
Anonymizovaný a upravený Zápis  RM č. 16/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 15. května 2019 

(středa) od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o., na adrese Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 

264 01 Sedlčany 

 

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

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

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání (míněno pouze 

před prohlídkou CZT 2) přítomni 4 členové RM, počet jednajících radních se v průběhu 

zasedání změnil na 7 členů.  

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): MUDr. Karel Marek (pouze na prohlídku CZT 2, nikoli na jednání); 

Ing. Martin Havel, Ing. Jiří Burian.  

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek; Ing. Josef Soukup. 

Přizvaní hosté: pan Ondřej Sůva, jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., na adrese 

Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:00 hod.    

Jednání přerušeno: 16:40 hod. (pro přesun z prohlídky objektu na další místo jednání).  

Jednání opětovně zahájeno: 16:48 hod. 

Jednání ukončeno: 19:53 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

třinácté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, a to v čase 16:00 hod., 

před prohlídkou objektu Centrálního zdroje tepla 2 Sedlčany. Projednávání programu následně 

probíhalo v zasedací místnosti administrativní budovy výše uvedeného subjektu města 

Sedlčany.   

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany i jednatele městské společnosti pana 

Ondřeje Sůvu pozdravil a přivítal, a to v prostředí CZT 2, kde bylo jednání RM v podstatě 

zahájeno, a to prohlídkou tohoto zařízení. 

  

Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání RM byli přítomni čtyři 

členové Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém dnešním jednání RM se nikdo neomlouval. 

Z krátké nepřítomnosti na počátku jednání se omluvili výše uvedení členové RM, pan 

MUDr. Karel Marek (pouze z prohlídky na CZT 2), pan Ing. Jiří Burian a pan Ing. Martin 

Havel.   

 

Následovala prohlídka CZT 2 (vizte v Zápisu níže). 

 



 

 

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.  

 

V čase 16:45 hod., a to před vlastním jednáním v administrativní budově společnosti, 

se na zasedání RM dostavil pan MUDr. Karel Marek. Od tohoto okamžiku byl počet jednajících 

členů RM pět.  

  

Následně od času 16:48 hod. (již v administrativní budově společnosti) 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 v ten okamžik 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: „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Zpráva o činnosti 

a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2018; výhled do činnosti roku 

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 a v samostatném 

bloku budou projednány záležitosti majetkoprávního charakteru a právních důvodů k nim (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. 16/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  



 

 

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

 

2. Hlavní program: „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Zpráva o činnosti a hospodaření 

Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2018; výhled do činnosti roku 2019“ 

 2.1 Prohlídka objektu Centrálního zdroje tepla 2 Sedlčany; kogenerační jednotka 

2.2 Zpráva o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 

2018; výhled do činnosti roku 2019 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

3.1.1 Návrh na uzavření Darovací smlouvy; dárce Jaroslav Třešňák – Horova, 

se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice 

3.1.2 Žádost AUTODROMU Sedlčany, s. r. o., se sídlem Pod Cihelným vrchem 

č. p. 107, 264 01 Sedlčany, o odprodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

3.1.3 Žádost společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ve věci bezúplatného 

pronájmu veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Žádost o koupi bytu v privatizovaném bytovém domě 

3.2.2 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; ubytovací jednotka č. 

12/IV. patro v objektu bytového domu Strojírenská č. p. 791 

3.2.3 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; ubytovací jednotka č. 5/II. 

patro v objektu bytového domu Strojírenská č. p. 791 

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

3.3.1 Konečné projednání Žádosti o snížení nájemného za užívání nebytových 

prostor v administrativní budově Sedlčany č. p. 34 

3.3.2 Zajištění volebních místností na akci – „Volby do Evropského parlamentu 

2019“ 

 

4. Různé 

4.1 Podpora projektu Gymnázia Cheb  

4.2 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací města Sedlčany za rok 2018 

 ve smyslu Vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

4.3 Systémová podpora občanské společnosti; rozdělení finančních prostředků 

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

4.4 Služba pro veřejnost; rozmnoženiny dokumentů 

4.5 Návrh na úpravu Sportovního areálu v Luční ulici; požární sport 

4.6 Využití k instalaci Smart designových toalet na veřejných prostranstvích bez 

možnosti připojení na inženýrské sítě 

4.7 Návrh na vyhotovení projektového řešení prostor prádelny v objektu bývalých Jeslí 

Sedlčany (Rodinné centrum Petrklíč)  

4.8 Slavnosti za příčinou 125 let od otevření místní dráhy Olbramovice – Sedlčany; 

podpora Středočeského kraje 

4.9 Požadavek Osadního výboru Solopysky na výstavbu klubovny  

4.10 Návrh systémového řešení (varianty) odkanalizování osady Solopysky 

4.11 Kalendář (harmonogram) jednání RM na druhé pololetí 

4.12 Návrh termínu konání Městských slavností ROSA 2020  

4.13 Projednání rozhodnutí a úkolů vyplývající z veřejného zasedání ZM 

 

5. Diskuse (program doplněn o samostatné příspěvky)  



 

 

5.1 Požadavky a návrhy na zapracování vybraných ustanovení do textu Veřejnoprávní 

smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

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

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

Předneseny byly výroky usnesení s uvedením stavu plnění:  

 

▫ RM 15-252/2018-2022 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

▫ RM 15-253/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-254/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-255/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-256/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-257/2018-2022 

Úkoly související v plnění (rozumí se rozmysl nad dalším ročníkem, poučení, administrace, 

prevence, opatření). 

 

▫ RM 15-258/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-259/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-260/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-261/2018-2022 

Úkol splněn (vše připraveno). 

 

▫ RM 15-262/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-263/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

▫ RM 15-264/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 



 

 

▫ RM 15-265/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

▫ RM 15-266/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 15-267/2018-2022 

Úkol splněn (program vyhotoven). 

 

▫ RM 15-268/2018-2022 

Úkoly v plnění. 

 

▫ RM 15-269/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 2. května 2019 (RM č. 15/2018-2022) 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 16-270/2018-2022. 

 

V čase 17:03 hod. se na jednání RM dostavil pan Ing. Jiří Burian a pan Ing. Martin Havel. 

Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM 7 (jednání přítomni všichni členové RM).  

Do konce zasedání RM se počet jednajících členů RM nezměnil.  

 

 

2. Hlavní program: „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Zpráva o činnosti a hospodaření 

Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2018; výhled do činnosti roku 2019“ 

 

2.1 Prohlídka objektu Centrálního zdroje tepla 2 Sedlčany; kogenerační jednotka 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím průvodního slova seznámena s technologií provozu 

uvedeného zdroje tepla, dodávkami tepla, řízením provozu a dále průběhem a stavem instalace 

kogenerační jednotky v CZT 2 Sedlčany. 

Dokončovací práce na napojení již instalované jednotky intenzivně probíhají podle časového 

harmonogramu. 

Objektem provedl, s technologickými prvky přítomné seznámil a průběh prací na kogenerační 

jednotce okomentoval pan Ondřej Sůva, jednatel společnosti Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o., a to ke spokojenosti prohlídky přítomných členů RM. 

 

Diskuse: 

▪ dokončovací práce; 

▪ později v administrativní budově nad fotodokumentací historie kotelny a průběhu investiční 

akce; 

▪ uvedení do zkušebního provozu (předpokládané termíny); jednotka před zraky přítomných 

radních puštěna; 



 

 

▪ nad jednotlivými technologickými uzly (generátor); 

▪ předpokládaný přínos (úspory občanům – snížení nákladů na topení; perspektiva); 

▪ využívání tepla spalin; 

▪ režim technologií výroby tepla a výroby elektrické energie.  

 

Závěrem prohlídky pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, jednateli subjektu – Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o., poděkoval za průvodní slovo a komentář k uvedené problematice.  

Usnesení: nebylo navrženo. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

2.2 Zpráva o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2018; 

výhled do činnosti roku 2019 

Pan starosta vyzval hosta dnešního zasedání RM, pana Ondřeje Sůvu, jednatele městské obchodní 

společnosti (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.), k přednesení jím sestavené Zprávy o činnosti 

a hospodářských výsledcích a dalších souvztažnostech výše uvedeného subjektu ve vztahu 

k zakladateli. 

Zpráva v písemné podobě byla předána všem přítomným radním a je v plném rozsahu Přílohou 

k tomuto Zápisu. 

Pro účely tohoto Zápisu zde nejsou uváděny všechny podrobnosti, pouze základní rámec 

vyřčeného.  

 

Ve Zprávě je mimo jiné uvedeno následující, o které se referující podělil, případně okomentoval.  

 

Středisko „TEPLO“ 

V lokalitě Sedlčany společnost spravuje celkem 11 kotelen na zemní plyn. Celkem 4 kotelny jsou 

provozovány na základě udělené licence na výrobu a rozvod tepelné energie  

od Energetického regulačního úřadu ČR a 7 kotelen na základě živnostenského oprávnění  

(tzv. koncese). 

 

Licence 

• CZT 1 Sedlčany, Severní sídliště 

• CZT 2 Sedlčany, Za Nemocnicí 

• CZT 3 Sedlčany, Sokolovská 

• 1. ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 

 

Koncese 

• Kotelna 2. ZŠ Propojení – Příkrá č. p. 67 

• Kotelna 5. MŠ – Šafaříkova č. p. 1070 

• Kotelna Strojírenská č. p. 791 (ubytovna) 

• Kotelna Kpt. Jaroše č. p. 482 (knihovna) 

• Kotelna T. G. Masaryka č. p. 32 (radnice) 

• Kotelna T. G. Masaryka č. p. 34 (úřady) 

• Kotelna Nádražní č. p. 336 (úřady) 

 

Obsluha kotelen je nadále řešena osmihodinovou pracovní dobou určeného zaměstnance,  

po zbytek dne mají ostatní proškolení pracovníci (v počtu tří) pouze pohotovost. Tento způsob 

obsluhy lze takto provozovat nejen proto, že společnost disponuje kotelnami, které jsou svým 

provozem zařazeny do kategorie s občasným dohledem, ale také z důvodu poměrně kvalitního 



 

 

systému hlášení poruch z jednotlivých zdrojů tepla (tímto způsobem jsou šetřeny mzdové 

prostředky na dalšího pracovníka jako obsluhu). 

 

V roce 2018 se nepodařilo dodat plánované množství tepla (teplejší ráz počasí). 

 

Prodej tepla se nedostal na plánovanou výrobu; celkem bylo prodáno 35 343,01 GJ, oproti 

původně plánovaným 36 500,00 GJ. Podle platné metodiky pro věcně usměrňovanou cenu tepelné 

energie činí jednotková cena 506,53 Kč bez DPH.  

Konečná cena je 582,51 Kč/GJ vč. DPH. 

  

Tato skutečnost vychází hlavně z udržení výše nájemného, minimálního navýšení stálých nákladů, 

ale také úspora vzniká uvedením kogenerační jednotky dne 22. srpna 2018 do zkušebního 

provozu. 

 

Jako každoročně společnost musela dodržet předepsanou celkovou tepelnou ztrátu rozvodného 

tepelného zařízení, která je ERÚ ČR stanovena max. na 12 %. V roce 2018 bylo dosaženo konečné 

ztráty rozvodného zařízení 6,21 %.  

 

V průběhu roku byla řešena na kotelnách a v domovních předávacích stanicích běžná provozní 

údržba a běžné provozní poruchy.  

 

Prioritou tohoto střediska je i nadále stabilizace či snížení jednotkové ceny v cenové lokalitě 

Sedlčany, porovnání je ve Zprávě uvedeno v grafické podobě. 

 

- prodej tepla od 1. ledna do 31. prosince v letech 2015 – 2018  

o 2015 = celkem 35 944,48 GJ 

o 2016 = celkem 37 462,73 GJ 

o 2017 = celkem 37 603,51 GJ 

o 2018 = celkem 35 343,01 GJ 

 

- prodej tepla od 1. ledna do 30. dubna v letech 2015 – 2019  

o 2015 = celkem 18 856,70 GJ 

o 2016 = celkem 18 192,79 GJ 

o 2017 = celkem 19 775,43 GJ 

o 2018 = celkem 18 001,59 GJ 

o 2019 = celkem 16 605,70 GJ 

 

CENOVÁ LOKALITA – SEDLČANY 

KALKULACE – ROK 2019 

 

Proměnné náklady 14.046.549,00 Kč 

Palivo 9.691.854,00 Kč 

Nákup tepelné energie 3.341.695,00 Kč 

Elektřina  1.000.000,00 Kč 

Technologická voda 9.000,00 Kč 

Ostatní proměnné náklady 4.000,00 Kč 

 

Stálé náklady 5.659.093,00 Kč 



 

 

Mzdy vč. pojištění 2.192.478,00 Kč 

Opravy a údržba 700.000,00 Kč 

Odpisy 71.115,00 Kč 

Nájem 1.683.000,00 Kč 

Leasing  

Zákonné rezervy  

Výrobní režie 350.000,00 Kč 

Správní režie 700.000,00 Kč 

Úroky z úvěru 0,00 Kč 

Ostatní stálé náklady -37.500,00Kč 

 

Zisk 500.000,00 Kč 

Celkové náklady 19.705.642,38 Kč 

Celkem náklady a zisk 20.205.642,38 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko „BYTY“ 

Činnost tohoto střediska je založena nejen na ekonomické a administrativní činnosti, ale také 

na údržbářských pracích, které se správou městského bytového fondu souvisí. 

Příjmy z tohoto střediska jsou tvořeny z: 

- mandátní odměny za správu bytů, 

- fakturace za práce údržbářů. 

 

V současné době společnost spravuje: 

a) městské byty – tj. byty v objektech bytových domů č. p. 85 (3), č. p. 105 (1), č. p. 151(1), 

č. p. 112 (9), č. p. 1070 (1), č. p. 1172 (9), č. p. 1173 (9), č. p. 1174 (9), č. p. 1175 (6) zde 

probíhá prodej všech bytových jednotek a dále byty v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany v objektu domu v č. p. 172 (12), č. p. 173 (12) a č. p. 175 (24); 

Celkem 96 bytů; 

b) byty v objektu Strojírenská č. p. 791 (52 bytů 2+kk, 2 byty 3+1 v přízemí, 1 byt 1+kk, 6x 

přístřeší a „boční byt“); 

c) společenství vlastníků jednotek – tj. č. p. 417 (12), č. p. 527 (9), č. p. 528 (4), č. p. 529 (4), 

č. p. 564 (6), č. p. 565 (6), č. p. 622 (8), č. p. 623 (15), č. p. 624 (15), č. p. 636 (11), č. p. 

647 (23), č. p. 659 (23), č. p. 738 (24), č. p. 739 (24), č. p. 871 (12), č. p. 872 (12), č. p. 

876 (22), č. p. 877 (17), č. p. 879 (15), č. p. 880 (15), č. p. 1 057 (8), č. p. 1 058 (9), č. 

p. 1059 (10), č. p. 1060 (10), č. p. 1061 (10). 

 

Množství tepelné energie  
36 500,00 GJ 

10 138,89 MWh 

Cena bez DPH  
553,58 Kč/GJ 

1.992,89 Kč/MWh 

Cena včetně DPH 
636,62 Kč/GJ 

2.291,82 Kč/MWh 



 

 

Hlavním úkolem tohoto střediska byla v loňském roce (2018) běžná údržba, opravy  

a administrativní činnost bytového fondu, která se správou souvisí. 

 

Loňský rok (2018) byl dalším uceleným obdobím po provedené personální změně, kdy došlo  

ke snížení stavu o jednoho zaměstnance; v současné době můžeme skutečně konstatovat, že tato 

personální změna nevyvolala žádné větší komplikace, které by měly vliv na chod administrativní 

části tohoto střediska.  

 

Středisko „PŘIVADĚČ“ 

Tato stavba byla uvedena do plného provozu v říjnu 2015, v objektu Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. vznikl tzv. centrální dispečink celého provozu. V průběhu prvního pololetí byly 

provedeny periodické údržby a revize, dochází k běžné údržbě celé délky trasy, především 

ve vegetačním období a dále k údržbě dvou hlavním vodojemů v Benešově a Voračicích. 

 

Specifikace míst vodojemů: 

- Benešov – Šiberna……………………………. 2 000 m3, 

- Voračice……………………………………… 2 × 150 m3, 

- 19 × armaturní šachty, 

- 10 × odkalovací a výpustní objekty, 

- 32 × automatické vzdušníky. 

Dále byly dořešeny veškeré závady v rámci reklamace.  

 

V průběhu roku 2018 probíhala další jednání o možnosti připojení dalších odběratelů (určitý 

přehled): 

- připojení obce Štětkovice – vydáno stavební povolení, 

- vodovod Dublovice – vydáno stavební povolení, 

- napojení společnosti DZV NOVA, a. s. (Petrovice u Bystřice) – stavba pokračuje, předpoklad 

dokončení podzim 2019, 

- připojení obce Vojkov – na základě uzavřených smluv je dodávka pitné vody realizována 

od 1. března 2019, 

- napojení společnosti ALPLA, s. r. o. (Petrovice u Bystřice) – na základě uzavřených smluv je 

dodávka pitné vody realizována od 5. září 2018, 

- připojení města Bystřice – v únoru 2019 vydáno ze strany Městské teplárenská Sedlčany, s. r. 

o. vyjádření k dokumentaci ke stavbě. 

 

Hospodaření společnosti v roce 2018 

 

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2016 byl kladný ve výši + 88.000,00 Kč; rok 2017 

skončil hospodářským výsledkem také v kladných číslech ve výši 192.000,00 Kč. 

 

V loňském roce (2018) se podařilo navýšit mzdové hodnocení všem zaměstnancům. Z vlastních 

finančních prostředků společnosti proběhly stavební úpravy, které spočívaly v opravě budovy 

sídla společnosti. 

 

Předběžný celkový výsledek společnosti za rok 2018 je kladný ve výši 172.000,00 Kč.  

 

Veškerá zařízení, která jsou provozována Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., jsou 

připravena na další období.  



 

 

 

Referující Zprávu a vybrané údaje v ní patřičně okomentoval a provedl přítomné členy RM všemi 

záležitostmi hodnými pozornosti. 

 

Pan starosta referujícímu za přednesení dílčí zprávy o plnění úkolů, hospodaření společnosti 

a další činnosti poděkoval a otevřel k problematice diskusi. 

 

Diskuse k problematice: 

▪ nad zlevněním ceny tepla (veliké úspory pro občany); 

▪ ukončení výstavby kogenerační linky na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany; postup prací; 

▪ nárůst nakupovaných energií k provozu, v roce 2018 za primární palivo o 30 % (nákupní 

hodnoty); promítnuto do kalkulace cca + 9 %;  

▪ na rok 2020 bude aplikována jiná sazba DPH – snížení o 5 % pro koncového odběratele; 

▪ hlavní roli pro konečnou cenu tepla hraje nákupní cena zemního plynu; 

▪ snižování rozsahu MBF (privatizace bytů); 

▪ nad pozitivními hospodářskými výsledky; 

▪ 2020 jiná sazba DPH snížení o 5 % pro koncového odběratele (systém dvou částí komoditní 

a regulované, 480,- Kč v roce 2018, letos 634,- Kč; 

▪ nakupování el. energie – skokové zdražení cca o 30 %, znamená meziroční nárůst na složce 

paliva – vizte již výše; 

▪ 50,- Kč na GJ je úspora po kogeneraci, (byt 2+1 nebo 3+1, průměrně 70 m2, platby v intervalu 

částek 12 - 20 tis. Kč/rok; průměr 15,- tis. Kč/rok – 3+1 při 21o Celsia; 

▪ roční výroba tepla celkově – vliv zateplení objektů, výměna oken, snížení výroby tepla; 

▪ oproti jiným lokalitám je ve městě Sedlčany cena tepla nižší (kogenerace pro rodinu představuje 

úsporu cca 3.000,- Kč/rok, což každá rodina odebírající teplo ušetří díky rozhodnutí Rady města 

Sedlčany v dřívějším volebním období);  

▪ investice s případným odpojením od centrálního vytápění hradí ten, kdo odpojení vyvolal; 

hydraulické vyvážení soustavy; přeprogramování; demontáž okruhu apod; 

▪ nedobytné pohledávky (vyčerpány všechny cesty, zřejmá nevymahatelnost); 

▪ hospodaření za rok 2018 příznivé. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta konstatoval, že město Sedlčany nemá vůči řízení společnosti 

a její činnosti výhrady.  

Rada města Sedlčany ústy pana starosty jednateli poděkovala za kvalitně odváděnou práci. 

 

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

hlasováno: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. za rok 2018, hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů, 

výhledech činnosti a dále informace ve věci výkonu spektra služeb a předpokládaného vývoje 

jejich cen na následující období roku 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-271/2018-2022. 

  
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 



 

 

3.1.1 Návrh na uzavření Darovací smlouvy; dárce Jaroslav Třešňák – Horova, se sídlem 

Krupská 33/20, 415 01 Teplice 

Referující: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

uzavření návrhu Darovací smlouvy mezi dárcem – subjektem s názvem Jaroslav Třešňák – 

Horova, se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice a obdarovaným městem Sedlčany, na základě 

které v souladu s již uzavřenou Smlouvou o budoucí darovací smlouvě, daruje dárce 

obdarovanému inženýrské sítě, tj. prodloužení vodovodního řadu a kanalizace v rámci stavby 

vodního díla pod názvem „Obchodní centrum Sedlčany“ s tím, že věcná hodnota daru 

(předmětné části potrubí) – vodovodního řadu – činí 347.478,- Kč a věcná hodnota části daru – 

kanalizačního řadu – činí 372.979,- Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Darovací 

smlouvy mezi subjektem Jaroslav Třešňák – Horova, se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice, 

jako dárcem a městem Sedlčany, jako obdarovaným, na základě které v souladu s již uzavřenou 

Smlouvou o budoucí darovací smlouvě, daruje dárce obdarovanému inženýrské sítě, tj. 

prodloužení vodovodního řadu a kanalizace realizované v rámci stavby „Obchodní centrum 

Sedlčany“ s tím, že věcná hodnota části daru vodovodního řadu činí 347.478,- Kč a věcná 

hodnota části daru kanalizačního řadu činí 372.979,- Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-272/2018-2022. 

 

3.1.2 Žádost AUTODROMU Sedlčany, s. r. o., se sídlem Pod Cihelným vrchem č. p. 107, 

264 01 Sedlčany, o odprodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

Referující: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany projednala Žádost AUTODROMU Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Pod Cihelným vrchem č. p. 107, 264 01 Sedlčany, o odprodej pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 251/16, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha v k. 

ú. Sestrouň, obec Sedlčany (v areálu Sedlčanské kotliny – v sousedství tribuny na pozemcích 

parc. č. 251/8 a parc. č. 251/9 ve vlastnictví žadatele).  

Důvodem podané Žádosti je záměr žadatele provést úpravy zmíněné tribuny a jejího okolí, a to 

za účelem zkvalitnění servisu pro závodníky a návštěvníky pořádaných sportovních 

(motoristických) akcí.  

Rada města Sedlčany zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby jako 

podklad pro další postup a případné rozhodování v Žádosti projednal navrhovaný prodej 

dotčeného pozemku s vlastníky sousedního pozemku parc. č. 251/18, tj. Autoklub ČR, 

Opletalova 1337/29, Nové Město, Praha 1 (vlastník podílu ve výši id. 3/10) a Autoklub RAC 

Sedlčany, se sídlem Sestrouň č. p. 107, 264 01 Sedlčany (vlastník podílu ve výši id. 7/10). 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem podrobněji (mapové podklady) a dalším postupem; 

▪ zájmy města Sedlčany (potřebnost/nepotřebnost; součástí komplexu); dopravní obslužnost, 

stávající užívání v reálu a další; 

▪ úvahy nad dalšími možnostmi postupu. 

 



 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby jako podklad 

pro rozhodnutí projednal případný prodej dotčeného pozemku s vlastníky sousedních pozemků, 

čímž je myšleno spoluvlastníky pozemku parc. č. 251/18, tj. Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, 

Nové Město, Praha 1 (podíl id. 3/10) a Autoklub RAC Sedlčany, se sídlem Sestrouň č. p. 107, 

264 01 Sedlčany (podíl id. 7/10). 

Následně bude rozhodnuto o dalším nakládání. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.3 Žádost společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ve věci bezúplatného pronájmu 

veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

Referující: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

Rada města byla prostřednictvím materiálu, který připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku, informována o Žádosti společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., se sídlem 

Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany, která se týká bezúplatného pronájmu veřejného prostranství 

na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech dne 4. září 2019, a to za účelem pořádání akce „Den 

zdraví“.  

 

Diskuse: 

▪ podpora. 

 

Závěr: 

Rada města obdobně jako v minulém roce 2018 schválila, aby zmíněná nezisková akce byla 

s ohledem na charakter akce (bezplatné poskytování vyšetření a odborných konzultací) 

osvobozena od místního poplatku, což je v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1) obecně závazné 

vyhlášky města Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost o koupi bytu v privatizovaném bytovém domě 

Referující: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

Varianta I 

Rada města Sedlčany v návaznosti na svá usnesení č. RM 9-157/2018-2022 ze dne 20. února 

2019 a RM 12-194/2018-2022 ze dne 20. března t. r., na základě kterých byl žadatelce přidělen 

byt velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 9) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264 01 

Sedlčany, projednala Žádost o odkoupení přiděleného bytu do osobního vlastnictví.  

Rada města v souladu se svými předcházejícími rozhodnutími, kdy v případě uvolnění 

městských bytů v domech ve vlastnictví SVJ, prodávala tyto byty současným nájemcům, 

zvažovala v jedné z variant možného řešení vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany, 

aby výše uvedený byt byl odprodán žadatelce, a to za cenu schválenou Zastupitelstvem města 

Sedlčany v maximální výši 5.500,- Kč/m2, tj. 66,8 m2 za celkovou cenu 367.400,- Kč (případně, 

aby výše uvedený byt byl odprodán za původní cenu (ZM již schválilo), tj. jako ostatním 

nájemcům za jednotkovou cenu 4.900,- Kč/m2, tj. 66,8 m2 za celkovou cenu 327.320,- Kč).  

 

Varianta II 



 

 

Rada města Sedlčany v návaznosti na obsáhlejší diskusi ohledně řešení uvedené problematiky, 

vedenou dříve na jednání RM dne 20. února 2019 (vizte Zápis č. 9/2018-2022 - usnesení 

č. RM 9-157/2018-2022), na základě které byl žadatelce přidělen byt velikostní kategorie 3+1 

(č. bytu 9) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany, zvažovala Žádost 

o odkoupení přiděleného bytu do osobního vlastnictví zamítnout, neboť pokládá za vhodné, 

aby byl tento byt ponechán ve vlastnictví města Sedlčany jako byt do budoucna potřebný. 

 

Další diskuse: 

▪ nad variantami; 

▪ nad potřebností bytu (privatizovaný objekt); 

▪ další záležitosti a aspekty prodeje; (podstata dřívějšího rozhodnutí ZM o privatizaci celého 

objektu); 

▪ potřeba konzultací a prověrky možností před PZ města Sedlčany. 

 

Závěr: 

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, provede žádané konzultace. Případem Žádosti se bude 

dále RM zabývat. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2.2 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; ubytovací jednotka č. 12/IV. patro 

v objektu bytového domu Strojírenská č. p. 791 

Referující: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

RM zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), 

na dobu určitou, tj. od 1. července do 31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), 

a to s žadatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-273/2018-2022. 

 

3.2.3 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; ubytovací jednotka č. 5/II. patro 

v objektu bytového domu Strojírenská č. p. 791 

Referující: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

RM zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

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

s žadatelkou, na dobu určitou, tj. od 1. června do 31. prosince 2019 (dosud uzavřený uživatelský 

vztah je platný do dne 31. května 2019). 

 

Diskuse: 

Bez příspěvku. 

 



 

 

Usnesení: 

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

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

patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. června do dne 31. prosince 2019 (dosud uzavřená 

smlouva účinná do dne 31. května 2019).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-274/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Konečné projednání Žádosti o snížení nájemného za užívání nebytových prostor 

v administrativní budově Sedlčany č. p. 34 

RM byla informována z úst pana Ing. Josefa Soukupa o výsledcích jeho zjištění. Jmenovaný 

člen RM si od žadatele vyžádal doplňující informace k Žádosti. 

 

Diskuse: 

▪ nad možnostmi řešení; 

▪ nad vyslovenými názory jednajících členů RM;   

▪ další aspekty problematiky; 

▪ studie využití (zadání); další kroky a využití pro potřeby města a jeho subjektů. 

 

Závěr:  

▪ Rada města Sedlčany rozhodla své dříve přijaté usnesení na základě opětovné Žádosti 

o snížení nájemného pod cenu v místě a čase obvyklou nerevokovat; RM trvá na stanovených 

podmínkách; nebyl shledán veřejně prospěšný ani jiný důvod pro snížení nájemného. 

▪ Rada města Sedlčany ukládá Odboru majetku v součinnosti se Sportovními areály Sedlčany, 

příspěvkovou organizací, nabídnout uvolněné prostory, a to za podmínek (veřejná soutěž) dále 

stanovených pro případné přestěhování posilovny do zázemí LAS Taverny. 

▪ Administrativu k případu zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku.    

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.3.2 Zajištění volebních místností na akci – „Volby do Evropského parlamentu 2019“ 

Rada města Sedlčany byla seznámena se stavem zajištění voleb.  

Volební místnosti budou zajištěny jako u voleb komunálních.  

Vybrané volební místnosti, a to s ohledem na jejich užívání jiným způsobem je potřebné ošetřit 

uživatelskými vztahy. 

RM byla seznámena s návrhy smluvních ujednání. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse.  

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu Městského muzea Sedlčany 

(pronajímatel IČO 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to 

v souvislosti s konáním akce „Volby do Evropského parlamentu 2019“, kde bude zřízena 

volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v termínu 24. května 

a 25. května 2019.“ 



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-275/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu Kulturního domu 

Josef Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 

264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do Evropského parlamentu 

2019“, které se budou konat dne 24. května a 25. května 2019, bude zřízena volební místnost 

pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-276/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to za navržených smluvních podmínek předložený návrh 

Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace „U Beranů“ 

(identifikace subjektu IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č. p. 28, 264 01 

Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do Evropského parlamentu 2019“, 

které se budou konat dne 24. května a dne 25. května 2019, bude zřízena volební místnost 

pro volební okrsek Sedlčany č. 9.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-277/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Podpora projektu Gymnázia Cheb 

Gymnázium Cheb požádalo město Sedlčany o finanční příspěvek na projekt, do něhož se 

zapojují studenti z celé ČR (např. i studenti G a SOŠE Sedlčany). 

Jedná se o dějepisnou studentskou soutěž, na jejíž podporu subjekt žádá 3.000,- Kč. 

Podle informací se soutěže skutečně zúčastní studenti ze zdejšího G a SOŠE Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ podpora pouze regionálních aktivit; 

▪ Žádost spíše odmítnout a dotaci neposkytnout. 

▪ zajistit odpověď (Sekretariát MěÚ Sedlčany). 

 

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

rozhodla dotaci neposkytnout. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací města Sedlčany za rok 2018 

 ve smyslu Vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

 

Pan starosta provedl stručná rekapitulace rozhodných údajů k jednotlivým subjektům. 

 

1. základní škola Sedlčany  

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad;  



 

 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2018 není. 

 

2. základní škola - škola Propojení Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad;  

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2018 není. 

 

Základní umělecká škola Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad; 

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2018 ve výši 82.817,31 Kč; 

- návrh rozdělení:  

▫ Rezervní fond 42.817,31 Kč (nákup hudebních nástrojů, aparatury, dokončení výměny 

osvětlení v budově školy); 

▫ Fond odměn 40.000,- Kč. 

 

Mateřská škola Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad; 

- inventarizace majetku k 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosince 2018 ve výši 89.801,33 Kč; 

- návrh rozdělení:  

▫ Rezervní fond 80.000,- Kč (dovybavení PC a SW);  

▫ Fond odměn 9.801,33 Kč. 

   

Školní jídelna 1. ZŠ Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad; 

- inventarizace majetku k 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosince 2018 ve výši 83.958,54 Kč; 

- návrh rozdělení:  

▫ Rezervní fond 83.958,54 Kč (malování kuchyně, technického zázemí-šatny, sklady, 

úklidová komora, přípravna masa, zeleniny, brambor, sociální zařízení). 

                   

Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad;  

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2018 není. 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad;  

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosince 2018 ve výši 98.405,33 Kč; 

- návrh rozdělení:  

▫ Rezervní fond 98.405,33 Kč (výměna klavíru). 

 

 Městské muzeum Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad;  

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosince 2018 ve výši Kč 95 548,08 

- návrh rozdělení:  



 

 

▫ Rezervní fond 65.548,08 Kč (opravy a údržba prostor muzea, sbírek);   

▫ Fond odměn 30.000,- Kč.  

 

Městská knihovna Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad;  

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření k 31. prosince 2018 ve výši 68.419,63 Kč; 

- návrh rozdělení:  

▫ Fond rezervní 68.419,63 Kč (dokončení podia v dětském oddělení). 

 

Sportovní areály Sedlčany 

- zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky – bez výhrad;  

- inventarizace majetku ke dni 31. prosince 2018 provedena; 

- zlepšený výsledek hospodaření ke dni 31. prosince 2018 není. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy na rozdělení částek zlepšeného hospodářského výsledku. 

▪ pan starosta doporučil materiál schválit (projednané výroky usnesení). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje dílčí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 

a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je město Sedlčany. Jedná se o subjekty: 1. základní škola Sedlčany, Primáře 

Kareše 68, okres Příbram; 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres 

Příbram; Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřská škola Sedlčany, 

Šafaříkova 1070; Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní 

jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské 

muzeum Sedlčany; Sportovní areály Sedlčany a Městská knihovna Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-278/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje dílčí účetní závěrky ke dni 31. prosince 2018, a to 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany: 1. základní školy Sedlčany, Primáře 

Kareše 68, okres Příbram; 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres 

Příbram; Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, 

Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní 

jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; 

Městského muzea Sedlčany; Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-279/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků 

dosažených ke dni 31. prosince 2018 u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany, a to: Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, 

Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany a Městské knihovny 

Sedlčany.“ 



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-280/2018-2022. 

 

4.3 Systémová podpora občanské společnosti; rozdělení finančních prostředků z rozpočtu 

města Sedlčany pro rok 2019; projednávání druhé množiny Žádostí 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany přednesl návrh na rozdělení rozpočtem 

města Sedlčany na rok 2019 alokovaných finančních prostředků mezi množinu žadatelů, a to 

s ohledem na hodnocení důvodnosti (množiny činnosti a její váha), finanční 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) 

Farní charita Starý 

Knín 

20.000,00 40.000,00  - 20.000,00 

Benkon Benešov 2.000,00 5.000,00  RM 2.000,00 

Klub stomiků ILCO 

Příbram 

2.000,00 Podle uvážení 

a možností města 

Sedlčany 

RM 2.000,00 

Centrum pro neslyšící 

a nedoslýchavé pro 

Prahu a Středočeský 

kraj  

2.000,00 4.000,00 RM 2.000,00 

Mela, o. p. s.  - 30.000,00 - 20.000,00 

Ivana Nikitinská 

Čermáková 

(AVALONE) 

 

- 98.040,00 - 10.000,00 

Za všechny 

posuzované subjekty 

- - - 56.000,00 

 

Pro žadatele Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany RM 

posuzovala podanou Žádost o částku ve výši 67.000,- Kč, přičemž je RM navrhováno přidělit 

částku ve výši 40.000,- Kč. Záležitost bude postoupena k rozhodnutí ZM na červnovém jednání. 

 

V případě schválení navrhovaného příspěvku pro Diakonii Apoštolské církve, středisko 

Domácí hospic Křídla Sedlčany, by z alokovaných prostředků zbývalo rozdělit 4.000,- Kč. 

 

Množina podporovaných přímo rozhodnutí ZM schváleným rozpočtem města Sedlčany: 

▪ Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., Místní organizace Sedlčany …… rozpočtem schváleno 

přidělení 20.000,- Kč; 

▪ Svaz diabetiků ČR PS Sedlčany …… rozpočtem schváleno přidělení 20.000,- Kč; 

▪ Senioři Sedlčany (podpora činnosti skrze OSV) …… rozpočtem schváleno přidělení 

20.000,- Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad vyřčenými návrhy; návrh veřejnoprávních smluv; 

▪ další související problematika; právní zajištění. 

 



 

 

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: 

▪ Farní charita Starý Knín v částce 20.000,00 Kč; 

▪ Benkon Benešov v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Klub stomiků ILCO Příbram v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj  v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Mela, o. p. s. v částce 20.000,00 Kč; 

▪ Ivana Nikitinská Čermáková (AVALONE) v částce 10.000,00 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 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-281/2018-2022. 

 

4.4 Služba pro veřejnost; rozmnoženiny dokumentů 

RM byl předložen návrh ocenění služeb na pracovišti Podatelny a recepce Městského úřadu 

Sedlčany a dále na Turistickém informačním centru Sedlčany. 

RM předložený a o spektrum služeb obohacený ceník zvažovala schválit. 

 

Diskuse: 

▪ kopie dokumentů; 

▪ další služby související. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje ceník služeb pořizování rozmnoženin písemností, které budou 

na určených zařízeních pořizovány v Turistickém informačním centru Sedlčany 

v administrativní budově Masarykovo náměstí č. p. 34 a na recepci Městského úřadu Sedlčany 

a administrativní budově Masarykovo náměstí č. p. 32.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-282/2018-2022. 

 

4.5 Návrh na úpravu Sportovního areálu v Luční ulici; požární sport 

Materiál k projednání předložil do RM dne 15. května 2019 Odbor investic. 

Záležitost se týká dalších úprav areálu – Luční ulice. 

V průběhu prací realizovaných v rámci areálu – Luční ulice, dochází k upřesňování požadavků 

zástupce požárního sportu na provedení ploch pro závody v rámci tohoto sportu. Bylo 

provedeno kácení stromů pro potřeby uvolnění prostoru, osetí trávníkem a zpevněna plocha 

o výměře cca 260 m2 (Sedlčanské technické služby, s. r. o.), na které je požadován asfaltový 

povrch. Dále je požadováno osazení 2 odtokových kanálů a vpustí pro odložené hadice, dvou 

hydrantů pro napouštění kádí s vodou napojených na městský vodovod. Napojení areálu 



 

 

na městský vodovod je již projekčně připraveno, není požádáno o povolení díla z důvodu dosud 

nedosaženého souhlasu spoluvlastníka pozemků v části, kde je navrženo napojení na vodovodní 

řad a vstup do areálu. Zástupce požárního sportu p. Janský nabízí provedení kanálů a hydrantu 

svépomocí, žádá o odsouhlasení těchto prací. 

Pro provedení asfaltové plochy byla poptána firma BES, s. r. o. (na připravený podklad) 

a ocenila práce pouze za položení asfaltu v ploše 228 m2 za cenu 163.932,- Kč bez DPH, tj.  

198.358,- Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: 

▪ pouze čistá zpevněná plocha bez kanálů a hydrantu (mohou být případně vedle). 

 

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 provedení asfaltového povrchu pro potřeby 

závodů hasičského sportu ve Sportovním areálu v Luční ulici s firmou BES, s. r. o.; IČO 

43792553, za nabídnutou cenu ve výši 163.932,- Kč bez DPH, tj. 198.358,- Kč vč. DPH. Rada 

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

příslušného smluvního ujednání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-283/2018-2022. 

 

4.6 Využití k instalaci Smart designových toalet na veřejných prostranstvích bez možnosti 

připojení na inženýrské sítě 

Pan starosta RM seznámil s možností vyřešit situaci při sportovišti v Luční, případně i jinde, 

pomocí tzv. chytrého WC; funguje na telefon. 

Projekt (nabídka) zajišťuje dostupnost toalet v prostorách přístupných nejširší veřejnosti. 

Smart designové toalety jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, např. signál pro wifi, 

možnost dobití mobilního telefonu. 

Sledování aktuálního provozního stavu spotřeby náplní či výši kalů pomocí aplikací 

na mobilním telefonu je monitorováno automaticky bez potřeby fyzické kontroly.   

Využít lze v místech, jako jsou parky, dětská hřiště a venkovní sportoviště, cyklostezky nebo 

naučné stezky, turistické trasy, kulturní památky, stojící ve volné přírodě, hřbitovy apod., kde 

je standardní řešení velmi nákladné, neboť je nutné přivést na místo inženýrské sítě a provádět 

pravidelný dohled.  

Pro Smart designové toalety není nutné mít přípojku elektrické energie, žádné připojení 

k vodovodnímu řádu, ani napojení na kanalizační síť. Pokud jsou v daném místě sítě k dispozici, 

jako jsou např. městská centra, je samozřejmě možné stávající sítě pro provoz využít.  

Každá kabinka je vždy vyrobena na míru požadavkům zákazníka. Je možné vyrobit např. 

bezbariérové toalety pro vozíčkáře, kabinky určené k osprchování či přebalení malých dětí 

a další možnosti podle zadání zákazníka.  

Toalety se již výborně osvědčily např. na těchto místech, kde si je lze prohlédnout:  

▫ Praha 6 - ulice Lotyšská, Anastázova, dětská hřiště, Ladronka, Hadovka;  

▫ Votice – dětské hřiště, autobusová zastávka (toaleta s bezbariérovým přístupem pro invalidy); 

▫ Rozhledna Babka; 

▫ Sadská;  

▫ Zruč nad Sázavou – dětské hřiště, cyklostezka; 

▫ Zásmuky - náměstí, park;  

▫ Mutěnice – sportoviště, hřbitovy; 



 

 

▫ Libice nad Doubravou – dětské hřiště; 

▫ Ostrava jih – hlavní třída; 

▫ Stará Bělá – dětské hřiště. 

Přesné  umístění Smart toalet je možné najít  i na mapy google po zadání textu „smart toalety“. 

 

Závěr: 

RM přijala informace bez přijetí usnesení. RM doporučuje dále jednat. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Návrh na vyhotovení projektového řešení prostor prádelny v objektu bývalých Jeslí 

Sedlčany (Rodinné centrum Petrklíč)  

Podmínky dotace na vyhotovení stavební části: 

▪ nositel projektu MAS; 

▪ iniciativa Rodinné centrum Petrklíč; 

▪ odhadovaná potřeba cca 2 mil. Kč na úpravu prostor prádelny; 

▪ 95 % podpory. 

Odbor investic projednával nabídku na dokumentaci se subjektem OLAF studio, s. r. o.; IČO 

27878023; nabídka za dne 15. května 2019. 

Nabídka sestává z (ze): 

▪ zaměření stavby (pasportizace stávajícího stavu budovy v rozsahu 1.NP a 2.NP 

o předpokládané celkové ploše 475 m2; 

▪ studie stavby (1.NP a 2.NP); stavební úpravy, koncepční změny; předpoklady pro vytvoření 

nových prostor (dotace); 

▪ dokumentace pro provedení stavby. 

Nabídková cena 145.000,- Kč bez DPH. 

Nabídka řeší i způsob úhrady faktur. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností celého rozsahu; 

▪ definování předmětu a cíle projektu (záměru města a uživatele); 

▪ vše je žádoucí upřesnit (v zadání); prostudovat a okomentovat nabídku žádoucí ze strany 

Odboru investic, zajistit informace. 

 

Závěr: Úkol pro Odbor investic zajistit vysvětlení pro RM a vedení města. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Slavnosti za příčinou 125 let od otevření místní dráhy Olbramovice – Sedlčany; 

podpora Středočeského kraje 

Pan starosta RM seznámil s administrací dotace (Veřejnoprávní smlouva); dotace 

Středočeského kraje ve výši 50,- tis. Kč na výše uvedenou akci. 

Slavnosti bude organizovat město spolu s ČD. 

 

Diskuse: 

▪ množství sdružených financí; 

▪ nad původní Žádostí a jejím obsahem; geneze přístupu Středočeského kraje; 

▪ termíny akce a další. 

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Veřejnoprávní smlouvu navrhovanou uzavřít mezi městem 

Sedlčany (příjemcem dotace) a Středočeským krajem (poskytovatel dotace), na základě které 

je město Sedlčany příjemcem účelové dotace ve výši 50.000,- Kč k využití na Slavnosti 

za příčinou 125 let od otevření místní dráhy Olbramovice – Sedlčany.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-284/2018-2022. 

 

4.9 Požadavek Osadního výboru Solopysky na výstavbu klubovny  

Osadní výbor Solopysky předal podnět městu Sedlčany pro výstavbu nové klubovny, neboť 

objekt stávající, ve vlastnictví města, je v havarijním stavu a nelze využívat (ani jako volební 

místnost). 

ÚP umožňuje výstavbu na vhodném místě v lokalitě u hřiště, a to formou sportovního zázemí, 

klubovna, šatny, což by snoubilo potřeby občanů i města.  

 

Diskuse: 

▪ kapacita a účel záměru projektu; 

▪ způsob využití a využitelnost; 

▪ další aspekty a představy Osadního výboru Solopysky. 

 

Závěr:  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit zpracování 

základní objemové studie na řešení definovaných potřeb (zázemí sportujícím, hasičům, 

osadníkům a pro potřeby výkonu samosprávy města a státní správy v přenesené působnosti). 

Posuzovány přitom budou možnosti rekonstrukce stávajícího objektu na návsi osady (dříve č. 

p. 6, nyní objekt bez č. p. / č. ev.) a výstavba (přestavba) objektu při sportovní ploše, který má 

větší lokální přitažlivost pro osadníky (místo, dimenze, zadání co postavit). 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.10 Návrh systémového řešení (varianty) odkanalizování osady Solopysky 

Předloženy byly úvahy na odkanalizování společnou ČOV osady Solopysky, případně jiné další 

řešení, které se nabízí s vyšší pravděpodobností, tj. domovní čistírny odpadních vod. 

Zvažována byla podpora města. 

V současné době probíhá řízení nad možnostmi řešení, a to zejména ve vztahu k:  

▪ možnostem stávající ÚPD sídelního útvaru města Sedlčany (řešené lokality místní části 

Solopysky); 

▪ podpora individuálních domovních čistíren ze strany dotačních titulů; 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ rekognoskace terénu; 

▪ vliv na životní prostředí a spodní vodu (lokální zdroje pitné vody; domovní); 

▪ podpora výstavby domovních čistíren obecně; 

▪ zájem o vyhotovení a přijetí způsobu čištění. 

 

Diskuse: 

▪ nad výše uvedenými tématy. 

 

Závěr: 



 

 

Rada města Sedlčany obdržela informace o zadaném společném úkolu pro Odbor investic, 

Odbor životního prostředí a Odbor výstavby a územního plánování, jehož výsledky budou RM 

předloženy k řádnému projednání za účelem případného rozhodování v dané věci. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Kalendář (harmonogram) jednání RM na druhé pololetí 

Pan starosta sestavil a předložil návrh tzv. Kalendáře (harmonogramu) jednání RM na 2. 

pololetí roku 2019, při kterém jsou zároveň definována hlavní (obvyklá témata) z profilu 

činnosti RM v průběhu kalendářního roku. 

Výjimku z cyklu tvoří zasedání RM dne 10. července a dne 7. srpna 2019, jinak bude zasedání 

RM, respektive jednací dny v cyklu obvyklém (čtrnáctidenním). 

 

Veřejné zasedání ZM se předpokládá dne 23. září 2019 a dne 16. prosince 2019.  

 

Diskuse: 

▪ nad hlavními body vybraných jednání; dále bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu 

s definovaným hlavním bodem programu jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 

2019, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany na uvedené časové období.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-285/2018-2022. 

 

4.12 Návrh termínu konání Městských slavností ROSA 2020 

Pan starosta informoval o jednání Kulturní komise, která s ohledem na zajištění kvalitních 

interpretů (závaznost smluvních termínů) navrhla RM rozhodnout o termínu konání Městských 

slavností ROSA 2020 ve dnech 19. června (pátek) 2020 – 21. června 2020 (neděle). 

Rozhodnutí je podstatné přijmout, a to z důvodu projednání termínu a rozsahu činnosti tzv. 

hlavního vystupujícího na uvedeném podniku města Sedlčany. 

Navrhovaný termín je v souladu a dlouhodobými záměry a obvyklými zvyklostmi i s ohledem 

na souvztažnosti času a další akce (před hlavními školními prázdninami; dovolené, letní sezóna 

a další aspekty). 

 

Diskuse: 

▪ nad termínem; 

▪ nad programem (umělecké prostředí a nároky; řešení v předstihu; zastupování umělců); 

▪ nad grafickým návrhem plakátu na Městské slavnosti ROSA 2019 (úprava barevnosti). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na návrh Kulturní komise schvaluje závazný termín pro konání 

„Městských slavností ROSA 2020“, které se uskuteční ve dnech 19. – 21. června 2020.“ 

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

RM).  

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

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 16-286/2018-2022. 

 

4.13 Projednání rozhodnutí a úkolů vyplývající z veřejného zasedání ZM 

Pan starosta přednesl zprávu o rozdělení úkolů vyplývající ze souboru přijatých usnesení, 

z rozpravy, případně z diskuse zastupitelského sboru a veřejnosti, které vyplynuly z veřejného 

zasedání ZM dne 13. května 2019. 

Plnění usnesení rozděleno podle dopadu kompetencí a poskytované součinnosti. 

 

Další komentované a diskutované okruhy problematiky: 

▪ návrh Darovací smlouvy (diktát dárce, konzultace s PZ města Sedlčany; výsledky 

informativní schůzky se zástupcem donátora; lichost argumentů a požadavků);  

▪ požadavek na vyjádření PZ do právního souladu; 

▪ zájem dárce na ošetření zadávací dokumentace a jejího rozsahu s ohledem na naplnění 

projektového záměru; ochrana před nepoctivými dodavateli; 

▪ pojmenování Městského parku Sedlčany (subjekt poskytující dar nemá zájem do uvedeného 

zasahovat, věcí města Sedlčany); 

▪ harmonogram výstavby (vyhotovení) díla – doba trvání prací cca 2 – 3 měsíce; 

▪ 2 etapy realizace parku podle PD (kompletní park a výsadba jako celek; doplnění části 

mobiliáře – případně další rok); 

▪ instrukce obdržel administrátor sjednaný městem Sedlčany. 

 

Další úkoly: 

▪ předání vyhotovené studie bazénu (architekt měl předat do konce období 2/2019; onemocněl; 

předá dílo do 14 dní), připraví a přednese prezentaci na nejbližším veřejném zasedání ZM; 

▪ osvětlení parkové zeleně naproti obchodu s názvem Žabka; prodiskutováno s jednatelem - 

správcem (pan Jiří Daněk), zajištěna výměna těles za účinnější; zvažována bude případná 

úprava – redukce vzrostlé zeleně; 

▪ parkování v prostoru zvaném Na Mrskošovně (cca na 2/3 prostoru od Luční ulice bude 

parkování umožněno; oddělení provizorní, a to zábranou od další 1/3 plochy – zeleň), následné 

vyhotovení pevná plochy – část komunikace živičný povrch, část zatravňovací dlažba – 

parkování); možnosti regulovaného parkování, parkování v době uzavřeného autobusového 

nádraží – výstavba parkoviště; změna podmínek; parkování studentů; 

▪ vyvěšování vlajky EU (zajištěno se Správou budov a zařízení města Sedlčany); 

▪ organizační nedopatření (věnce na 8. května 2019; zajištění organizace práce Sedlčanské 

technické služby, s. r. o. a součinnost Správy budov a zařízení města Sedlčany). 

 

Závěr: Úkoly pro řádné vypořádání rozděleny podle kompetencí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Požadavky a návrhy na zapracování vybraných ustanovení 

do textu Veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany“;  

diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Martin Havel 

Pan Ing. Martin Havel se vrátil k problematice vybraného tématu z rozpravy zastupitelského 

sboru, který zazněl na veřejném zasedání ZM. 



 

 

Potenciální požadavek na předkládání a případné zajištění a uchovávání originálů listin 

(účetních dokladů; faktur apod.), kterými by bylo doloženo použití poskytnutých dotací 

v souladu se smluvním ujednáním, není důvodný. 

 

Diskuse: 

▪ nad smyslem a důvody požadavku; 

▪ další aspekty spolupráce a podpory. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informace o názorech na vědomí, a to bez přijetí 

specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

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

podnětů a případných připomínek.  

 

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

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

z pozice předsedajícího šestnáctému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 16/2018-2022), 

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 

(vyjma pana Ing. Jiřího Buriana, který sdělil, že jeho účast na počátku příštího jednání RM je 

ohrožena výkonem služební cesty). 

Na příští jednání RM je přizván pan Ing. Filip Zítko (Nemocnice Sedlčany). 

 

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

ukončil v čase 19:53 hod.  

 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Podklady pro jednání RM dne 15. května 2019 (Městská teplárenská Sedlčany, s., r. o.); 

(23 listů) 

3. Ceník služeb rozmnožování (1 list) 

4. Harmonogram jednacích dní, a to spolu s definovaným hlavním bodem programu 

jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2019 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ČOV – čistička odpadních vod 

ORP – obec s rozšířenou působností 

PD – projektová dokumentace 



 

 

PZ – právní zástupce 

RM – Rada města Sedlčany 

ÚP / ÚPD – územně plánovací dokumentace 

VS – veřejnoprávní smlouva 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


