
Anonymizovaný a upravený Zápis  RM č. 17/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 29. května 2019 

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

na adrese nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

 
Účast: Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 

Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno šest členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil.   

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian.   

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

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

Přizvaní hosté:  

▫ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany; 

▫ Ing. Filip Zítko (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.). 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

Městského úřadu Sedlčany I., nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany.  

Jednání započato: 16:05 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:06 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

čtrnácté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, a to v čase 16:05 hod. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany pozdravil a přivítal. 

Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání RM bylo přítomno šest 

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

Z nepřítomnosti na počátku jednání se na minulém jednání RM omluvil pan Ing. Jiří Burian, 

avšak pracovní povinnosti v Senátu ČR mu nedovolily se na jednání RM dostavit; kontaktoval 

pana starostu a omluvil se na celé jednání RM. 

 

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.  

 

Předsedající 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, dále 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: „Zdravotnictví, činnost Nemocnice Sedlčany“. 

 

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 (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. 17/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 15. května 2019  

 

2. Hlavní program: „Zdravotnictví, činnost Nemocnice Sedlčany“ 

2.1 Zpráva o činnosti, stavu zdravotní péče a záměrech provozovatele Nemocnice 

Sedlčany 

2.2 Klimatizace na oddělení Rehabilitace; objekt Nemocnice Sedlčany 

2.3 Objekt Nemocnice Sedlčany; Rekonstrukce záložní Kyslíkové stanice 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

3.1.1 Návrh úpravy majetkoprávních vztahů při účasti tří subjektů; lokalita 

osady Štileček 

3.1.2 Záměr směny pozemků s finančním vyrovnáním mezi městem Sedlčany a 

společností STROS Sedlčanské strojírny, a. s. 

3.1.3 Žádost AUTODROMU Sedlčany, s. r. o. o odprodej pozemku ve vlastnictví 

města Sedlčany, parc. č. 251/16 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (v areálu 

Sedlčanské kotliny); opakované projednávání 

3.1.4 Zajištění majetkoprávních vztahů; návrh „Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IP-12-6013757/1 Sedlčany – Třebnice, kNN pro parc. 

č. 261/30“ 



 

 

3.1.5 Zajištění majetkoprávních vztahů; návrh „Smlouvy o zřízení věcného 

břemene -služebnosti č. IE-12-6007368/VB/004 Sedlčany – propojení kNN, TS 

Sadová – Penny“ 

3.1.6 Záměr prodeje nepotřebného majetku (část pozemku parc. č. 54/2 k. ú. 

a obec Sedlčany) 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Žádost smluvního uživatele o koupi dosud užívaného bytu č. 9/II. patro na 

adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 417, 264 01 Sedlčany 

3.2.2 Privatizace zbylého bytu MBF v dříve privatizovaném bytovém domě na 

adrese Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany 

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

(Problematika s tímto obsahem nebyla do programu jednání RM zařazena.) 

 

4. Různé 

4.1 Rozpočtové opatření č. 2/2019; projednání návrhu 

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

přestupního terminálu Sedlčany“ 

4.3 Odvlhčení tanečního sálu v objektu Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 

č. p. 428, 264 01 Sedlčany 

4.4 Zadávací řízení LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

4.5 Investiční záměr privátního subjektu 

4.6 Záměr přístavby objektu Základní umělecké školy Sedlčany; studie přístavby 

4.7 Informace; Zavedení přímých autobusových spojení Praha – Neveklov – Sedlčany a 

Benešov – Neveklov – Sedlčany – Příbram 

4.8 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; ČMMJ, z. s., 

Okresní myslivecký spolek Příbram 

4.9 Žádost o poskytnutí dotace v rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; Veterán klub 

Sedlčany 

4.10 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; paní Dana 

Hanusová 

4.11 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; Ing. Kristýna 

Faktorová 

4.12 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; Dračí lodě 

Sedlčany, z. s. 

4.13 Předchozí souhlas s přijetím účelového daru pro příspěvkovou organizaci 

(2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany) 

4.14 Využití přeplatku z topné sezóny pro příspěvkovou organizaci (2. základní škola – 

Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany) 

4.15 Návrh na využití finančního přeplatku a Žádost o jejich čerpání; případ 1. základní 

školy Sedlčany 

4.16 Žádost o povolení převodu finančních prostředků z Fondu rezerv do Fondu 

investičního; případ Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace 

4.17 Informace o plnění na zkvalitnění externích služeb souvisejících s pojištěním 

majetku města 

4.18 Záměr na podporu projektu Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

externím subjektem; „Revitalizace nádrže Na Potůčku“ 

4.19 Aktualizovaný návrh programu jednání RM na druhé pololetí roku 2019 

4.20 Návrh Darovací smlouvy; podpora výstavby Městského parku Sedlčany 

4.21 Využití k instalaci Smart designových toalet na veřejných prostranstvích bez 

možnosti připojení na inženýrské sítě; druhé projednávání 



 

 

 

5. Diskuse (program doplněn o samostatné příspěvky)  

5.1 Plnění Kalendáře oddacích dní; zájem a povinnosti oddávajících 

5.2 Informace o ukončení provozu „Mlékárny Sedlčany“  

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 15. května 2019  

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

Předneseny byly výroky usnesení s uvedením stavu plnění:  

 

▫ RM 16-270/2018-2022 

K podaným informacím nebyly definovány a vysloveny žádné další úkoly. 

 

▫ RM 16-271/2018-2022 

Bez dalšího plnění. 

 

▫ RM 16-272/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 16-273/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 16-274/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 16-275/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 16-276/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 16-277/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

▫ RM 16-278/2018-2022 

Bez dalšího plnění. 

 

▫ RM 16-279/2018-2022 

Informace předány. Bez dalšího plnění. 

 

▫ RM 16-280/2018-2022 

Úkoly (související) ze strany města Sedlčany splněny.  

 

▫ RM 16-281/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 16-282/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 



 

 

 

▫ RM 16-283/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

▫ RM 16-284/2018-2022 

Úkol v plnění.  

 

▫ RM 16-285/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

▫ RM 16-286/2018-2022 

Zatím bez věcného plnění. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 15. května 2019 (RM č. 16/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 17-287/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Zdravotnictví, činnost Nemocnice Sedlčany“ 

 

2.1 Zpráva o činnosti, stavu zdravotní péče a záměrech provozovatele Nemocnice Sedlčany 

Pan starosta na jednání RM přivítal pana Ing. Filipa Zítka, provozního ředitele společnosti 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. Tato na základě smluvního ujednání (Nájemní smlouvy) 

provozuje areál Nemocnice Sedlčany za účelem poskytování určité množiny zdravotní péče.   

Obrazová a komentovaná část Zprávy (prezentace) je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. 

Z tohoto důvodu nejsou na tomto místě uváděny duplicitní informace. Vše podstatné je uvedeno 

v Příloze.   

 

Diskuse: 

▪ nad dílčí problematikou Zprávy; 

▪ nad vybranou činností a vývojem; 

▪ nad plněním smluvního ujednání; 

▪ o třístranném jednání provozovatele nemocnice, hlavní zdravotní pojišťovny a města; závěry 

▪ udržitelnost stavu a kvality služeb; 

▪ nad potřebou vylepšování prostředí (stavební zázemí,…); 

▪ nad pracovní skupinou a jejím personálním obsazením; nominace členů (za město Sedlčany Ing. 

Miroslav Hölzel, starosta a Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti, stavu zdravotní péče a záměrech 

provozovatele Nemocnice Sedlčany, sestavenou do formy prezentace a přednesenou panem 

Ing. Filipem Zítkem, provozním ředitelem společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., která je 

provozovatelem uvedeného zdravotnického zařízení.“  



 

 

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 17-288/2018-2022. 

 

2.2 Klimatizace na oddělení Rehabilitace; objekt Nemocnice Sedlčany  

Sdruženou Žádost o posílení rozpočtu na investiční akce do areálu Nemocnice Sedlčany v roce 

2019 Městský úřad Sedlčany ze strany provozovatele nemocnice přijal dne 15. května 2019 

a zaevidoval ji pod č. j.: ST/9927/2019. 

V Žádosti je uvedeno, že původní investiční plán nepočítal s instalací klimatizace na pracoviště 

Fyzioterapie (Rehabilitace), ale pouze s instalací 6 předokenních rolet v částce 120,00 tisíc Kč. 

Po vzájemné konzultaci provozovatele se zástupci města došlo nakonec k přehodnocení celého 

řešení a s ohledem na dosažení optimálního teplotního komfortu pro cvičící pacienty i personál 

bylo předběžně rozhodnuto o instalaci klimatizace. Vysokého komfortu je však dosaženo za cenu 

vyšších investičních nákladů. Navržené řešení je za 296,00 tisíc Kč. Navýšené provozní náklady, 

související s nárůstem spotřeby elektrické energie, je provozovatel připraven pokrýt z provozu 

vlastním nákladem. 

 

Odbor investic k uvedenému sdělil, že pro investiční akci podpořenou rozpočtem města Sedlčany 

částkou 120,00 tis. Kč, která je uvedena v Příloze č. 8 (Rozpočtu roku 2019), bylo uživatelem 

objektu Nemocnice Sedlčany připraveno zadání a poptána cenová nabídka na realizaci 

klimatizace. Cenová nabídka firmy Ladislav Štefka-Probiz, s. r. o.; IČO 28931688, zahrnuje 4 ks 

klimatizačních jednotek včetně montáže za celkovou cenu ve výši 244.498,40 Kč bez DPH, tj. 

295.843,06 Kč vč. DPH.  

V případě objednání zakázky za tuto nabídkovou cenu si akce vyžádá rozpočtovou úpravu Přílohy 

č. 8 rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, jak bylo uvedeno v Žádosti výše (dále řešeno). 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; 

▪ členové RM by měli realizovat prohlídku stavu objektu Nemocnice Sedlčany (požadavek 

přednesl pan MUDr. Karel Marek); pan starosta naplnění požadavku zajistí při podzimním jednání 

o problematice „Zdravotnictví“. 

 

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 „Klimatizace – rehabilitace“ a rozhoduje o zadání prací firmě Ladislav 

Štefka – PROBIZ, s. r. o.; IČO 28931688, za cenu 244.498,40 Kč bez DPH, tj. 295.843,06 Kč vč. 

DPH.  

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

prací.“ 

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 17-289/2018-2022. 

 

2.3 Objekt Nemocnice Sedlčany; Rekonstrukce záložní Kyslíkové stanice  

Ve sdružené Žádosti, která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 15. května 2019 

a zaevidována pod č. j.: ST/9927/2019, bylo město Sedlčany rovněž požádáno o posílení rozpočtu 

na investiční akci do areálu Nemocnice Sedlčany pro rok 2019, která je popsána pod názvem 

„Rekonstrukce záložní Kyslíkové stanice“. 

Původní investiční plán počítal pouze s výměnou starých redukčních ventilů v částce 

30,00 tisíc Kč.  

Při následně provedené provozní tlakové revizi však byl zjištěn havarijní stav celé Kyslíkové 



 

 

stanice, která vyžaduje celkovou opravu, tj. výměnu nefunkčních armatur a úpravu dle současných 

předpisů na tato zařízení kladených. Revize nebyla stávající Kyslíkové stanici udělena, tzn., 

že v současné době zcela absentuje řešení pro případ výpadku kyslíku, které je pro provoz 

lůžkového oddělení vyžadováno legislativou.  

Nejnižší nabídka na celkovou rekonstrukci záložní kyslíkové stanice, kterou má provozovatel 

nemocnice v současné době k dispozici, je za 230,00 tisíc Kč. 

 

Diskuse: 

▪ dodavatelské řešení nebylo zde projednáváno, pouze zajištění žádaných prostředků z rozpočtu 

města na rok 2019 (předmět RO č. 2/2019); 

▪ další právní aspekty problematiky (součást stavby k pronájmu jako lůžkové zařízení). 

Závěr: Zapracováno do RO č. 2/2019. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Návrh úpravy majetkoprávních vztahů při účasti tří subjektů; lokalita osady 

Štileček 

K problematice promluvil referující pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta. 

Záležitost je členům RM dostatečně známa z dřívějšího projednávání nad mapovými podklady 

se znalostí lokality samé.  

Rada města Sedlčany v návaznosti na svá předcházející jednání dne 9. ledna 2019 (vizte Zápis 

č. 5/2018-2019) a dne 20. února 2019 (vizte Zápis č. 9/2018-2019), na kterých byla 

projednávána Žádost o odprodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Třebnice (osada 

Štileček), obec Sedlčany, zvažovala vydat doporučení pro konečné rozhodnutí Zastupitelstvu 

města Sedlčany schválit směnu pozemků mezi městem Sedlčany a Lesy České republiky, s. p., 

s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví uvedeného státního podniku nově vytvořený 

pozemek parc. č. 219/3 o výměře 233 m2; vizte geometrický plán číslo plánu 324-81/2019 

ze dne 7. května 2019, ověřený KÚ pro Středočeský kraj, KP Příbram, pod č. PGB-837/2019-

211, a naopak Lesy ČR, s. p. převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořené pozemky 

parc. č. 774/3 o výměře 230 m2 a parc. č. 774/4 o výměře 3 m2 (celkem 233 m2 – vizte citovaný 

geometrický plán).  

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby záměr výše uvedené směny pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ dlouhodobější proces; schvalování záměru u státního podniku; 

▪ další aspekty problematiky naplnění záměru. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 

mezi městem Sedlčany a Lesy České republiky, s. p., s tím, že město Sedlčany převede 

do vlastnictví uvedeného státního podniku nově vytvořený pozemek parc. č. 219/3 o výměře 

233 m2 (GP č. plánu 324-81/2019 ze dne 7. května 2019, ověřený KÚ pro Středočeský kraj, KP 

Příbram, pod č. PGB-837/2019-211) a naopak Lesy ČR, s. p. převede do vlastnictví města 



 

 

Sedlčany nově vytvořené pozemky parc. č. 774/3 o výměře 230 m2 a parc. č. 774/4 o výměře 

3 m2 (celkem 233 m2).  

Rada města Sedlčany zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr 

výše uvedené směny pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 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 17-290/2018-2022. 

 

3.1.2 Záměr směny pozemků s finančním vyrovnáním mezi městem Sedlčany a společností 

STROS Sedlčanské strojírny, a. s. 

Referenční zprávu k řešené problematice přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 

s finančním vyrovnáním, uzavřenou mezi městem Sedlčany a společností STROS Sedlčanské 

strojírny, a. s. (dále jen „STROS“), s tím, že město Sedlčany daruje STROSu nově vytvořený 

pozemek parc. č. 2483/10 o výměře 93 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2483/7 v k. 

ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán pana Martina Komárka č. 2633-77/2019), a naopak 

STROS daruje městu Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 2556/2 o výměře 158 m2, 

oddělený z původního pozemku parc. č. 2556 v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán 

pana Martina Komárka č. 2635-76/2019) s tím, že rozdíl ve směňovaných pozemcích, tj. 

výměra 65 m2 bude vyrovnán za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2, tzn. že město Sedlčany uhradí 

STROSu celkovou částku 1.300,00 Kč (vizte uzavřená Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

ze dne 26. září 2017). 

Rada města Sedlčany zároveň zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany, 

aby v případě schválení Smlouvy o směně pozemků revokovalo své usnesení č. 215/2014-2018 

ze dne 18. září 2017, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

týkající se dotčeného pozemku parc. č. 2556 v k. ú. a obci Sedlčany, neboť Smlouva nebude 

realizována z důvodu navrhované směny pozemků. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti musí zrušit své usnesení č. RM 67-1102/2014-2018 

ze dne 23. srpna 2017, kterým bylo doporučeno ZM schválení uvedené Smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní a zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby výše 

navrhovanou směnu řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad konstrukcí směny; 

▪ zajištění odpočinkového místa; osazení mobiliáře. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků 

s finančním vyrovnáním uzavřenou mezi městem Sedlčany a společností STROS Sedlčanské 

strojírny, a. s. s tím, že město Sedlčany daruje tomuto subjektu nově vytvořený pozemek 

parc. č. 2483/10 o výměře 93 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2483/7 v k. ú. 

Sedlčany (GP č. 2633-77/2019), a naopak uvedený subjekt daruje městu Sedlčany nově 

vytvořený pozemek parc. č. 2556/2 o výměře 158 m2, oddělený z původního pozemku 

parc. č. 2556 v k. ú. Sedlčany (GP č. 2635-76/2019) s tím, že rozdíl ve směňovaných 

pozemcích, který činí 65 m2, bude vyrovnán za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2, tzn., že město 

Sedlčany uhradí společnosti STROS Sedlčanské strojírny, a. s. celkovou částku 1.300,00 Kč. 

Rada města Sedlčany zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v případě 

schválení Smlouvy o směně pozemků revokovalo své usnesení č. 215/2014-2018 ze dne 18. září 

2017, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se dotčeného 



 

 

pozemku parc. č. 2556 v k. ú. a obci Sedlčany, neboť Smlouva nebude realizována z důvodu 

navrhované směny pozemků. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti ruší své usnesení č. RM 67-1102/2014-2018 ze dne 

23. srpna 2017, kterým bylo doporučeno Zastupitelstvu města Sedlčany schválení uvedené 

Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby výše navrhovanou směnu řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.“ 

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

pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 17-291/2018-2022. 

 

3.1.3 Žádost AUTODROMU Sedlčany, s. r. o. o odprodej pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany, parc. č. 251/16 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (v areálu Sedlčanské kotliny); 

opakované projednávání 

Referenční zprávu k řešené problematice přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své zasedání dne 15. května 2019 (vizte Zápis č. 16/2018-

2022) opakovaně 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 v majetku žadatele).  

Rada města Sedlčany si jako podklad pro své rozhodnutí o prodeji dotčeného pozemku vyžádala 

stanovisko vlastníka sousedního pozemku, tj. Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29, Nové Město, 

Praha 1 (vlastník podílu id. 3/10) a Autoklubu RAC Sedlčany, Sestrouň č. p. 107, 264 01 

Sedlčany (vlastník podílu id. 7/10).  

S odvoláním na uvedená vyjádření obou spoluvlastníků, která jsou v obou případech negativní, 

RM rozhodla, že za účelem provedení úprav zmíněné tribuny a jejího okolí, což uvádí žadatel 

jako důvod prodeje, není nezbytně nutný prodej požadovaného pozemku. Rekonstrukci tribuny 

a sousední tribuny je možno realizovat se souhlasem města, jako vlastníka pozemku, přičemž 

je žádoucí RM seznámit s projektovým záměrem rekonstrukce; kontinuální provádění oprav 

tribuny jejím vlastníkem je žádoucí; PD doposud nebyla předložena.  

RM zvažovala vyslovit alespoň předběžný souhlas s rekonstrukcí; majetek je žádoucí udržovat 

ve stavu provozuschopnosti k účelu užívání. 

 

Diskuse: 

▪ nad postupem; 

▪ administrace procesu. 

 

Závěr: 

Sdělení k Žádosti zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Zajištění majetkoprávních vztahů; návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti č. IP-12-6013757/1 Sedlčany – Třebnice, kNN pro parc. č. 261/30“  

Referenční zprávu k řešené problematice přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

RM zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-

6013757/1 Sedlčany – Třebnice, kNN pro parc. č. 261/30“, mezi městem Sedlčany, jako 



 

 

povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM/II-036/2019 ze dne 28. ledna 2019 

společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, jako 

oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města 

parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice (osada Štileček), obec Sedlčany, 

a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelové 

vedení NN. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu povinnému 

vyplacena jednorázová náhrada ve výši 33.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad smluvním ujednáním. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

č. IP-12-6013757/1 Sedlčany – Třebnice, kNN pro parc. č. 261/30“, mezi městem Sedlčany, 

jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM/II-036/2019 ze dne 

28. ledna 2019 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová č. p. 1665, 263 

01 Dobříš, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích 

v majetku města parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice (osada 

Štileček), obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Za zřízení věcného břemene bude městu 

Sedlčany, jako budoucímu povinnému, vyplacena jednorázová náhrada ve výši 33.000,00 Kč.“ 

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 17-292/2018-2022. 

 

3.1.5 Zajištění majetkoprávních vztahů; návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti č. IE-12-6007368/VB/004 Sedlčany – propojení kNN, TS Sadová – Penny“  

Referenční zprávu k řešené problematice přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

6007368/VB/004 Sedlčany – propojení kNN, TS Sadová - Penny“, mezi Městem Sedlčany, 

jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci č. PM/II-110/2019 ze dne 7. 

března 2019 společností Elektroštika, s. r. o., se sídlem U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4, 

jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku 

města parc. č. 569/33, 570/1 v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelové vedení NN 0,4kV. 

Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu povinnému vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 30.300,00 Kč.  

 

Diskuse: 

▪ nad smluvním ujednáním. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IE-12-6007368/VB/004 Sedlčany – propojení kNN, TS Sadová - Penny“, mezi městem 

Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM/II-110/2019 



 

 

ze dne 7. března 2019 společností Elektroštika, s. r. o., se sídlem U Družstva Ideál č. p. 13, 

140 00 Praha 4, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno 

na pozemcích v majetku města parc. č. 569/33 a parc. č. 570/1 v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, 

a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 

kabelového vedení NN 0,4 kV. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako 

budoucímu povinnému, vyplacena jednorázová náhrada ve výši 30.300,00 Kč.“ 

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

pět členů RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 17-293/2018-2022. 

 

3.1.6 Záměr prodeje nepotřebného majetku (část pozemku parc. č. 54/2 k. ú. a obec 

Sedlčany) 

Referenční zprávu k řešené problematice přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

Rada města byla v návaznosti na své jednání dne 17. dubna t. r. (viz Zápis č. 14/2018-2022) 

seznámena s vyjádřením Společenství vlastníků pro dům č. p. 13 v Sedlčanech (ul. Havlíčkova), 

kteří písemně sdělili, že mají zájem o odprodej části pozemku parc. č. 54/2 (dvůr), a to 

za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2. Odbor majetku tudíž zadal zpracování geometrického 

plánu, kterým bude oddělena požadovaná část pozemku. Rada města Sedlčany v této souvislosti 

uložila Odboru majetku, aby na základě vyhotoveného geometrického plánu řádně zveřejnil 

záměr prodeje na úřední desce MěÚ Sedlčany a následně předložil RM ke schválení návrh, 

kterým bude doporučeno ZM schválení prodeje nově vytvořené části pozemku.  

 

Diskuse: 

▪ nad postupem. 

 

Závěr: 

RM uvedený postup doporučuje. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost smluvního uživatele o koupi dosud užívaného bytu č. 9/II. patro na adrese 

Sedlčany, Havlíčkova č. p. 417, 264 01 Sedlčany  

Referenční zprávu k řešené problematice přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

RM projednala Žádost o koupi dosud užívaného bytu privatizovaného domu, nyní stále součást 

MBF, o velikostní kategorii 3 + 1 (č. bytu 9/II. patro o výměře 108,6 m2) na uvedené adrese, 

a to za původní nabízenou cenu 5 500,00 Kč/m2 (schváleno ZM dne 28. května 2012, vizte 

usnesení č. 132b). Rada města Sedlčany z důvodu dodržení jednotného postupu, a rovněž 

s odvoláním se na svůj dosavadní přístup a přístup města Sedlčany k prodeji doposud 

neprivatizovaných nájemních bytů (vizte poslední obdobná usnesení č. RM 90-1526/2014-2018 

ze dne 27. června 2018, resp. RM 1-20/2018-2022 ze dne 21. listopadu 2018), zvažovala 

schválit, aby s žadateli byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvním 

nájemcům bude prodán výše uvedený byt za jednotkovou cenu 5.500,00 Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu ve výši 597.300,00 Kč (schváleno ZM). 

 

Diskuse: 

▪ nad postupem; 



 

 

▪ další aspekty prodeje. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany z důvodu dodržení jednotného postupu, a rovněž s odvoláním se 

na dosavadní přístup města Sedlčany k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních bytů 

v privatizovaných objektech (vizte usnesení č. RM 90-1526/2014-2018 ze dne 27. června 2018, 

resp. RM 1-20/2018-2022 ze dne 21. listopadu 2018), schvaluje, aby s žadateli o prodej 

(stávající smluvní nájemci) bytu 3 + 1 (č. bytu 9/II. patro o výměře 108,6 m2) na adrese 

bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 417, 264 01 Sedlčany, byla uzavřena Kupní 

smlouva, na základě které kupujícím v postavení smluvních uživatelů bude prodán výše 

uvedený byt za jednotkovou cenu 5.500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 597.300,00 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 17-294/2018-2022. 

 

3.2.2 Privatizace zbylého bytu MBF v dříve privatizovaném bytovém domě na adrese 

Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany 

Referenční zprávu k řešené problematice přednesl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 

města Sedlčany. 

RM projednala Žádost o odkoupení přiděleného nájemního bytu do osobního vlastnictví, neboť 

na základě uzavřené Nájemní smlouvy se žadatelka s účinností ode dne 1. června 2019 stane 

nájemcem bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 9/III. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním 

sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany. Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby byla uzavřena 

Kupní smlouva, na základě které smluvnímu nájemci bude prodán výše uvedený byt za původní 

nabízenou jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2, tj. výměra plochy 66,8 m2 za celkovou kupní 

cenu 327.320,00 Kč, což je v souladu s dosavadním přístupem RM a města Sedlčany k prodeji 

neprivatizovaných bytů v privatizovaných bytových. 

Vzhledem k nákladům, které investovala Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., do nezbytně 

nutných úprav bytu před jeho přidělením, je potřebné tyto žádat. RM zvažovala uložit Odboru 

majetku, aby výše uvedená Kupní smlouva byla uzavřena s žadatelkou za předpokladu, 

že jmenovaná uhradí náklady za provedené opravy bytu, které byly vyčísleny Městskou 

teplárenskou Sedlčany, s. r. o., ve výši 103.558,00 Kč (Dohoda o poskytnutí příspěvku 

na vypořádání vložené investice). 

 

Diskuse: 

▪ položky Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.;  

▪ vhodná forma smluvního vztahu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby s žadatelkou byla uzavřena Kupní smlouva, na základě 

které, jako smluvnímu nájemci, bude prodán byt velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 9/III. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany, za původní 

nabízenou jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2, tj. 66,8 m2 plochy za celkovou kupní cenu ve výši 

327.320,00 Kč, což je v souladu s dosavadním přístupem města Sedlčany k prodeji 

neprivatizovaných bytů. 

Vzhledem k nákladům, které investovala Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., do nezbytně 

nutných úprav bytu před jeho přidělením, ukládá Rada města Sedlčany Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, zajistit, aby s žadatelkou o koupi předmětného bytu byla současně 

s investorem uzavřena Smlouva o příspěvku na úpravu bytu ve výši 103.558,00 Kč, který bude 



 

 

spolu s kupní cenou bytu uhrazen před uzavřením Kupní smlouvy na převod vlastnictví 

předmětného bytu.“ 

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 17-295/2018-2022. 

 

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

Tato problematika nebyla do dnešního programu jednání RM zařazena.   

 

 

4. Různé 

 

4.1 Rozpočtové opatření č. 2/2019; projednání návrhu 

K přednesení RO č. 2/2019 byla vyzvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

Předmětem Rozpočtového opatření č. 2/2019 je následné.  

Příjmy (snížení)   - 188,00 tis. Kč 

Dotace, půjčky, rezervy  - 188,00 tis. Kč  

Dotace ze SR, OP, EU  

Dotace na výkon státní správy OSV, Úsek SPOD snížení o – 100,00 tis. Kč  

Při návrhu rozpočtu jsme vycházeli z čerpání minulých let a odhadu čerpání prostředků v roce 

2019, navrhovaná částka 2.600,00 tis. Kč je nižší než částka uváděná v žádosti o dotaci na rok 

2019, žádost byla podána v I. Q 2019 na výši 2.750,00 tis. Kč, výpočet proveden na základě 

pracovních úvazků úředníků OSV vykonávajících agentu SPOD, potřeb nákladů na platy 

vč. odvodů a ostatních výdajů materiálové a nemateriálové povahy. Rozhodnutí o poskytnutí 

1. splátky dotace na výkon agendy SPO pro rok 2019 je ve výši 1.262.250,00 Kč. V průvodním 

dopisu MPSV ČR byla informace, že pro obce s rozšířenou působností na výkon agendy SPO 

je pro rok 2019 přiděleno o více než 250 mil. Kč méně než o kolik odbor rodinné politiky 

a ochrany práv dětí žádal.     

 

Dotace pro Pečovatelskou službu Sedlčany – 310,00 tis. Kč 

Návrh rozpočtu dle původní požadované výše 1.314,00 tis. Kč na základě zpracované žádosti 

v závěru roku 2018. V předešlých letech bylo vždy žádosti vyhověno v plném rozsahu. Dle 

VPS (smlouva) o poskytnutí příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2019 je městu 

Sedlčany pro účely provozování Pečovatelské služby Sedlčany schválena Zastupitelstvem 

Středočeského kraje částka ve výši 1.004.200,00 Kč. 

 

Dotace na výkon sociální práce na úseku SO Městského úřadu Sedlčany – 212,00 tis. Kč 

Návrh rozpočtu na rok 2019 činil 385,00 tis. Kč, dle skutečnosti roku 2018. Žádost podána 

v I. Q 2019 na výši 673,00 tis. Kč, výpočet proveden na základě pracovních úvazků úředníků 

SO vykonávajících sociální práci, potřeb nákladů na platy vč. odvodů na rok 2019. Dle 

Rozhodnutí MPSV ČR ze dne 30. dubna 2019 přiděleno městu Sedlčany 173.455,00 Kč. 

 

Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu + 42,00 tis. Kč 

Projekty: Knihovna 21. století – Sedlčanská zvuková knihovna, Kniha je náš kamarád. Jedná 

se o dotaci průběžnou, stejná výše bude navrhována i ve výdajové části – příspěvek Městské 

knihovně Sedlčany.  

Dotace volby Parlament EU + 392,00 tis. Kč – stejná výše ve výdajové části.   

 

Výdaje  (zvýšení)   + 1.968,00 tis. Kč 

Služby obyvatelstvu    + 1.576,00 tis. Kč  



 

 

3.2. Kultura + 42,00 tis. Kč příspěvek Městské knihovně Sedlčany z přijaté dotace MK ČR. 

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 1.534,00 tis. Kč.  

3.4.e) Veřejná prostranství, dětská hřiště + 45,00 tis. Kč. 

Údržba, mobiliář Lesopark Cihelný vrch + 45,00 tis. Kč. 

3.4.f) Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku města + 

1.489,00 tis. Kč. 

MPT – provizorní autobusové zastávky + 23,00 tis. Kč. 

Opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany + 450,00 tis. Kč – opravy rozvodů a ventilů 

v Kyslíkové stanici, havarijní stav dle revizní zprávy + 200,00 tis. Kč.; klimatizace – prostory 

rehabilitace + 180,00 tis. Kč; oprava havarijního stavu trafostanice pro Nemocnici Sedlčany – 

vadný odpínač + 70,00 tis. Kč. 

Sanace vlhkosti objektu č. p. 34 + 154,00 tis. Kč, upraveno dle uzavřené Smlouvy o dílo. 

Vnější sanace vlhkosti ZUŠ č. p. 428 snížení původní částky – 609,00 tis. Kč, upraveno dle 

uzavřené Smlouvy o dílo. 

Odvlhčení tanečního sálu ZUŠ č. p. 428 – vnitřní prostory + 1.471,00 tis. Kč (dle cenové 

nabídky).  

             

Všeobecná veřejná správa + 392,00 tis. Kč 

Volby Parlament EU + 392,00 tis. – vizte dotace část příjmová, dotace podléhá finančnímu 

vypořádání.     

 

 

Příjmy             SR vč. RO č. 1-2/2019  289.030,00 tis. Kč   

Výdaje             SR vč. RO č. 1-2/2019  288.161,00 tis. Kč 

SR vč. RO č. 1-2/2019  příjmy – výdaje přebytek      + 869,00 tis. Kč 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem a důvody. 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 2/2019, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je 

snížení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 188,00 tis. Kč a zvýšení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 1.968,00 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 289.030,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

288.161,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019 včetně dříve provedených rozpočtových změn, bude přebytkový 

částkou 869,00 tis. 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 17-296/2018-2022. 

 

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

přestupního terminálu Sedlčany“ 

Dne 24. května 2019 proběhl kontrolní den stavby. Probíhající práce jsou plněny v souladu 

s upraveným harmonogramem. Probíhá montáž ocelových konstrukcí a zavážení podkladních 

vrstev komunikace. V místech s navrženými minimálními spády komunikace zhotovitel stavby 

doporučil provést přísnější opatření pro odvodnění, které projektant odsouhlasil. Zhotovitel 

k návrhu předložil cenovou nabídku za 141.822,30 Kč bez DPH; z kontrolního dne č. 8; 

zaneseno jako vícepráce. Kompenzace jsou otázkou. 

Prostavěno cca 1/3 tj. 20 mil. Kč 



 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Odvlhčení tanečního sálu v objektu Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 

č. p. 428, 264 01 Sedlčany  

Pro nově vytvořenou investiční akci byl zpracován projektový návrh a kontrolní rozpočet 

v rámci projektu pod názvem „Sanace vlhkosti ZUŠ v lednu 2019“.  

Část odvlhčení tanečního sálu byla projektantem vyčíslena na 1.169.082,00 Kč bez DPH, tj. 

1.414.589,00 Kč vč. DPH.  

Pro výběr zhotovitele byli poptáni 3 uchazeči, kteří doručili následující cenové nabídky: 

▪ S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za cenu 1.215.471,97 Kč bez DPH, včetně DPH 1.470.721,08 Kč; 

▪ Fenixstav; IČO 27864804, za cenu 1.320.855,88 Kč bez DPH, včetně DPH 1.598.235,61 Kč; 

▪ Pavlína Dlouhá; IČO 45869677, za cenu 1.274.215,30 Kč bez DPH, včetně DPH 

1.541.800,51 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkami. 

 

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 předložené 

cenové nabídky na akci „Odvlhčení tanečního sálu č. p. 428 ZUŠ“ a rozhoduje o výběru 

zhotovitele, kterým je S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za cenu 1.215.471,97 Kč bez DPH, tj. 

1.470.721,08 Kč vč. DPH.  

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

příslušných smluvních 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 17-297/2018-2022. 

 

4.4 Zadávací řízení LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

V souladu s usnesením RM 13-212/2018-2022 byl proveden výběr dodavatele na veřejnou 

zakázku pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“.  

Dne 26. dubna 2019 proběhlo otevírání nabídek. Byly doručeny tři nabídky:  

▪ VYSSPA Sports Technology, s. r. o.; IČO 27967638; s nabídkovou cenou 14.890.765,18 Kč 

bez DPH; 

▪ SWIETELSKY stavební, s. r. o.; IČO 48035599, s nabídkovou cenou 14.893.961,58 Kč bez 

DPH; 

▪ TUBEKO SPORT spol. s r. o.; IČO 49825020, s nabídkovou cenou 15.362.846,08 Kč bez 

DPH.  

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

Kropáčková a Mgr. Hynek Fajmon provedla hodnocení a posouzení nabídek včetně odeslání 

výzev k doplnění a vysvětlení nabídek třem uchazečům s nejnižší nabídkovou cenou. Ve lhůtě 

25. května 2019 všichni vyzvaní uchazeči doručili požadované dokumenty a splnili podmínky 

hodnocení. RM byla předložena k projednání zpráva o hodnocení nabídek a návrh oznámení 

o výsledku výběrového řízení. 



 

 

Pan starosta podrobněji RM seznámil s textem zprávy o hodnocení. 

Termínově se předpokládá dne 24. června 2019 zahájení stavby; doba výstavby 6 měsíců – 

upřesnění harmonogramu; dne 24. prosince 2019 se předpokládá předání díla. 

 

Komentář 

Stavební dozor bude s periodou týdnu provádět kontrolní dny; drenáže, podkladní vrstvy – 

hutnění; bude podstatný. 

Vypustit stavbu tribuny ze záměru; nabídka vysoká …, podle projektu navazuje na rozběžiště, 

je žádoucí zachovat objízdnou komunikaci; přístup k odtoku z nádrže; je ošetřeno v Zadávací 

dokumentaci. 

Změnu realizovat Dodatkem č. 1 po podpisu Smlouvy; předpoklad, že se cena díla sníží cca 

o 600,00 tis. Kč. 

 

Diskuse: 

▪ přístřešek spíše před provozní budovou; 

▪ další zajímavosti; charakteristika zhotovitele; 

▪ nástroje dohledu. 

 

Usnesení: 

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

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

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

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

a s výsledkem jednání pověřené komise dle Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 28. května 

2019; 

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

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

Sports Technology, s. r. o.; IČO 27967638, s nabídkovou cenou ve výši 14.890.765,18Kč bez 

DPH; 

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

uzavřít návrh Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 17-298/2018-2022. 

 

4.5 Investiční záměr privátního subjektu   

Identifikace žadatele o koupi pozemků ve vlastnictví města Sedlčany:  

VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem Praha, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5; IČO 27098613 

Pan starosta ozřejmil RM genezi případu. 

Referoval o potenciálním kupci a jeho podnikatelském záměru. 

Jedná se o zájem investovat na pozemku v Tyršově ulici, za účelem výstavby byt. domu 

s garážemi. 

Zájem trvá; studie je k dispozici;  

Město má nyní cca 100 sociál. bytů v provozu.  

 

Komentář a diskuse: 

▪ průzkum pro umístění (podmínky); 

▪ forma soc. bytů a jejich ukotvení v právním řádu, podpora výstavby; 

▪ jiná využitelnost a potřeby občanů (parkovací dům apod.);  

▪ další informace. 



 

 

 

Další poznámky: 

▪ účel využití, garážový dům apod. stálé parkování; potřeba dalších bytů – otázka potřeby;  

bydlení pro mladé;  

▪ související problematika parkování – rozšíření omezení časového parkování – Dopravní 

komise; 

▪ řešit místo, na kterém se auta zaparkují, aby mohla stát celý den (pracovní doba). 

▪ parkovací plocha pod Sokolovnou se rozšiřuje;  

▪ parkovací studie;  

▪ dočasné využití uvolněných prostor před objektem Mlékárny Sedlčany; 

▪ využívání parkoviště u hřbitova; 

▪ užívání dopravních prostředků, transport přespolních, parkování; dopravní spoje; Terminál, 

další. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

4.6 Záměr přístavby objektu Základní umělecké školy Sedlčany; studie přístavby 

Nabídku zpracoval Mgr. A. Marek Topič, Dvořákova č. p. 518, 353 01 Mariánské Lázně; číslo 

autorizace ČKA: 3576.  

 

Doba trvání se předpokládá (1. fáze do 4 týdnů; 2. fáze do 2 týdnů). 

 

 

  výkonová fáze (VF) doba plnění cena 

1. Návrh/Studie 1.1 (STS; fáze 1-2)      

příprava podkladů, základní koncepční 

varianta s odhadem investičních 

nákladů - částečná studie 

proveditelnosti (procenta plateb: 30/70) 

4 týdny 120.000,00 Kč 

2. Návrh/Studie 1.2 (STS; fáze 1-2) 

vizualizace 3d (procenta plateb: 30/70) 

2 týdny 40.000,00 Kč 

  Celkem   160.000,00 Kč 

 

K ceně bude připočtena DPH v platné výši. Vyžádané cesty po území České republiky, vyjma 

cest do místa plnění, nejsou součástí nabídky. 

Přehled hodinových sazeb pro ÚP: 

 

Zodpovědný architekt - Generální projektant    750,00 Kč/hod. 

Zodpovědný projektant       550,00 Kč/hod. 

Projektant (konstruktér/technik)      450,00 Kč/hod. 

Výše hodinových sazeb platí po dobu 12 měsíců: 

Dokumentace bude předána v počtu 3 kompletních paré a v digitální podobě (pdf, xls, doc). 

Z důvodu prezentace před veřejností nabízející doporučuje sloučení první fáze studie (1.1) 

s částí 3D/Vizualizací (1.2), která může být také zařazena jako fáze poslední závěrečná. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkou. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje objednat studii přístavby objektu Základní umělecké školy 

Sedlčany v rozsahu 1. a 2. výkonové fáze za cenu podle nabídky Mgr. A. Marka Topiče, 

Dvořákova č. p. 518, 353 01 Mariánské Lázně; číslo autorizace ČKA: 3576 za souhrnnou cenu 

160.000,00 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 17-299/2018-2022. 

 

4.7 Informace; Zavedení přímých autobusových spojení Praha – Neveklov – Sedlčany 

a Benešov – Neveklov – Sedlčany – Příbram  

Dokument byl doručen dne 27. května 2019; zaevidován pod č. j.: ST10810/2019. 

O zavedení přímých autobusových spojení Praha – Neveklov – Sedlčany a Benešov – Neveklov 

– Sedlčany – Příbram referoval pan starosta.  

Jedná se o reakci na podnět uživatelů k rozšíření a posílení přímých autobusových spojení 

z oblasti Neveklova, Osečan a Sedlčan. 

V období 90. let a první dekády tohoto století docházelo k četnému omezování intenzity 

autobusové dopravy, které souviselo především s poklesem poptávky díky rozmachu 

automobilismu, a také redukcí objednávky ze strany státu, okresů, resp. v dnešní době krajů. 

Úkolem integrace dopravy v celém Středočeském kraji a hlavním městě Praze je dopravní 

obslužnost zlepšit co možná nejvíce s ohledem na finanční prostředky a efektivitu dopravního 

řešení jako celku. V rámci dopravní obslužnosti je kladen maximální důraz na preferenci 

železniční dopravy jako nosného prvku celého systému. 

Město Sedlčany je napojeno na železniční síť lokální tratí do Olbramovic, odkud navazují 

rychlíky především ve směru Benešov a Praha. Právě díky tomu, že železniční doprava je 

prioritou, byly vloženy vysoké finanční prostředky na posílení dopravy na této trati, aniž by 

došlo k omezení přímé autobusové linky Sedlčany – Praha. Cestovní doba mezi Sedlčany 

a Prahou je přitom u těchto dvou způsobů srovnatelná. Pokud však započítáme pravidelné ranní 

kolony v ulici Strakonická v Praze, rychlejší a spolehlivější formu cestování představuje vlak. 

Díky integraci je navíc možné cestovat na jednu předplatní jízdenku oběma způsoby střídavě 

a cena jednotlivého i časového jízdného PID je shodná. 

Vzhledem k tomu, že na trase Sedlčany – Praha již dnes existuje přímá frekventovaná 

autobusová linka, není vhodné z ekonomického hlediska zavádět druhou přímou linku po jiné 

trase. Negativní dopad by se odrazil ve snížení poptávky na stávající lince, čímž by bylo nutné 

přistoupit k jejímu omezení. Ve výsledku by jezdily ze Sedlčan do Prahy dvě autobusové linky, 

ale v Praze by autobusy neodjížděly z jednoho stanoviště, což by znamenalo značné snížení 

komfortu cestování (rozdělené místo nástupu). Pro cestování do jihovýchodní části Prahy je 

možné využít zmíněnou železniční dopravu (rychlíky z Olbramovic zastavují ve stanici Praha 

– Vršovice), odkud odjíždí do oblasti Pankráce autobusová linka 193. Případně lze využít 

zastávku Lihovar na lince 360, odkud je možné přestoupit např. na linku 118 na Budějovickou 

apod. Město Neveklov má přímé spojení s Prahou zajištěno autobusovou linkou 332, tudíž 

nad rámec dnešního stavu by nově přímé spojení s Prahou získali pouze obyvatelé obcí 

Křečovice a Osečany. Na linku 332 byly navíc kvůli vysokému vytížení od května 2019 

nasazeny kloubové autobusy, pro které však trasa v úseku Sedlčany – Křečovice – Neveklov 

není sjízdná, zavedení požadované linky by tedy bylo komplikované i z provozního hlediska. 

V rámci integrací jednotlivých oblastí Středočeského kraje je snaha o propojení jednotlivých 

oblastí mezi sebou, která (ta propojení) jsou v současné době velmi nedostatečná. Obzvláště 



 

 

hranice okresů v dopravní mapě stále přetrvávají a tangenciální spojení mezi jednotlivými 

středočeskými centry často vůbec neexistují. V této souvislosti bude v následné etapě integrace 

Sedlčanska předložen návrh na propojení stávajících linek PID 454, SID D79 a SID D11, čímž 

by vznikla páteřní tangenciální linka v požadované trase. Při tvorbě návrhu nových jízdních 

řádů při integraci Sedlčanska bude snaha zohlednit návaznosti mezi linkami 332 a 454 

v Neveklově a především návaznosti na vlak v Benešově, jehož se netýkají kongesce před 

Prahou jako u autobusové dopravy. Při srovnání jízdních dob vychází spojení přes Benešov 

vlakem rychleji – cca 94 až 104 minut. Jízdní doba při variantě s přestupem v Neveklově 

na linku 332 přes Jílové u Prahy činí cca 122 minut. Cena jízdného bude díky integraci stejná 

pro obě varianty, tj. v případě cesty z Osečan až do centra Prahy bez kuponu pro území hlavního 

města 76,00 Kč (10 pásem) a s kuponem pro Prahu 46,00 Kč (6 pásem). 

Dopravní opatření si však vyžádá komplexní změnu jízdních řádů v této oblasti, protože není 

možné zavést tyto spoje navíc nad rámec stávajícího objemu dopravy. Možnosti budou dále 

diskutovány při integračních jednáních, která budou svolána v tomto roce, a na nichž mj. 

evidujeme připomínky všech dotčených měst a obcí. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; ČMMJ, z. s., 

Okresní myslivecký spolek Příbram  

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019 podaná dle zákona č. 

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

byla přijata dne 27. května 2019 a zaevidována pod č. j.: MST/10843/2019. 

Žadatel: ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký spolek Příbram 

Právní forma: Pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. 

Identifikační číslo: 67777635 

Adresa trvalého bydliště/ sídla společnosti: Čs. armády č. p. 12, 261 01 Příbram 

Požadovaná částka v Kč: 10.000,00 Kč 

Název akce/projektu: Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2018 

Účel použití dotace: Význam chovatelské přehlídky spočívá ve výchově myslivecké i laické 

veřejnosti a propagaci myslivosti, jako souboru činností prováděných v přírodě ve vztahu 

k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému, a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení 

mysliveckých tradic a zvyků, jako součásti českého národního kulturního dědictví. Dalším 

přínosem je výstup z chovatelské přehlídky trofejí – Katalog z chovatelské přehlídky za rok 

2018, který mimo jiné vyhodnotí úroveň chovu drobné i spárkaté zvěře v hodnoceném roce 

v „Sedlčanském regionu“, a z kterého státní správa myslivosti bude čerpat údaje pro potřeby 

dalšího řízení na úseku myslivosti. 

Předložené trofeje budou hodnotitelskou komisí ohodnoceny pro udělení některé z medailí 

podle mezinárodní metody CIC pro hodnocení trofejí. 

Dílčí využití požadované částky: 

Zajištění výstavních a skladovacích prostor pro uspořádání přehlídky, svolání hodnotitelské 

komise (20 členů), odměny + cestovné za hodnocení trofejí, vytvoření katalogu chovatelské 

přehlídky, zajištění tisku katalogu, zapůjčení panelů na výstavu trofejí, instalace trofejí 

na panely (800 ks), zajištění dozoru při výstavě trofejí (6 dní) a následné vydávání trofejí 

v průběhu měsíce května a června 2019, zajištění doprovodného programu výstavy. 

Odůvodnění žádosti: Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán 

státní správy myslivosti pro územní obvod Sedlčany, pověřil Okresní myslivecký spolek 

Českomoravské myslivecké jednoty, Čs. armády č. p. 12, 261 01, podle zákona č. 449/2001 Sb., 



 

 

o myslivosti, § 6 odst. 1, pověřením č. j. ŽP 168/03-B. ke konání chovatelské přehlídky trofejí 

za myslivecký rok, a dále i ustanovení okresní hodnotitelské komise. 

Vzhledem k tomu, že je žadatel pro tuto oblast specializován a má dostatek odborníků, kteří 

pracují v Okresní hodnotitelské komisi a pro chovatelskou přehlídku zajistí skladovací 

a výstavní prostory po dobu 2 měsíců, včetně zabezpečení předložených a vystavených trofejí 

před poškozením a ztrátou, je žádost důvodná. 

Jedná se tedy o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu nákladů, souvisejících s uspořádáním 

Chovatelské přehlídky trofejí za myslivecký rok 2018. 

 

Diskuse: 

▪ definovaný předmět podpory náleží k výkonu státní správy; prezentace; podpora. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje zvláštní výdaj z kapitoly „Všeobecná veřejná správa“ rozpočtu 

města Sedlčany, a to na podporu výkonu státní správy v oblasti myslivosti ve výši 10.000,00 Kč 

pro rok 2019 ve prospěch akce „Chovatelské přehlídky trofejí za myslivecký rok 2018“, kterou 

pořádá Českomoravská myslivecká jednota, zájmový spolek, Okresní myslivecký spolek 

Příbram, pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.; IČO 67777635, se sídlem 

Příbram, Čs. armády č. p. 12, 261 01 Příbram.“ 

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 17-300/2018-2022. 

 

4.9 Žádost o poskytnutí dotace v rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; Veterán klub 

Sedlčany 

Žádost o poskytnutí dotace v rozpočtu města Sedlčany v roce 2019 byla podána dle zákona 

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

Doručena byla dne 6. března 2019 a zaevidována pod č. j.: MST/4768/2019. 

Žadatel: Veterán klub Sedlčany 

Právní forma: občanské sdružení 

Identifikační číslo: 22900284 

Adresa trvalého bydliště/sídla společnosti: Areál Sedlčanské kotliny 107, 264 01 Sedlčany 

Požadovaná částka v Kč: 5.000,00 Kč 

Název akce/projektu: Výstava historických vozidel v rámci Městských slavností ROSA 2019 

Účel použití dotace: Výstava historických vozidel v rámci Městských slavností ROSA 2019, 

a to dne 22. června 2019 

 

Diskuse: 

▪ nad žádostí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podporu Žádosti z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 č. j.: 

MST/4768/2019, a to ve prospěch akce pod názvem „Výstava historických vozidel v rámci 

Městských slavností ROSA 2019“, předloženého subjektem Veterán klub Sedlčany, občanské 

sdružení, ve výši dotace 5.000,00 Kč, a to v rámci rozpočtu programu Městských slavností 

ROSA 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 17-301/2018-2022. 

 



 

 

4.10 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; žadatel FO  

Došla dne 9. května 2019; evidována pod č. j.: ST/9503/2019. 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019 je podána dle zákona 

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

Žadatel: zástupce týmu sportujících, pomocná trenérka Aerobik studia Dvojka Sedlčany. 

Právní forma: fyzická osoba 

Požadovaná částka v Kč: 10.000,00 Kč 

Název akce/projektu: ME ve sportovním aerobiku a fitness 2019 v Krakově  

Účel použití dotace: Finanční částka bude použita na částečné uhrazení ubytování závodníků 

v době konání ME v polském Krakově ve dnech 30. května 2019 - 1. června 2019, které bude 

realizováno v době od 29. května 2019 do 2. června 2019. Předpokládaná částka na jednoho 

závodníka je 4.000,00 Kč. 

Odůvodnění žádosti: Potenciálně podpoření jsou dlouholetými závodníky Aerobik studia 

Dvojka Sedlčany, a pro letošní rok se jim podařilo na nominačních závodech vybojovat místo 

v reprezentačním týmu na ME v Krakově. Svou účastí zároveň na těchto závodech reprezentují 

i město Sedlčany, neboť závodí pod hlavičkou Aerobik studia Dvojka Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad alokací a výší podpory. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019, doručené 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, schvaluje 

finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu, a to za podmínek uvedených v uzavírané 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „ME ve sportovním 

aerobiku a fitness 2019 v Krakově“.  

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

uzavřením standardizovaného 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 17-302/2018-2022. 

 

4.11 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019 

Žádost byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 30. dubna 2019; č. j.: MST/8859/2019. 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019 byla podána dle zákona 

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

Žadatel: fyzická osoba 

Požadovaná částka v Kč: 5.000,00 Kč 

Název akce/projektu: Závod ve sportovním aerobiku 

Účel použití dotace: Dne 8. června 2019 žadatelka s další kolegyní z Mníšku p. Brdy pořádá 

závod ve sportovním aerobiku pro začínající závodníky. Případná dotace z městského rozpočtu 

bude použita na úhradu medailí pro nejúspěšnější závodníky jednotlivých kategorií a úhradu 

pohárů nejúspěšnějším týmům. 

Cílem pořádání závodu pro začínající závodníky je umožnit především dětem a mládeži, kteří se 

sportu nechtějí věnovat na vrcholové, resp. výkonnostní úrovni, nebo se sportovním aerobikem 

teprve začínají, poměřit své síly na kvalitní sportovní akci. Touto akcí je sledován aspekt 

prezentovat sportovní aerobik ve všech jeho výkonnostních podobách (formou exhibičních 



 

 

vystoupení nejlepších republikových závodníků i začínajících dětí) místním obyvatelům 

a zvyšovat tak povědomí o prospěšnosti pohybové aktivity. 

Předpokládaná účast závodníků z celého Česka bude také možností skvělé prezentace našeho 

regionu. 

Odůvodnění žádosti: Cílem pořádání závodu pro začínající děti je umožnit především dětem 

a mládeži, kteří se sportu nechtějí věnovat na vrcholové, resp. výkonnostní úrovni, nebo se 

sportovním aerobikem teprve začínají, poměřit své síly na kvalitní sportovní akci. Touto akcí 

pořadatelé chtějí prezentovat sportovní aerobik ve všech jeho výkonnostních podobách (formou 

exhibičních vystoupení nejlepších republikových závodníků i začínajících dětí) místním 

obyvatelům, a zvyšovat tak povědomí o prospěšnosti pohybové aktivity. 

Cílová skupina jsou děti a mládež ve věku od 6 let. Očekávaná účast je 200 startujících 

dětí/mládeže. 

 

Diskuse: 

▪ o možnostech města a výši podpory. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019, doručené 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, schvaluje 

finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu, a to za podmínek uvedených v uzavírané 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „Závod 

ve sportovním aerobiku“.  

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

uzavřením standardizovaného 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 17-303/2018-2022. 

 

4.12 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; Dračí lodě 

Sedlčany, z. s. 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019 byla přijata Městským 

úřadem Sedlčany dne 23. ledna 2019 pod č. j.: MST/1552/2019. 

Žádost podána řádně dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel: Dračí lodě Sedlčany, z. s. 

Právní forma: právnická osoba. 

Identifikační číslo: 06645984. 

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti: Sedlčany, Konečná č. p. 158, 264 01 Sedlčany. 

Požadovaná částka v Kč: 50.000,00 Kč. 

Název akce / projektu: Juniorský závod dračích lodí – školní posádky – přehrada Sedlčany. 

Účel použití dotace: Na vodní nádrži v Sedlčanech se v pátek dne 21. června 2019 uskuteční 

závody dračích lodí. Bude se jednat o závod 20 až 25 školních juniorských posádek (to je na 500 

pádlujících dětí). Vzhledem k tomu, že juniorské závody jsou pořádány bez poplatku 

za startovné pro jednotlivé posádky, žadatel oslovil město Sedlčany o finanční podporu, 

aby tento závod juniorů mohl uspořádat i v letošním roce (2019).  

Cílem závodů juniorů je zapojení mládeže do aktivního sportovního života, možnost vyzkoušet 

si tento závod i mimo profesionální úroveň. Z nejlepších juniorských posádek bude sestavena 

jedna, která bude reprezentovat město Sedlčany na MČR v Račicích 2019. V loňském roce se 



 

 

výběr těchto nejlepších juniorů v Račicích umístil na 2. místě a 4. místě. Přínosem této finanční 

dotace bude možnost uspořádat závody i v letošním roce a tím dát šanci cca 500 dětem si 

vyzkoušet pro mnohé novou sportovní disciplínu a atmosféru profesionálně pořádaného závodu 

a v ideálním případě je nasměrovat k dalšímu aktivnímu životnímu stylu a v neposlední řadě 

reprezentace města Sedlčany na nacházejícím mistrovství ČR. Náklady na uspořádání tohoto 

„juniorského dne“ se pohybují okolo 65.000,00 Kč.  

Žadatel uvádí, že se povedlo vyjednat s asociací nenavýšení ceny na tento rok. V těchto 

nákladech je zahrnut pronájem dračích lodí včetně dopravy na místo, servis obsluhy lodí, 

příprava závodních drah, zpracování programu a rozpisu závodu, organizace závodu, servis 

časomíry, moderování akce, ozvučení areálu, zajištění lodě s profesionálním záchranářem, 

půjčení 160 dětských záchranných vest, zajištění cen (balíček – sušenky, pití, ovoce atd.) 

pro všechny startující posádky a pro vítězné posádky poháry a diplomy. 

 

Odůvodnění Žádosti (uvedeno v těle Žádosti): Žádáme o dotaci na uspořádání školních 

juniorských závodů dračích lodí na přehradě v Sedlčanech v pátek dne 21. června 2019. 

Důvodem Žádosti je možnost pokračování těchto školních juniorských závodů, které mají 

v Sedlčanech již tradici. 

 

Diskuse: 

▪ nad aplikací přístupu roku 2018;  

▪ podpora v rámci programu Městských slavností ROSA 2019. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podporu Žádosti z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 č. j.: 

MST/1552/2019, a to ve prospěch projektu předloženého subjektem Dračí lodě Sedlčany, z. s., 

se sídlem Sedlčany, Konečná č. p. 158, 264 01 Sedlčany; IČO 06645984, ve výši dotace 

5.000,00 Kč, a to v rámci rozpočtu programu Městských slavností ROSA 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 17-304/2018-2022. 

 

4.13 Předchozí souhlas s přijetím účelového daru pro příspěvkovou organizaci 

(2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany) 

RM s problematikou seznámil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta.  

Jedná se o Žádost č. j.: ST/10703/2019 ze dne 24. května 2019, kterou žadatel (2. základní škola 

– Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; zastoupena PaedDr. Jaroslavem 

Nádvorníkem) požádal o schválení daru škole od Nadačního fondu Patronát Sedlčanska ve výši 

20,- tis. Kč, který je určen pro účely školního projektu. 

Předmětem podpory je částečná úhrada nákladů spojených s projektem pod názvem „100 let 

republiky a příjezd Tomáše G. Masaryka do Sedlčan“, jehož účelem je učení prožitkem – 

seznámení se s částí dějin českého národa a realizace historické rekonstrukce příjezdu 

presidenta do města Sedlčany. 

Součástí dokumentace byla Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. 

Identifikace dárce: 

Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52; IČO 26428326. 

Základní právní ukotvení: 

Finančnímu daru účelově určenému nebo nepeněžitému daru předchází dle ustanovení § 27 

odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidel souhlas zřizovatele. Bez 

předchozího souhlasu zřizovatele není příspěvková organizace oprávněna výše uvedený dar 

přijmout (neplatnost právního jednání). Souhlas s nabytím vydává RM.  



 

 

 

Diskuse: 

▪ doporučeno přijmout (ačkoli výročí bylo v roce 2018); projekt je dlouhodobějšího charakteru. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 

rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, vydává předchozí souhlas zřizovatele 

s přijetím účelového daru ve výši 20.000,00 Kč pro 2. základní školu – Školu Propojení 

Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, který je určen na podporu projektu 

pod názvem „100 let republiky a příjezd Tomáše G. Masaryka do Sedlčan“ od dárce Nadační 

fond Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52; IČO 26428326.“ 

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 17-305/2018-2022. 

 

4.14 Využití přeplatku z topné sezóny pro příspěvkovou organizaci (2. základní škola – 

Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany) 

Pan starosta RM seznámil s obsahem Oznámení o výši přeplatku topné sezóny a přeplatku 

úhrady spotřeby energie za rok 2018 a návrhem subjektu na jejich využití.  

Jedná se o dokument č. j.: ST/9817/2019 ze dne 14. května 2019, jehož původcem je 2. základní 

škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; zastoupena panem 

PaedDr. Jaroslavem Nádvorníkem. 

Při vyúčtování topné sezóny za rok 2018 byla vrácena částka ve výši 81.663,20 Kč. 

Při vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2018 byla subjektu vrácena částka ve výši 

38.536,00 Kč. 

 

Subjekt navrhuje účelné využití vratek: 

▪ rekonstrukce současné třídy dílen ve staré budově školy (obložení, malování, podlahy, 

nábytek, tzn. v budoucí třídě Školní družiny); prostory budou uvolněny v souvislosti 

s přístavbou nových učeben (akce probíhá). 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou návrhu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje účelové využití přeplatku za spotřebu tepelné a elektrické 

energie ve výši 120.199,20 Kč pro případ subjektu 2. základní škola – Škola Propojení 

Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, který je tímto určen na akci „Rekonstrukce 

prostor pro Školní družinu“, tj. na podlahy, obložení, malování a zakoupení nábytku.“  

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 17-306/2018-2022. 

 

4.15 Návrh na využití finančního přeplatku a Žádost o jejich čerpání; případ 1. základní 

školy Sedlčany  

Pan starosta RM seznámil s doručeným návrhem na využití finančního přeplatku pro případ 

1. základní školy Sedlčany, se sídlem Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČO 47074299 

(dokument č. j.: ST/10165/2019).  

Subjekt RM požádal o schválení využití finančního přeplatku za dodávku zemního plynu 

a elektrické energie.  



 

 

Přeplatek za vyúčtování tepla za rok 2018 činí 9.077,15 Kč.  

Přeplatek za spotřebu el. energie činí 15.030,00 Kč a 2.199,00 Kč.  

Celkem 26.306,15 Kč 

Návrh žadatele na využití přeplatků: keramické tabule pro 2. stupeň. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou návrhu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje účelové využití přeplatku za spotřebu tepelné a elektrické 

energie ve výši 26.306,15 Kč pro případ subjektu 1. základní škola Sedlčany, se sídlem Primáře 

Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, který je tímto určen na akci „Nákup keramické pylonové 

tabule na 2. stupeň základní školy.“ 

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 17-307/2018-2022. 

 

4.16 Žádost o povolení převodu finančních prostředků z Fondu rezerv do Fondu 

investičního; případ Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace  

Pan starosta RM seznámil s Žádostí Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, se sídlem 

Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104 (dokument č. j.: 

ST/10704/2019) o převod finančních prostředků ve výši 17.000,00 Kč z Fondu rezerv do Fondu 

investičního, které žadatel vytváří.  

Tyto prostředky žadatel hodlá využít ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, § 31 odst. 2d) na financování údržby prostor školní jídelny, tj. konkrétně na opravu 

stropů a výmalbu technického zázemí školní jídelny (šatny, sklady, úklidová komora, přípravna 

masa, přípravna zeleniny a škrabárna brambor, WC, sprchy).  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou návrhu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s převodem finančních prostředků v povolené výši 

17.000,00 Kč z Fondu rezerv organizace do Fondu investičního, a to pro případ Žádosti 

příspěvkové organizace Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Komenského 

náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, činěné za účelem využití prostředků 

na financování údržby prostor objektu školní jídelny.“ 

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 17-308/2018-2022. 

 

4.17 Informace o plnění na zkvalitnění externích služeb souvisejících s pojištěním majetku 

města 

Pan starosta RM seznámil se záměrem a dílčími kroky na vyhotovení poptávkového řízení 

za účelem výběru vhodné pojišťovny, která by nabídla městu Sedlčany nejlepší a nejvýhodnější 

smluvní podmínky na pojištění majetku města Sedlčany (atributy jako nízká spoluúčast, vysoké 

plnění, stabilita a další). 

Hodnotící kritéria budou stanovena za účasti odborného poradce, se kterým je záležitost 

konzultována. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad informacemi. 

 

Závěr: 

RM vzala informace na vědomí; s navrženým administrativním postupem zajišťujícím výběr 

smluvního partnera souhlasí, a to bez přijetí specifického usnesení. Materiály, a to po jejich 

sestavení a přípravě zadávací dokumentace, budou postoupeny RM k rozhodnutí. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.18 Záměr na podporu projektu Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

externím subjektem; „Revitalizace nádrže Na Potůčku“ 

RM byla seznámena s nabídkou pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka na podporu možnosti 

podání Žádosti k čerpání z prostředků Nadace Via České spořitelny, která v případě úspěšně 

podané Žádosti a úspěchu projektu v hlasování občanů, by se potenciálně mohla podílet 

na spolufinancování Participativního rozpočtu města Sedlčany 2019, a to konkrétně projektu 

pod pracovním názvem „Revitalizace nádrže Na Potůčku“, který uvedenou Nadaci zaujal.  

 

Základní rozpočet projektu: 

▪ 23 % podíl grantu (100.000,00 Kč); 

▪ 250.000,00 Kč participativní složka rozpočtu + přípojka ČEZ, a. s. (10.000,00 Kč) + 

propagační strana v periodiku RADNICE (4.900,00 Kč);  

▪ Údržba (15.000,00 Kč); touto částkou podpoří projekt Sedlčanské technické služby, s. r. o.; 

▪ Dar a práce podporovatele projektu (Zahradnictví FO); (15.000,00 Kč);  

▪ Činnost 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany (oceněna na 40.000,00 Kč). 

Celkem 434.900,00 Kč; spolufinancování 334.900,00 Kč; Žádost je nastavena na částku 

podpory ve výši 100.000,00 Kč (Nadace). 

 

Žadatelem může být pouze neziskový sektor (subjekt) nebo neformální uskupení občanů. 

Projekt může být podpořen částkou až do výše 100,00 tis. Kč. 

 

Komentář: 

▪ větší možnost realizovat projekt jako ucelený produkt (nedělit na etapy); 

▪ nad podporou RM – město participuje uvedenou částkou 250,00 tis. Kč. 

 

Diskuse: 

▪ žadatelem o grant musí být nezisková společnost; neformální uskupení občanů; 

▪ podpora do výše 100.000,00 Kč; 

▪ uskupena neformální skupina Potůček; žadatelem nemůže být škola ani obec apod. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje realizaci projektu v rámci tzv. Participativního rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019 pod pracovním názvem „Revitalizace nádrže Na Potůčku“ na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany a to za finanční spoluúčasti města v minimální částce 

250.000,00 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 17-309/2018-2022. 

 



 

 

4.19 Aktualizovaný návrh programu jednání RM na druhé pololetí roku 2019 

Usnesením zn.: RM 16-285/2018-2022 byl na minulém jednání RM schválen 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. 

 

Pan starosta zajistil tento dokument v tištěné podobě a předal jej všem přítomným členům RM. 

Dále pan starosta upozornil na podstatnou změnu programu oproti minulému období, která se 

týká zejména přípravy předpokládaného návrhu a schválení rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 již v tomto roce.  

Jedná se o poměrně razantní změnu (předpoklad schválení v prosinci 2019), která si vyžádá 

značné úsilí.  

 

Komentář: 

▪ Metodika MF ČR;  

▪ nebezpečí úvodu roku 2020 v rámci provizória;  

▪ rozpočet bude méně přesný, RO řeší, predikce daňových příjmů. 

 

K některým termínům RM se vyjádřili členové RM (omluvy pro nepřítomnost – výběr řádné 

dovolené a další překážky ve výkonu veřejné funkce; řešeno bude operativně; zajistit je žádoucí 

usnášení schopnost RM). 

 

Závěr: 

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

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.20 Návrh Darovací smlouvy; podpora výstavby Městského parku Sedlčany 

Zastupitelstvo města Sedlčany usnesením označeným  57/2018-2022 schválilo přijetí 

účelového daru do výše 8.000.000,00 Kč na výstavbu Městského parku Sedlčany v Tyršově 

ulici od dárce Maranatha, z. s., se sídlem Jemnická 887/4, Praha 4, IČO 265 85 065. 

 

K věci podala odborný pohled k názorům některých zastupitelů PZ města Sedlčany (písemné 

stanovisko).  

Právní zástupci obou smluvních stran dopracovali návrh Darovací smlouvy, se kterou byla RM 

prostřednictvím podrobného komentáře pana starosty seznámena. Každý z přítomných radních 

obdržel její komentované znění s původním komentářem v písemné formě. 

 

Komentováno bylo zejména: 

▪ Předmět smlouvy 

Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému podle podmínek sjednaných v této smlouvě a pod 

podmínkou splnění příkazu podle této smlouvy dar – finanční částku, a to až do maximální výše 

8.000.000,00 Kč. Obdarovaný se zavazuje splnit příkaz, kterým je poskytnutí daru podle této 

smlouvy podmíněno.  

▪ Příkaz 

Obdarovaný musí: 

- dar použít jen na realizaci rekonstrukce Městského parku v Sedlčanech;  

- konzultovat podmínky zadávacího řízení na generálního dodavatele realizace projektu 

s dárcem; 



 

 

- zadávací řízení vyhlásit až po odsouhlasení podmínek dárcem;  

- umožnit dárci spolupráci a bezplatné konzultace, vznášení připomínek a podnětů 

při zadávacím řízení, při výběru generálního dodavatele a při realizaci projektu a umožnit dárci 

účastnit se kontrolních dnů; v případě bezdůvodného prodlení generálního dárce po alespoň 21 

dní (v komentáři navrženo 30 dní), odstoupit od smlouvy o dílo, vypsat nové zadávací řízení 

za srovnatelných podmínek;  

- řádně splnit příkaz dárce; jinak dárce může žádat o vrácení daru; plnit příkaz i tehdy, pokud 

dárce dosud sám neplnil;  

- zaručit, že zamýšlené použití daru splňuje účely uvedené v zákoně o daních z příjmů. 

▪ Způsob a termín plnění 

Dárce poskytne dar až do max. výše ve splátkách podle platebního kalendáře a stavebního 

harmonogramu; ty se sjednají v rámci smlouvy o dílo, a to:  

- na základě faktur generálního dodavatele na cenu realizace projektu vystavených v souladu 

s výkazem o prostavěnosti, zálohových faktur vystavených v souladu se smlouvou o dílo;  

- poskytování daru plněno na účet obdarovaného;  

- dar je plně poskytnutý, když dárce poskytne dar v jeho max. výši nebo když budou uhrazeny 

z daru všechny faktury generálnímu dodavateli; dárce nemusí vyplatit dar do max. výše, pokud 

bude konečná cena realizace projektu nižší. 

▪ Závěrečná ustanovení 

- obdarovaný musí na požadavek dárce poskytnout potvrzení obdarovaného, jako příjemce daru 

a další potvrzení pro daňové účely;  

- smlouva se musí uveřejnit v registru smluv;  

- smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, žádná ze stran 

nemá další práva a povinnosti, které nejsou uvedené ve smlouvě, kromě případu úmyslného 

uvedení druhé strany do omylu;  

- strany mezi sebou dosud nemají obchodní zvyklosti či praxe;  

- smlouva může být měněna pouze písemně;  

- práva obdarovaného smí být podstoupena až po písemném souhlasu dárce;  

- neplatné či nevynutitelné oddělitelné ustanovení smlouvy musí strany nahradit dodatkem; 

- smlouva se musí podepsat ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, každé pro jednu ze stran.  

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh Darovací smlouvy, kterou město Sedlčany 

na základě dřívějšího usnesení Zastupitelstva města Sedlčany přijímá dar do výše 

8.000.000,00 Kč na podporu výstavby Městského parku Sedlčany od dárce Maranatha, z. s., se 

sídlem Jemnická 887/4, Praha 4, IČO 26585065.“  

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 17-310/2018-2022. 

 

4.21 Využití k instalaci Smart designových toalet na veřejných prostranstvích bez 

možnosti připojení na inženýrské sítě; druhé projednávání 

Pan starosta RM opakovaně seznámil s možností vyřešit situaci při sportovišti v Luční, 

případně i jinde, pomocí tzv. chytrého WC.  

Podílový spoluvlastník neprojevil vůli k vyjádření souhlasu. 

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



 

 

Oproti minulému projednávání pan starosta o záměru referoval podrobněji, a to s ohledem 

na celoroční provoz a vizualizaci produktu. 

Ve věci bude dále jednáno. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Plnění Kalendáře oddacích dní; zájem a povinnosti 

oddávajících“;  diskusní příspěvek přednesl pan MUDr. Karel Marek 

Referující upozornil na určitý nezájem některých zastupitelů o výkon funkce oddávajících. 

Pro případ, že bude tato situace trvalá, bude připraven Radě města Sedlčany, případně 

Zastupitelstvu města Sedlčany k rozhodnutí další návrh řešení. 

 

Diskuse: 

▪ nad neobsazenými termíny; urgence.  

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Informace o ukončení provozu „Mlékárny Sedlčany“; 

diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup RM informoval o stávajícím dění v kdysi živém provozu uvedeného 

podniku.  

Dne 26. května 2019 bylo do provozu navezeno poslední mléko ke zpracování. Od tohoto 

pondělí (27. května 2019) je tedy provoz bez této vstupní suroviny. 

Dne 31. května 2019 všem zaměstnancům zde končí pracovní poměr; areál bude pouze zajištěn 

omezenou správou a ostrahou objektu. 

Údajně jsou dva vážní zájemci o jeho koupi. 

Technologie byla demontována a odvezena. Tato se dále využije v jiném provozu. 

Vzhledem k situaci na trhu práce (nedostatek pracovních sil oproti nabídce pracovních míst) 

a s ohledem na institut „burzy práce“ nalezla většina zaměstnanců uplatnění a byla 

„uspokojena“ jinou nabídkou zaměstnání, resp. uplatnění svého umu k zajištění živobytí. 

Pan starosta informace doplnil o registrované uchazeče na Úřadu práce, kontaktním pracovišti 

Sedlčany. Jejich počet se pohyboval ke dvaceti; dnes je údajně evidováno asi osm uchazečů. 

 

Diskuse: 

▪ nad nepříznivou situací, dopadem do regionu a pro město Sedlčany veskrze negativním 

rozhodnutím vlastníka. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

podnětů a případných připomínek.  

 



 

 

Pan Ing. František Hodys tlumočil poděkování osadníků a uživatelů, zejména maminek 

a tatínků s dětmi, a to za vyhotovení dětského hřiště v osadě Oříkov. Pan starosta poděkování 

přijal. 

 

Pan Ing. Josef Soukup požádal o zveřejnění poděkování všem, kteří svoji aktivitou přispěli 

do pilotního projektu „Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019“, zejména 

předkladatelům návrhů. 

Pan starosta sdělil, že po finalizaci projektů bude jistě čas na poděkování. 

  

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 sedmnáctému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 17/2018-2022), 

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 19:06 hod.  

 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Prezentace MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

FO – fyzická osoba 

RM – Rada města Sedlčany 

RO – rozpočtové opatření 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

MBF – Městský bytový fond 

MF ČR – Ministerstvo financí ČR 

NN – nízké napětí 

 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 4. června 2019 

 

 

 

 

 

 


