpečí, z. s. o podporu provozované činnosti. 

V roce 2018 byl tento spolek podpořen dotací v částce 2.000,00 Kč. 

Pan starosta informoval o důvodnosti podpory na zajištění nákladů spojených s fungováním 



 

 

tzv. Linky bezpečí. 

Linka bezpečí je provozována v České republice uvedeným subjektem ne telefonním čísle 

116 111. Jedná se o bezplatnou telefonickou linku krizové pomoci pro děti a mladistvé. 

Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma, a to jak 

z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. 

 

Diskuse: 

▪ vhodné podpořit. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to na základě samostatně podané Žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, doručené subjektem Linka bezpečí, z. s. v režimu 

zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, této Žádosti vyhovuje, a to ve výši 

finanční podpory v částce 2.000,00 Kč a za podmínek uvedených v individuálním návrhu 

sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na provoz „linky bezpečí“ 

v roce 2019.  

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením smluvního ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 

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 15-268/2018-2022. 

 

4.17 Informace o plánované školní inspekci (Základní umělecká škola Sedlčany) 

Pan místostarosta RM informoval o oznámení ve věci provedení školní inspekce u uvedeného 

subjektu, který je příspěvkovou organizací města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad informací pro zřizovatele; případná účast. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.18 Návrh loga na Městské slavnosti ROSA  

RM byla informována o závěrech a doporučeních Kulturní komise (poradní orgán RM) 

o návrhu loga na uvedenou akci (prezentace města). 

Návrh byl vyhotoven odborníkem.  

 

Diskuse: 

▪ nad potenciálem a potřebností; 

▪ úprava data u návrhu upoutávky na rok 2019 (pan MUDr. Karel Marek); 

▪ logo bude vyhotoveno podle návrhu. 

 

Závěr: 

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

bude vyhotoveno podle návrhu 



 

 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání deváté 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, jejíž číslo jednací je uvedeno v přijatém usnesení. 

  

Diskuse: 

▪ bez další diskuse. 

 

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; 

▪ ze dne 3. dubna 2019 jsou 2 případy x 800,00 Kč = 1.600,00 Kč; 

▪ ze dne 17. dubna 2019 je 1 případ x 800,00 Kč = 800,00 Kč. 

▪ ze dne 2. května 2019 je 1 případ x 800,00 Kč = 800,00 Kč. 

 

Celkem doposud na darech v 79 případech schválených Žádostí (k dnešnímu dni jednání RM) 

bude vyplaceno 63.200,00 Kč. 

 

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 (vyhověno jednomu případu žádosti č. j.: SOC/8220/2019; výše 

daru celkem činí 1 x 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 15-269/2018-2022. 

 

4.20 Informace z třístranném jednání (Nemocnice Sedlčany) 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, podal RM informaci o výsledcích a obsahu 

výše definovaného jednání s účastí více stran s rozdílnými primárními zájmy. 

Okruhy jednání: 

▪ postavení provozovatele Nemocnice Sedlčany (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) v soutěži 

provozovatelů zařízení a provozů, úroveň péče a spektrum péče, její udržitelnost a perspektiva, 

pohled na potenciální vývoj; 



 

 

▪ podpora rozhodující pojišťovny; pohled objednatele služeb za pojištěnce a poskytovatele 

plateb za výkony na trhu;  

▪ rozvojový potenciál; 

▪ se zachováním v tomto rozsahu Všeobecná zdravotní pojišťovna nemá problém; 

▪ investice do budovy, úprava lůžek a pokojů; 

▪ navýšení ambulantní péče zájem / nezájem provozovatele; 

▪ otázka financování investic; 

▪ podle Všeobecné zdravotní pojišťovny péče dostatečně pokryta; 

▪ záměry s poliklinikou (objekt – ambulantní složky, sociální, prostory pro ordinace 

privátní,…). 

 

Závěr: Město Sedlčany se bude zabývat možností přípravy prostor pro ambulantní péči. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Finanční podpora projektů v sociální oblasti“; diskusní 

příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal, zda budou (případně kdy) projednávány Žádosti o dotace 

v oblasti podpory sociálních služeb (např. Hospic Křídla). 

Pan starosta sdělil, že tyto Žádosti budou zařazeny do programu na některé z následujících 

jednání RM (samostatně).  

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informaci o programovém bodu na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Náležitosti zveřejněného návrhu programu jednání ZM 

a forma uveřejnění“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup konstatoval, jaké informace o jednání ZM ukládá občanům (veřejnosti) 

ze strany obce poskytovat litera zákona o obcích (obsah návrhu úplného programu jednání ZM). 

Jmenovaný se pozastavil nad nevhodnou formou (nebezpečí nečitelnosti za deště a po něm, 

velikost, obsah apod.). 

Pan starosta záležitost vysvětlil; rozdíl mezi Pozvánkou, Oznámením a vlastním návrhem 

Programu, jako i kontext historické zkušenosti a způsob podání informace v místě obvyklý.  

Závěr: Bude sjednána náprava stavu ve smyslu sjednocení a podání úplné a nezavádějící 

informace o návrhu programu; pořízeny nové tisky (TIC).  

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 patnáctého zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 15/2018-2022), 

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. 

 

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

ukončil v čase 20:31 hod.  

  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Projekty Participativního rozpočtu města Sedlčany 2019 s vyjádřením orgánů města; 

(celkem 73 listů) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 8. května 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


