
Anonymizovaný a upravený Zápis  RM č. 18/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 12. června 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, Ing. Josef Soukup, 

Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomni čtyři 

členové RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na pět.   

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian; MUDr. Karel Marek.   

▪ na část jednání (počátek): Ing. František Hodys. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup, Ing. Martin Havel.  

Přizvaní hosté:  

▫ pan Petr Krch, vedoucí strážník, Městská policie Sedlčany;  

▫ npor. Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany, Hasičský záchranný sbor Středočeského 

kraje, Územní odbor Příbram;  

▫ plk. Ing. Tomáš Horvát, PhD., ředitel Územního odboru HZS Příbram, Hasičský záchranný 

sbor Středočeského kraje; (omluven z účasti, nedostavil se);  

▫ pan Milan Šerák, velitel JPO III Sedlčany;  

▫ npor. Mgr. Miroslav Pospíšil, velitel Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR; (omluven 

z účasti, nedostavil se); 

▫ npor. Bc. Stanislav Pečený, zástupce velitele Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR;  

▫ plk. Mgr. René Peták, vedoucí Územního odboru Příbram, Policie ČR. 

 

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: 16:06 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:34 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

patnácté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, a to v čase 16:06 hod. 

 

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

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

členové Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém dnešním jednání RM se omluvil pan 

Ing. Jiří Burian (zasedání pléna Senátu Parlamentu ČR) a pan MUDr. Karel Marek (pracovní 

neschopnost); na počátek jednání se omluvil pan Ing. František Hodys (účast na poradě 

pedagogického sboru).  

 



 

 

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: „Bezpečnost města a regionu 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. 

 

Poznámka: Zápis je sestaven s ohledem na pevné schéma programu, nikoli podle časového 

sledu. Hlavní bod programu byl projednáván jako první po zahájení jednání RM.  

 

Program RM č. 18/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. května 2019  

 

2. Hlavní program: „Bezpečnost města a regionu Sedlčany; (Zprávy bezpečnostních složek  

k aktuálnímu datu 12. června 2019 a za uplynulý rok 2018)“ 

2.1 Zpráva ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany a vyhodnocení celkové 

bezpečnostní situace a vývoje přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2018 a dílčí 

zpráva za uplynulé období roku 2019 

2.2 Zpráva ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, 

působnosti a plnění úkolů Městské policie Sedlčany 



 

 

2.3 Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní 

odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany 

2.4 Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Sedlčany; součinnost se Sborem 

dobrovolných hasičů Sedlčany II 

2.5 Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného 

postupu při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

3.1.1 Přímý prodej pozemku parc. č. 54/2 o výměře 380 m2 k. ú. a obec Sedlčany  

3.1.2 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-6000790/01 – 

Sedlčany, kVN autobusové nádraží, Město; návrh k uzavření  

3.1.3 Žádost o odprodej části pozemku (veřejné prostranství) parc. č. 144/1 v k. 

ú. Solopysky u Třebnic 

3.1.4 Projednání a schválení návrhu aktualizovaného Plánu společných zařízení 

v k. ú. Doubravice u Sedlčan v rámci Komplexní pozemkové úpravy 

3.1.5 Zajištění veřejného prostranství pro nerušený průběh akce „Ve vodě nežijí 

jen vodníci“  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; prodloužení Smlouvy 

o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 

791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 13/IV. patro) 

3.2.2 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; prodloužení Smlouvy 

o poskytnutí přístřeší, na adrese bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany 

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

3.3.1 Dohoda o zajišťování pouťových atrakcí v době konání tradiční Sedlčanské 

poutě; návrh (FK) 

3.3.2 Dohoda o zajišťování pouťových atrakcí v době konání tradiční Sedlčanské 

poutě; návrh (AL) 

 

4. Různé 

4.1 Akceptace nabídky; Smlouva o odběru elektrické energie na rok 2020  

4.2 Oslavy 30. výročí „sametové revoluce“; Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 

města Sedlčany Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace 

4.3 Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2019 

4.4 Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny – autorský dozor  

4.5 Zajištění realizace akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – 

prodloužení IS“ 

4.6 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – prodloužení IS; zajištění 

výběru technického dozoru investora 

4.7 Rodinné centrum Petrklíč – stavební úpravy interiéru 

4.8 Zajištění VZ „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – pomůcky“; 

„Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – HW a SW“ 

4.9 Návrh programu jednání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro toto volební období (2018 – 2022) 

4.10 Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019; zajištění realizace akcí 



 

 

4.11 Návrh na udělení mimořádných pololetních odměn za výkony v uplynulém období 

roku 2019 pro jednatele obchodních společností založených městem Sedlčany a ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 

4.12 Žádost Městské knihovny Sedlčany o převod finančních prostředků z Rezervního 

fondu organizace do Fondu investičního 

4.13 Žádost o podporu sportovní akce Swimrun Slapy 2019 

4.14 Krčínova cyklostezka; informace o stavu projektu a jeho financování 

 

5. Diskuse (program doplněn o samostatné příspěvky)  

5.1 Využití mobilních aplikací v prostředí města Sedlčany 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. května 2019  

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

Předneseny byly výroky usnesení s uvedením stavu plnění:  

 

RM 17-287/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 17-288/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 17-289/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-290/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-291/2018-2022 

Dokumentace připravena k projednání ZM; zařazeno do programu. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-292/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 17-293/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 17-294/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-295/2018-2022 

Informace předány žadatelce. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-296/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 



 

 

RM 17-297/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-298/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-299/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-300/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-301/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-302/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-303/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-304/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol v plnění. 

 

RM 17-305/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 17-306/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 17-307/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 17-308/2018-2022 

Informace předány žadateli. 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 17-309/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 17-310/2018-2022 



 

 

Úkol v plnění. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 29. května 2019 (RM č. 17/2018-2022) 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 18-311/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Bezpečnost města a regionu Sedlčany; (Zprávy bezpečnostních složek 

k aktuálnímu datu 12. června 2019 a za uplynulý rok 2018)“ 

Poznámka: Tento hlavní bod programu byl projednáván v pořadí jako první, tedy před bodem 

označeným „1.1“ s názvem „Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. května 

2019“.  

 

Na jednání k hlavnímu bodu programu se z množiny přizvaných hostů dostavili: 

▫ pan Petr Krch, vedoucí strážník, Městská policie Sedlčany;  

▫ npor. Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany, Hasičský záchranný sbor Středočeského 

kraje, Územní odbor Příbram;  

▫ pan Milan Šerák, velitel JPO III Sedlčany;  

▫ npor. Bc. Stanislav Pečený, zástupce velitele Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR;  

▫ plk. Mgr. René Peták, vedoucí Územního odboru Příbram, Policie ČR. 

Ostatní přizvaní hosté se omluvili. 

 

Přizvaní hosté samostatně vystoupili v tomto bloku jednání a postupně, v pořadí, které určil 

předsedající jednání, pan starosta, přednesli připravené samostatné resortní zprávy ve věci 

bezpečnosti, preventivních a bezpečnostních prvcích a činnosti i vývoji bezpečnostní situace 

v regionu (vizte níže), a to dle své kompetence. Přednesené zprávy o problematice bezpečnosti 

byly zaměřeny na působnost subjektů, jejichž činnost přizvaní vedoucí činitelé řídí, i v kontextu 

segmentu spolupráce vybraných složek integrovaného záchranného systému a města Sedlčany. 

Pan místostarosta přizvané hosty přivítal a problematiku bezpečnosti uvedl v širších souvislostech 

procesů a dějů. 

 

Poznámka: Na jednání RM se v čase 16:10 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. František 

Hodys. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných a jednajících členů RM celkem 5. Před 

ukončením jednání RM jej nikdo neopustil. 

 

2.1 Zpráva ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany a vyhodnocení celkové 

bezpečnostní situace a vývoje přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2018 a dílčí 

zpráva za uplynulé období roku 2019; (sestavil a přednesl přítomný zástupce vedoucího 

Policie ČR, Obvodní oddělení Sedlčany) 

Pan starosta nejprve předal slovo panu plk. Mgr. René Petákovi, vedoucímu Územního odboru 

Příbram, Policie ČR, a následně panu npor. Bc. Stanislavu Pečenému, zástupci vedoucího 

Obvodního oddělení Sedlčany, Policie ČR, který za činnost Policie ČR, Obvodního oddělení 



 

 

Sedlčany, přednesl stručnou zprávu ve vztahu k regionu. Jmenovaný Zprávu dále okomentoval 

a následně za účelem archivace předal panu starostovi.  

 

Do obecné diskuse se zapojil pan plk. Mgr. René Peták, který spektrum předaných údajů 

a informací obohatil o pohled managementu s využitím účinných nástrojů spolupráce mezi 

policejními složkami a dalšími subjekty. 

Pan plk. Mgr. René Peták svůj příspěvek zasadil do kontextu pohledu na bezpečnostní situaci 

z Příbrami s akcentem na prevenci, spolupráci s městem, možnosti další činnosti, charakter území 

a mediální výstupy pro posílení dobrého obrazu Policie ČR před veřejností a médii.   

 

Zástupce vedoucího Obvodního oddělení PČR Sedlčany nejprve obecně představil tým, kterým 

je bezpečnost města a regionu zajištěna v rozsahu kompetencí policie; jako obvykle uvedl jeho 

personální složení, a to v kontextu lokality a dalších specifických vazeb prostředí působnosti. 

 

Aktuální stav policistů na OOP Sedlčany ke dni 12. června 2019 je 17 policistů, z tohoto počtu 

jsou 2 policisté na základní policejní škole, přičemž jeden nastoupí od 1. srpna 2019 a další 

od 1. února 2020. 

Aktuálně se ÚO Příbram stále podílí na kritickém personálním podstavu policistů na OOP Jílové 

u Prahy a Jesenice u Prahy. Obvodní oddělení Sedlčany se na tomto doplnění stavů bude podílet 

opět jedním policistou, a to v čase od 1. července 2019 na dobu trvání tři měsíce. 

K nápadu trestné činnosti bylo mimo jiné sděleno, že v čase od 1. ledna 2019 do dnešního dne 

(12. června 2019) zaevidovalo Obvodní oddělení v Sedlčanech celkem 90 trestných činů, což je 

o 29 skutků více než v loňském roce za stejné období. V současné době došlo ke spáchání 29 

skutků na území města, což je oproti loňskému roku o 21 skutků méně. 

 

Dále bylo k rozboru trestné činnosti, a to z hlediska skutkových podstat TČ, sděleno, 

že z celkového počtu 90 trestných činů bylo: 

- V počtu 23 majetkových trestních činů, což činí cca 26 % z celkového nápadu trestné 

činnosti, v minulosti toto číslo činilo 50 %. 

- Za rok 2019 celkem 11 násilných skutků u násilných trestních činů. 

- Zbytek činí ostatní trestná činnost, zejména ohrožení pod vlivem návykové látky (což je 

alkohol za volantem ve výši přesahující 1 promile), neplnění vyživovací povinnosti, 

dopravní nehody s ublížením na zdraví, hospodářská tr. činnost a podobně. 

- Na území města z 29 skutků jich je 8 majetkových, což činí 28 % z celkového nápadu 

na území města. 

- Jedná se o případy poškozování cizí věci, vloupání do různých objektů, vozidel, sklepů 

apod. 

- Aktuální celková objasněnost je necelých 35 %; v loňském roce ke stejnému datu byla 

objasněnost 58 %. 

- Tato relativně nízká objasněnost je způsobena tím, že se policii podařilo vyhledat celkem 

29 skutků /úvěrových podvodů/. Tuto trestnou činnost aktuálně zpracovává OHK Příbram 

a po té, co bude věc ukončena, promítne se do celkové statistiky. Toto se pak samozřejmě 

projevilo i ve vztahu k celkovému nápadu trestné činnosti. 

- Dále řešilo OOP 406 přestupků a z toho 277 blokově. Zde je zaznamenán pokles oproti 

roku 2018 o 129 přestupků. Pravidelně se provádí měření rychlosti mobilním radarem, 

které je prováděno v předem vytipovaných lokalitách nebo dle požadavků obcí v rámci 

služebního obvodu OOP Sedlčany. 



 

 

- Z toho na území města došlo v letošním roce ke spáchání 67 přestupků, což je o 13 méně 

než v roce loňském. 

- Další velmi početnou skupinou přestupků jsou přestupky proti občanskému soužití, které 

se dosti často opakují mezi stejnými osobami. 

- Do současné doby bylo zjištěno celkem 42 řidičů při jízdě pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek, což je obdobné číslo jako v loňském roce. 

Závěrem Zprávy přednášející zmínil nejvíce sledovanou událost, která se odehrála dne 21. března 

2019. Jednalo se o dopravní nehodu, ke které došlo v ulici 28. října (Sedlčany), po které 

na následky poranění bohužel tragicky zahynul řidič. Referující vyzdvihl práci všech záchranných 

složek, které se podílely na odstraňování následků této nehody. Samotné vyšetřování nehody 

doposud pokračuje. 

Komentář: 

▪ problematika užívání návykových látek (alkohol; neplnění vyživovací povinnosti; hospod. 

činnost; vloupání do sklepů); 

▪ nad přestupky spáchanými na území města;  

▪ přestupky proti občanskému soužití a jejich váha; 

▪ řidiči pod vlivem alkoholu; nejvyšší dovolená rychlost (posuzování, sankce); 

 

K problematice byla otevřena diskuse (diskusní okruhy): 

▪ vývoj rekreační sezóny 2019; počátek; speciální pozornost; lokality při Slapské přehradě; 

přístupové komunikace a křižovatky cest; 

▪ další specifika služby; 

▪ účinnost kamerového systému (centrální pult, dostupnost údajů); 

▪ bezpečnostní situace v městské zástavbě Sedlčany; 

▪ vybrané příklady událostí a zásahů; 

▪ drogová problematika; pomocné nástroje pro zjišťování a zadržování výrobců omamných látek; 

informátoři; nastíněn úspěšný boj; 

▪ informace o rozpracovanosti akcí na tzv. „ořezávání dealerů“; systémové odstřihávání; 

související další trestná činnost (majetek; peníze na drogy). 

▪ nastavený motivační systém (policisté dělají věci, které mají smysl, a to v rámci systému,…).  

 

Pan starosta informoval o jednání na Středočeském kraji, které se týkalo problematiky oblasti 

protidrogové prevence. Cílem je znesnadnit přístup potenciálním uživatelům k drogám. Dnes 

prakticky v prostředí ČR při vyjádření jakékoliv poptávky trhu platí, že reakce na sebe nenechá 

dlouho čekat (droga je následně dostupná).  

Studenty je potřeba dostatečně a vhodně zaměstnat, aby nehledali jinou „zábavu“ – výstup, 

ke kterému diskutující dospěli; obecný návod není. 

Problematika se obecně přesouvá do oblasti tzv. měkčích drog, které jsou užívány stále větší 

množinou postižených; k tomu přistupuje i obliba alkoholu. 

V naši lokalitě se jedná o problém dostupnosti (noční obchody). 

Dále vrchní strážník Městské policie Sedlčany upozornil na problematiku kouření nezletilých 

osob na veřejných prostranstvích navazujících na areály škol a školských zařízení. V uzavřených 

areálech škol je kouření zakázáno.  

 

Po ukončení diskuse pan starosta referujícímu a diskutujícím poděkoval za přednesení výše 

uvedených informací, komentář a významné doplňující informace. 

 

Usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, 

obsahující vyhodnocení celkové bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti 

za uplynulý rok 2018, a dílčí zprávu za uplynulé období roku 2019 (s aktuálními daty), spolu se 

statistickým vyhodnocením a porovnáním hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního 

oddělení Sedlčany, přednesenou z pozice vedoucího Územního odboru Příbram a zástupce 

vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany.“ 

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 18-312/2018-2022. 

 

2.2 Zpráva ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, 

působnosti a plnění úkolů Městské policie Sedlčany 

Zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu činnosti, působnosti 

a plnění úkolů Městské policie Sedlčany sestavil a přednesl pan Petr Krch, vrchní strážník. 

Zpráva pro RM nebyla poskytnuta v písemné podobě. 

Jmenovaný uvítal slova svých předřečníků o spolupráci a její účinnosti v oblasti prevence 

a potírání přestupkové a trestné činnosti. 

V součinnosti s tzv. operačním střediskem Městská policie Sedlčany řešila nebo se podílela 

na řešení cca 50 případů.  

Ozřejmil záležitosti ohledně mocného nástroje technické podpory, tj. Městského kamerového 

systému. Probíhá obměna HW a další. 

Proběhla oprava některých kamerových bodů; on-line ovládání kamer u nových typů; obměna 

některých kamer se zhoršenou rozlišovací a zobrazovací schopností. 

Je třeba při vstupech (vjezdech) do města zajistit monitoring dopravních prostředků a osob 

s kontrolou registračních značek. 

Na stanici byla instalována klimatizační jednotka.  

Soustředěnost na prevenci (školy, vyhnutí se problémům); provádění besed, cca 30 již 

v referenčním období bylo realizováno. 

Kontakt a komunikace s médii; ústup z prostoru. 

Zavedení nového informačního systému proběhne koncem prázdnin (vstup do databází; tablety; 

spolupráce s dodavatelem). 

Nárůst administrativy u Městské policie Sedlčany (obecně); chybí pomocná administrativní síla; 

kompetence na výpomoci směrem k médiím. 

Oblast Sedlčany, a to přes výše uvedené, v porovnání s jinými lokalitami charakterizoval jako 

klidné čisté město. Jisté problémy nyní jsou okolo tzv. agenturních zaměstnanců (udržitelnost 

standardu bezpečnosti a pohody bydlení).  

 

Referující podpořil myšlenku na vydání OZV s ohledem na potřebnost definovat nekuřácké 

prostory před školami; nyní absentuje nástroj na důvodnost sankcí (odhazování nedopalků; 

problematika v blízkosti škol – kouření, v blízkosti azylového domu). V této souvislosti se pan 

Ing. Josef Soukup dotázal na zkušenosti a svědectví z jiných měst, kde je případně OZV 

aplikována. Referující tyto údaje přímo na konkrétních případech nedokumentoval; ovšem 

vyjádřil přesvědčení, že je lze dohledat.  

V oblasti užívání omamných látek referující zastává názor nulové tolerance. 

Konstatoval, že spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému je dobrá. 

Postěžoval si, že nefunguje záchytná stanice Středočeského kraje. 

 

Nejdůležitější aspekty (osnova) přednesené zprávy o činnosti a působnosti: 

- činnost spojená s monitoringem prostranství a podílem na prevenci trestné činnosti 

(kamerový systém a jeho posilování); 



 

 

- dodržování pořádku na veřejných prostranstvích (legislativní podpora; další nástroje 

a jejich zdokonalování); 

- podíl a součinnost se zásahy Policie ČR, důkazní prostředky a jejich zajištění; výměna 

informací (obrazový materiál z monitorovacího – kamerového systému); 

- spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (lékaři, hasiči 

a  další); problematika záchytné stanice a žádaného lékařského vyšetření; 

- aktivity na eliminaci negativní činnosti nepřizpůsobivých spoluobčanů (kazuistika);  

- výpomoc Městskému úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí a Přestupkové komisi;  

- lokality se zvýšeným rizikem a jejich monitoring; 

- narkomani a prodejci (identifikace a diagnostika; přístrojové vybavení); 

- rozbor a účinnost zásahů; 

- prevence ve školách s podporou techniky aplikované v terénu (monitoring), 

zabezpečení vchodů škol – opakované doporučení na umístění monitorovacího 

zařízení; zajišťování přechodů křižovatek v dopravních špičkách (bezpečná cesta žáků 

do škol). 

Referující k řešené problematice, a to jako obvykle, uvedl i některé podrobnosti se zaměřením 

na pomoc obyvatelům, výkon pochůzkové činnosti a další.   

Městská policie Sedlčany rovněž nezbytně potřebuje pomocnou ruku spolupráce ze strany občanů 

(veřejnosti). 

 

Pan místostarosta referujícímu poděkoval.  

 

Diskuse: 

▪ nad problematikou prevence; 

▪ nad prostředím s aplikací OZV – vytěsnění problému do jiné lokality. 

 

Pan místostarosta v pokračující diskusi přítomným sdělil, že činnost Městské policie Sedlčany je 

s periodou jednoho týdne podrobněji monitorována; vrchní strážník každé pondělí podává vedení 

města Sedlčany zprávy o událostech a jejich řešení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města 

Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie 

Sedlčany za období roku 2018 a zprávu o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období 

roku 2019, sestavenou a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské policie 

Sedlčany.“ 

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 18-313/2018-2022. 

 

2.3 Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor 

Příbram, Stanice HZS Sedlčany  

Pan místostarosta k tomuto bloku programu RM předal slovo přizvanému hostu panu npor. 

Ing. Petru Hronovi, veliteli Stanice HZS Sedlčany, komisaři, HZS Středočeského kraje. 

Jednotka sídlí (stanice) na adrese Sedlčany, Kňovická č. p. 330, 264 01 Sedlčany.  

 

Poznámka: Přizvaný k jednání pan plk. Ing. Tomáš Horvát, PhD., ředitel Územního odboru 

Příbram, HZS Středočeského kraje, se s omluvou na jednání nedostavil. 

 



 

 

Jmenovaný poděkoval za udělení slova a následně za přizvání a přijetí na dnešním jednání RM. 

Sdělil, že v podstatě obdobnou Zprávu s vybranými údaji přednesl na dřívějším zasedání 

Bezpečnostní rady města Sedlčany. 

Údaje ve Zprávě uvedené jsou v podstatě totožné.  

Zpráva byla zaměřena na statistické sledování mimořádných událostí za účasti jednotek PO. 

V roce 2018 zasahovala jednotka HZS Sedlčany v rámci celého ORP Sedlčany celkem u 232 

mimořádných událostí ve struktuře: 

- 64x požár; 

- 57x dopravní nehoda; 

- 111x ostatní technická pomoc. 

K největším událostem vzniklým na ORP Sedlčany v roce 2018 se řadí požár v Sedlčanech dne 

14. října 2018 ve večerních hodinách ve farní zahradě – požár stodoly, kde přímá škoda byla 

vyčíslena na 1 mil. Kč, s předběžně uchráněnými hodnotami na sousedních objektech v celkové 

výši 10 mil. Kč. Příčina vzniku požáru je stále ve fázi šetření. 

V rámci města Sedlčany jednotky HZS Středočeského kraje – Územní odbor Příbram, stanice 

HZS Sedlčany, zasahovaly v období od 1. ledna 2019 do 31. května 2019 celkem u 26 

mimořádných událostí (shodně jako ve stejném období roku 2018). 

V rámci celého ORP Sedlčany pak jednotka HZS Sedlčany zasahovala ve výše uvedeném období 

roku 2019 u 115 mimořádných událostí (počet událostí ve shodném období roku 2018 byl 112). 

Nejčastěji (81 případů) se jednalo o technickou pomoc, dále též o 17 případů požárů a 8 zásahů 

u dopravních nehod. Celkem bylo při těchto zásazích zachráněno 11 osob a 14 osob bylo zraněno. 

Smutnou skutečností na ÚO Příbram je pak událost ze dne 11. března 2019, kdy při výkonu 

občanské povinnosti při zásahu jednotek PO zemřel člen JSDHO v obci Kosova Hora. 

Přímé škody při požárech byly zatím v roce 2019 odhadnuty na cca 1,2 mil. Kč, což je oproti 

minulému období téměř 4násobný pokles. Uchráněné hodnoty pak byly vyčísleny na zhruba 

6,7 mil. Kč. 

 

Pan místostarosta referujícímu poděkoval, poukázal na skutečnost jednání na zasedání 

Bezpečnostní rady města Sedlčany. 

Poděkoval za operativní vyřízení dalších záležitostí. 

 

Diskuse: 

▪ významný aspekt faktoru obyvatelstva, které vychází vstřícně směrem k činnosti jednotky;  

▪ modernizace soustavy hydrantů (osazování nadzemních hydrantů); 

▪ pan místostarosta opakovaně vyjádřil poděkování za činnost, zprávu a spolupráci (prospěšná 

zastupitelnost); 

▪ další souvztažnosti výjezdů; spolupráce; 

▪ vybrané případy k poučení a prevenci. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlastních 

aktivitách, další činnosti a působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, 

vypracovanou nad údaji a daty ke dni 12. června 2019, kterou přednesl pan npor. Ing.  Petr Hron, 

velitel Stanice HZS Sedlčany.“ 

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 18-314/2018-2022. 

 

2.4 Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Sedlčany; součinnost se Sborem 

dobrovolných hasičů Sedlčany II  



 

 

Zprávu sestavil a prezentoval pan Milan Šerák, velitel zásahové jednotky JPO III Sedlčany. 

Sdělil, že spolupráce se všemi subjekty (složkami Integrovaného záchranného systému 

Středočeského kraje) je na vysoké úrovni, a to obdobně jako i v dřívějších letech; v součinnosti 

složek nejsou žádné neodstranitelné překážky a problémy. 

 

Na základě požadavků spolků a města Sedlčany a po schválení zásahová jednotka prováděla také 

technickou asistenci na různých společenských a kulturních akcích. 

Jmenovaný uvedl případy součinnosti zásahové jednotky vyslané operačním důstojníkem 

k událostem, včetně pohotovostních režimů na vlastní stanici, prováděných při zálohování 

za jednotku HZS Sedlčany. 

 

Zásahová jednotka má v současné době dostatek hasičů, kteří jsou schopni výkonu služby.  

Jednotka je akceschopná; v čase do 5 minut hasiči vyjíždějí k zásahu; ze zákona mají limit 

dvojnásobný (10 minut).  

Referující značnou část své Zprávy věnoval vlastní přípravě a školení jednotky. 

Závěrem své stručné zprávy pan Milan Šerák poděkoval za podporu ze strany města Sedlčany, 

která se jednotce dostává, a požádal o zajištění budoucího nákupu CAS – automobil s funkční 

hasičskou nástavbou. 

                  

Komentář: 

▪ počet výjezdů v roce 2018 a jejich struktura; 

▪ počet událostí doposud v roce 2019; 

▪ plnění funkce tzv. zálohové stanice (dopravní nehody – 8 hasičů je vyškoleno); 

▪ vysoká úroveň vybavení jednotky (vyjma automobilu), k dispozici je termo kamera; další dvě 

tzv. vyváděcí masky a dvě s připojením na dýchací přístroj, což znamená najednou operativnost 

4 lidí (čtyři hasiči jsou schopni poskytovat účinnou pomoc); 

▪ kritika nastavení dotačních programů; 

▪ periodická školení (pravidelné školení 1x za čtrnáct dní); 16 příslušníků celkem, jednotka je 

zásahu schopná; dále každý měsíc další povinná školení; každý týden probíhá pravidelná 

komunikace s městem, dále komunikace operativní. 

 

Diskuse: 

▪ systémové řešení zajištění nákupu hasičského zásahového vozidla;  

▪ výpomoc při závodech na přehradě (člun s vyškolenou obsluhou); 

▪ další záležitosti.  

Referující poděkoval radním za veškerou pomoc a spolupráci. 

 

Pan místostarosta závěrem rekapituloval problematiku JPO III Sedlčany a celkovou problematiku 

bezpečnosti města a regionu Sedlčany v širším kontextu dnešní doby. 

Pan místostarosta referujícímu za přednesení stručné zprávy poděkoval.   

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé 

období roku 2018 a 2019 (s daty do dne 12. června 2019), vypracovanou a přednesenou velitelem 

zásahové jednotky JPO III Sedlčany, panem Milanem Šerákem, a zprávu ve věci vykonaných 

zásahů na záchranu ohrožených životů, majetku a dalších provedených ochranných, pomocných 

a preventivních činností ve prospěch občanů města a regionu Sedlčany a činností spočívajících 

v součinnosti s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 

Stanice HZS Sedlčany.“ 

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 18-315/2018-2022. 

 

2.5 Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu 

při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

Pan starosta referoval o předkládaném návrhu dokumentu – Koordinační dohody o vzájemné 

spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, která je navrhována uzavřít mezi městem Sedlčany a Krajským ředitelstvím 

Policie ČR. 

Dokument si několikráte po úpravách vyměnily smluvní strany, resp. jejich právní zástupci. 

 

Diskuse: 

▪ společná spolu s hosty nad významem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení 

společného postupu při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která je uzavírána 

mezi městem Sedlčany a Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

se sídlem Na Baních č. p. 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav; IČO 75151481.“ 

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 18-316/2018-2022. 

  
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Přímý prodej pozemku parc. č. 54/2 o výměře 380 m2 k. ú. a obec Sedlčany  

Žádost v této záležitosti byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 17. května 2019 

a zaevidována pod č. j.: OM/10150/2019. 

Žadatelem je Společenství vlastníků pro dům č. p. 13 v Sedlčanech; IČO 01811673;  

Dokumentem označeným č. j.: OM/7581/2019/Ku vyjádřil žadatel souhlas s navrženými 

podmínkami (jednotková cena 500,00 Kč/m2, rozdělení pozemku a uhrazení poloviny nákladů 

za vyměření). 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na svá předcházející jednání dne 17. dubna 2019 (vizte Zápis 

č. 14/2018-2022) a dne 29. května 2019 (vizte Zápis č. 17/2018-2022), na kterých byla 

projednána Žádost „Společenství vlastníků pro dům č. p. 13 v Sedlčanech“, o odprodej 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. a obci Sedlčany (část dvora v ulici Havlíčkova), 

zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. 

č. 54/2 o výměře 380 m2, který byl nově oddělen z původního pozemku parc. č. 54/2 o výměře 

460 m2 s tím, že část pozemku o výměře 80 m2 zůstává ve vlastnictví a majetku města Sedlčany 

a bude sloučena s pozemkem parc. č. 57/3 o nové výměře 343 m2, vizte geometrický plán 

Ing. Lubomíra Soukupa – Geokart č. plánu 2642-41/2019 ze dne 4. června 2019.  

V této souvislosti RM zvažovala vydat doporučení uzavřít Kupní smlouvu se „Společenstvím 

vlastníků pro dům č. p. 13 v Sedlčanech“ (LV 3729 pro k. ú. Sedlčany), a to za jednotkovou 

cenu 500,00 Kč/m2, tj. 380 m2 za celkovou kupní cenu 190.000,00 Kč. Záměr prodeje byl 

zveřejněn na úřední desce ode dne 5. června 2019 do dne 21. června 2019. 

 

Diskuse: 

▪ zařazeno do programu ZM k naplnění. 



 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na svá předcházející jednání ze dne 17. dubna 2019 (vizte 

Zápis č. 14/2018-2022) a dne 29. května 2019 (vizte Zápis č. 17/2018-2022), na kterých byla 

projednána Žádost „Společenství vlastníků pro dům č. p. 13 v Sedlčanech“, o odprodej 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. a obci Sedlčany (část dvora v ulici Havlíčkova), 

doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 54/2 o výměře 

380 m2, který byl nově oddělen z původního pozemku parc. č. 54/2 o výměře 460 m2 s tím, 

že část pozemku o výměře 80 m2 zůstává v majetku města Sedlčany a bude sloučena 

s pozemkem parc. č. 57/3 o nové výměře 343 m2, vizte geometrický plán Ing. Lubomíra 

Soukupa – Geokart č. plánu 2642-41/2019 ze dne 4. června 2019. V této souvislosti Rada města 

Sedlčany doporučuje uzavřít Kupní smlouvu se „Společenstvím vlastníků pro dům č. p. 13 

v Sedlčanech“, a to za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. 380 m2 za celkovou kupní cenu 

190.000,00 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce v intervalu dní od 5. června 2019 

do dne 21. června 2019.“ 

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 18-317/2018-2022. 

 

3.1.2 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-6000790/01 – Sedlčany, 

kVN autobusové nádraží, Město; návrh k uzavření 

V záležitosti referoval pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.  

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

6000790/01 – Sedlčany, kVN autobusové nádraží, Město“, 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. 0731/2010 firmou Insat spol. s r. o., 

se sídlem Praha 1, Hellichova 11a, 110 00 Praha, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo 

zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města parc. č. 176/2, parc. č. 212/1, parc. 

č. 1639/2, parc. č. 1639/4, parc. č. 1643/7 a parc. č. 1643/11 v k. ú. a  obci Sedlčany, a to 

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

vedení NN v délce 94 m. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu 

povinnému vyplacena jednorázová náhrada ve výši 28.200,00 Kč (včetně DPH). 

 

Smluvním partnerem je ČEZ Distribuce, a. s., zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem 

v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145; IČO 24729035; DIČ CZ24729035, s předmětem 

podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 (jako strana ,,Oprávněná“). 

Město Sedlčany v postavení povinného prohlašuje, že je vlastníkem pozemků parc. č. 176/2, 

parc. č. 212/2, parc. č. 1639/2, parc. č. 1639/4, parc. č. 1643/7 a parc. č. 1643/11 v k. ú. Sedlčany 

(dotčené nemovitosti). 

Strana oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy – tj. „zemní kabelové 

vedení NN“ v délce 94 m, která se nachází na dotčených nemovitostech, a je inženýrskou sítí. 

Strana povinná zřizuje k dotčeným nemovitostem ve prospěch strany oprávněné věcné břemeno 

– služebnost. 

Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech;  strana povinná musí tato práva 

strpět. 

Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu 2632-120/2019 (příloha této 

smlouvy). 

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou. 



 

 

Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 20.200,00 Kč včetně DPH. 

Jednorázovou náhradu uhradí strana oprávněná na základě faktury se splatností 30 dnů 

od doručení faktury. Objednávka nebude obsahovat DPH. 

Věcné břemeno vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostí. 

Návrh na vklad bude podán stranou oprávněnou. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

Přijetí návrhu smlouvy s dodatkem či odchylkou se vylučuje. 

Součástí smlouvy je její příloha – Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 2632-

120/2019. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

č. IZ-12-6000790/01 – Sedlčany, kVN autobusové nádraží, Město“, 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. 0731/2010 firmou Insat, 

spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Hellichova 11a, 110 00 Praha, jako oprávněným, jejímž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 176/2, 

parc. č. 212/1, parc. č. 1639/2, parc. č. 1639/4, parc. č. 1643/7 a parc. č. 1643/11 v k. ú. a  obci 

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

tj. kabelového vedení NN v délce 94 m. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako 

budoucímu povinnému, vyplacena jednorázová náhrada ve výši 28.200,00 Kč (včetně DPH).“  

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 18-318/2018-2022. 

 

3.1.3 Žádost o odprodej části pozemku (veřejné prostranství) parc. č. 144/1 v k. ú. 

Solopysky u Třebnic 

Žádost o koupi pozemku byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 16. května 2019 

a zaevidována pod č. j.: OM/10108/2019. 

Žadatelem je fyzická osoba (manželé). 

Žadatelé vyjádřili souhlas, aby město Sedlčany zpracovávalo poskytnuté osobní údaje pro účely 

realizace majetkoprávních operací (žádaných). 

Přesné označení požadované nemovitosti: 

Číslo parcely: 144/1, k. ú. Solopysky u Třebnic, výměra 290 m2 

Důvod žádosti: Přičlenění k vlastní nemovitosti. 

Žadatelé prohlásili, že nemají závazky vůči městu Sedlčany a zároveň zbavili pracovníka 

daňového orgánu mlčenlivosti ve věci místních poplatků a pokut uložených ve správním řízení 

pro potřeby projednání výše uvedené Žádosti. 

 

Ze Zápisu z jednání Osadního výboru Solopysky a členů SDH je zde dále uvedeno následné. 

1) Žádost o vyjádření 

Osadní výbor Solopysky byl dne 21. května 2019 požádán vedoucím Odboru majetku, panem 

Petrem Kuthanem, o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 144/1 v k. ú. Solopysky 

u Třebnic, obec Sedlčany. 

Osadní výbor Solopysky souhlasí s prodejem při dodržení průjezdnosti silnice pro vozidla 

záchranné služby, hasičského sboru a technických služeb. 



 

 

Odbor majetku obdržel doporučení, že na pozemku parc. č. 144/1 je veden obecní vodovod. 

Z důvodu dobré průjezdnosti Osadní výbor Solopysky nedoporučuje prodat pozemek před 

garáží na pozemku parc. č. 112 (vizte mapovou přílohu). 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s uvedenou Žádostí o odprodej části pozemku (veřejné 

prostranství) parc. č. 144/1 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, který se nachází před 

rodinným domem žadatelů. V této souvislosti si Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, 

vyžádal stanovisko Osadního výboru Solopysky. Ze zaslaného Zápisu ze společného jednání 

Osadního výboru Solopysky a výboru SDH Solopysky, které se konalo dne 28. května 2019, 

vyplývá, že Osadní výbor Solopysky souhlasí s prodejem části pozemku za předpokladu, 

že bude zachována průjezdnost místní komunikace (vozidla záchranné služby, hasiči, technické 

služby). Rada města Sedlčany v souladu s doporučením Osadního výboru Solopysky prodej 

pozemku zvažovala předběžně doporučit s tím, že je vhodné v této fázi uložit Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby byl na náklady žadatele zpracován geometrický plán, kterým 

bude oddělena požadovaná část pozemku, přičemž prodej je navrhován realizovat za 

jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a dalšími dopady do prostředí návsi (společného zařízení a prostoru). 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby byl na náklady 

žadatele zpracován geometrický plán, kterým bude oddělena požadovaná část pozemku parc. 

č. 144/1 v k. ú. Solopysky u Třebnic.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Projednání a schválení návrhu aktualizovaného Plánu společných zařízení v k. ú. 

Doubravice u Sedlčan v rámci Komplexní pozemkové úpravy 

Záležitost byla původně projednávána se závěrem na veřejném zasedání ZM dne 11. prosince 

2017 (usnesení č. 234/2014 – 2018). 

Změny ve schváleném tzv. Plánu společných zařízení v návaznosti na návrh nového uspořádání 

pozemků, byly dnes RM projednány. 

 

Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Zkrácení cesty VC8 – důvod změny – nesouhlas dotčeného vlastníka. 

Doplnění doplňkové cesty DC13 – důvod – zpřístupnění pozemků. 

 

Protierozní opatření 

Posun protierozního sběrného příkopu PR1 – důvod – při původním umístění příkopu nebylo 

možné přijatelně navrhnout nové pozemky (vznikly by velmi malé pozemky nevhodného 

tvaru). 

Úprava vymezení organizačních a agrotechnických opatření v návaznosti na návrh nového 

uspořádání pozemků. 

 

Vodohospodářská opatření 

Zkrácení záchytného a svodného příkopu OP1 – důvod – nesouhlas vlastníka dotčeného 

pozemku. Vlastník přistoupil na zatravnění výše položených pozemků, které příkop nahradí 

(zatravnění je již realizováno a v rámci KoPÚ bude zaneseno do KN). 

 



 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Beze změn. 

 

Na nejbližším veřejném zasedání ZM se předpokládá projednání a schválení aktualizace Plánu 

společných zařízení v k. ú. Doubravice u Sedlčan v rámci KoPÚ (Komplexní pozemkové 

úpravy). 

Schválení plánu společných zařízení, a to v souladu s § 9, odst. 11 zákona 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách, je žádoucí v rámci zasedání ZM. 

Zastupitelstvo města Sedlčany bude s dokumentem seznámeno. 

 

Lze předpokládat, že Zastupitelstvo města Sedlčany aktualizovaný dokument schválí. 

Jako doklad o projednání a schválení pak obec pozemkovému úřadu doručí: 

1. Výpis z usnesení, opatřený datem, podpisem a razítkem. 

2. Potvrzenou mapu PSZ, na které bude uvedeno: „Zastupitelstvo města Sedlčany 

schválilo Plán společných zařízení,“ s datem, podpisem a razítkem obce. 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady, smyslem a funkcí společných zařízení; 

▪ další aspekty řešené problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě požadavku ČR – Státního pozemkového úřadu, resp. 

společnosti AZIMUT CZ, s. r. o., se sídlem Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9, která je 

zpracovatelem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doubravice u Sedlčan“, 

doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit v souladu s ust. § 9, odst. 11 zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný „Plán 

společných zařízení“, který je součástí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany.“  

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 18-319/2018-2022. 

 

3.1.5 Zajištění veřejného prostranství pro nerušený průběh akce „Ve vodě nežijí jen 

vodníci“ 

Místní organizace Českého rybářského svazu Sedlčany ve spolupráci s 1. ZŠ Sedlčany a SÚS 

ČRS bude dne 20. června 2019 pořádat vzdělávací akci s názvem „Ve vodě nežijí jen vodníci“. 

Akce se postupně zúčastní žáci 3., 4. a 5. třídy a také děti z rybářského kroužku, celkem cca 

200 dětí.  

Rada města Sedlčany byla požádána o poskytnutí zatravněné plochy v areálu „Mrskošovny“ 

(přiložená mapka) v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod.  

Jelikož je akce nezisková a zaměřená na vzdělání dětí v oblasti rybolovu, bylo město požádáno 

o odpuštění poplatku za pronájem plochy.  

Veškerou přípravu plochy a následný úklid zajistí MO ČRS Sedlčany. 

Za MO ČRS Sedlčany požádal pan Miroslav Skokan. 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím Odboru majetku MěÚ Sedlčany informována o 

Žádosti Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Sedlčany. Předseda spolku požádal 

o pronájem veřejného prostranství, tj. části zatravněné plochy v areálu tzv. „Mrskošovny“ 

a dále mezi potokem Mastník a parkovištěm v ulici Luční v Sedlčanech (situační snímek). 



 

 

Rada města Sedlčany, v souladu s vyjádřením příspěvkové organizace Sportovní areály 

Sedlčany, souhlasí s pronájmem požadované části veřejného prostranství ve výše uvedeném 

termínu a zároveň doporučuje, aby tato akce byla osvobozena od poplatku. 

 

Závěr: 

Žádost bude postoupena k vyřízení Sportovním areálům Sedlčany, příspěvkové organizaci, 

která vykonává správu nad žádaným prostranstvím. Rada města Sedlčany doporučuje Žádosti 

vyhovět, a to za žádaných podmínek, případně lze místo realizace projektu posunout směrem 

do travnaté plochy hřiště (čerstvě oseto). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; prodloužení Smlouvy o poskytnutí 

ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 

(ubyt. jednotka č. 13/IV. patro) 

Žádost byla doručena dne 5. června 2019; Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: 

OM/11594/2019. 

Stávající smluvní uživatel požádal o prodloužení Nájemní smlouvy na (č. j. 13/IV. patro). 

 

Identifikace žadatele: provedena. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

v bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. 

jednotka č. 13/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. od 1. července do 31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ doporučeno správcem; 

▪ bez dalšího 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. 13/IV. 

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

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 18-320/2018-2022. 

 

3.2.2 Zajištění právního důvodu užívání nemovitosti; prodloužení Smlouvy o poskytnutí 

přístřeší, na adrese bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany  

Žádost o prodloužení stávající Smlouvy o poskytnutí přístřeší byla vyhotovena dne 10. června 

2019. 

Identifikace žadatele: provedena. 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém 

domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu 

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

 

Diskuse: 



 

 

▪ plnění smluvních podmínek; 

▪ doporučeno správcem; 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. 

ode dne 1. července 2019 do dne 31. prosince 2019.“  

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 18-321/2018-2022. 

 

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

3.3.1 Dohoda o zajišťování pouťových atrakcí v době konání tradiční Sedlčanské poutě; 

návrh (FK)  

Dohoda je navrhována uzavřít mezi objednatelem – město Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, zastoupeném panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města, a dodavatelem.  

Předmět dohody: Dodavatel se zavazuje zajistit pouťové atrakce včetně prodejních stánků 

v době konání Sedlčanské poutě. 

Další atributy: 

- smlouva (Dohoda) se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 10 měsíců; 

- adresy smluvních stran (výše) slouží pro doručení příp. výpovědi; 

- atrakce mohou být na místě max. 1 týden před konáním a 2 dny po konání pouti; 

- místem plnění je část parku před budovou Sokolovny, č. p. 150 v Tyršově ulici, část 

pozemku p. č. 1638/1 v k. ú. a obci Sedlčany; 

- paušální poplatek činí 10.000,00 Kč, dodavatel jej musí zaplatit před akcí v účtárně 

Městského úřadu Sedlčany; 

- při nedodání atrakcí v termínu, nezaplacení poplatku nebo porušování pravidel 

veřejného pořádku pozbývá Dohoda okamžitě platnosti; 

- dodavatel musí dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, mít k dispozici platná 

technická osvědčení ke všem atrakcím, před opuštěním uvést místo plnění do původního 

stavu; 

- dodavatel musí případné škody způsobené provozem uhradit do 10 dnů po skončení 

akce; 

- tato Dohoda nabývá účinnosti dne 1. července 2019. 

Diskuse: 

▪ nad změnou místa; 

▪ nad systémem výběru poplatku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Dohodu o zajišťování pouťových atrakcí v době konání 

tradiční Sedlčanské poutě uzavíranou s FK, s paušálním poplatkem za umístění atrakcí 

na veřejných prostranstvích v částce 10.000,00 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 18-322/2018-2022. 

 



 

 

3.3.2 Dohoda o zajišťování pouťových atrakcí v době konání tradiční Sedlčanské poutě; 

návrh (AL)  

Dohoda je navrhována uzavřít mezi objednatelem – město Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, zastoupeném panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města, a dodavatelem. 

Předmět Dohody je to, že se dodavatel zavazuje zajistit pouťové atrakce včetně prodejních 

stánků v době konání Sedlčanské poutě. 

Další atributy Dohody: 

- Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 10 měsíců; 

- adresy smluvních stran (výše) slouží pro doručení příp. výpovědi; 

- atrakce mohou být na místě max. 1 týden před konáním a 2 dny po konání pouti; 

- místem plnění jsou veřejná prostranství a parkovací plochy v Tyršově ulici proti budově 

Sokolovny č. p. 150 a dále vpravo podél Jateční ulice směrem k areálu Sedlčanských 

jatek. Jedná se o části pozemků parc. č. 1638/1, parc. č. 1624/1, parc. č. 1624/2, parc. č. 

1624/8, parc. č. 1530/1 a parc. č. 1530/7 vše v k. ú. a obci Sedlčany; 

- paušální poplatek činí 40.000,00 Kč, dodavatel jej musí zaplatit před akcí v účtárně 

Městského úřadu Sedlčany; 

- při nedodání atrakcí v termínu, nezaplacení poplatku nebo porušování pravidel 

veřejného pořádku pozbývá dohoda okamžitě platnosti; 

- dodavatel musí dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, mít k dispozici platná 

technická osvědčení ke všem atrakcím, uvést místo plnění do původního stavu; 

- dodavatel musí případné škody způsobené provozem uhradit do 10 dnů po skončení 

akce; 

- tato Dohoda nabývá účinnosti dne 1. července 2019. 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Dohodu o zajišťování pouťových atrakcí v době konání 

tradiční Sedlčanské poutě uzavíranou s AL, s paušálním poplatkem za umístění atrakcí na 

veřejných prostranstvích v částce 40.000,00 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 18-323/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

4.1 Akceptace nabídky; Smlouva o odběru elektrické energie na rok 2020 

S nabídkou RM podrobně seznámil pan starosta. 

 

Diskuse: 

▪ nad tarify a jejich uplatněním; 

▪ další možnosti; 

▪ výhodnější ceny oproti sjednaným. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany akceptuje nabídku, na základě které bude uzavřena Smlouva o odběru 

el. energie na rok 2020 pro město Sedlčany a vybrané subjekty města, a to s dodavatelem služeb 

ČEZ ESCO, a. s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 140 00; IČO 03592880. 

Rada města Sedlčany zároveň ukládá panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města, uzavřít 

příslušné smluvní ujednání.“ 



 

 

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 18-324/2018-2022. 

 

4.2 Oslavy 30. výročí „sametové revoluce“; Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města 

Sedlčany Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace 

Žadatel: Mgr. Vladimíra Křenková, Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428 

Shora uvedený subjekt požádal o finanční příspěvek ve výši 10.000,00 Kč na oslavy 30. výročí 

„sametové revoluce“, které se budou konat dne 17. listopadu 2019 na náměstí T. G. Masaryka 

v Sedlčanech. 

Finance budou použity na pořízení technického ozvučení v prostoru náměstí, dále na pořízení 

malého pódia a propagaci akce. 

Akce bude organizována ve spolupráci se spolkem reGenerace, z. s. a Městským muzeem  

Sedlčany, příspěvkovou organizací. 

Společně tak důstojně budou oslaveny Dny svobody a demokracie. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou akce. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyhovuje Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019, pro žadatele Základní uměleckou školu Sedlčany, příspěvkovou organizaci, a to částkou 

podpory 10.000,00 Kč, která bude použita na oslavy 30. výročí „sametové revoluce“, které se 

budou konat dne 17. listopadu 2019 na náměstí T. G. Masaryka ve městě Sedlčany. Dalšími 

organizátory akce jsou Sedlčanská iniciativa regenerace, z. s., se sídlem Praha 4 - Nusle, 

Dačického 1099/17, 140 00; IČO 06324983 a Městské muzeum Sedlčany.“ 

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 18-325/2018-2022. 

 

4.3 Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2019 

Žádost o povolení vaření obědů pro English camp je datována dnem vyhotovení 4. června 2019. 

Žadatelem za subjekt je paní Zdeňka Malíčková, ředitelka ŠJ 2. ZŠ Sedlčany. 

Město Sedlčany bylo požádáno o povolení vaření obědů pro účastníky English camp kurzu 

v termínu od 15. července – 19. července 2019. Tento kurz pořádá Apoštolská církev, sbor bez 

hranic Praha 2.  

Účastníky kurzu jsou žáci a studenti sedlčanských škol, přibližný počet je asi 80 – 100 osob. 

Vyúčtování proběhne formou faktury za celkovou spotřebu dle skutečnosti. 

 

Diskuse: 

▪ nad potřebností. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 

2019 – kurzu výuky anglického jazyka, který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky 

a studenty zdejších škol v termínu ode dne 15. července 2019 do dne 19. července 2019. Obědy 

v počtu cca 80 – 100 ks/den zajistí Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 

Sedlčany.“  

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 18-326/2018-2022. 

 

4.4 Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny – autorský dozor  

Pro investiční akci „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny“ Městský úřad Sedlčany, Odbor 

investic, předložil cenovou nabídku autora projektové dokumentace Ing. arch. Leoše Pittera 

na autorský dozor při stavbě. Cenová nabídka činí 48.000,00 Kč bez DPH; 58.080,00 Kč 

vč. DPH;10.080,00 Kč DPH 21 %. 

 

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, byla seznámena s předloženou 

cenovou nabídkou na akci „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny – autorský dozor“ 

a zvažovala vydat rozhodnutí o výběru zhotovitele, kterým je Ing. arch. Leoš Pitter; 

IČO 25275291, za cenu 48.000,00 Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

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 „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny – autorský dozor“ a rozhoduje 

o výběru zhotovitele, kterým je Ing. arch. Leoš Pitter; IČO 25275291, za cenu 48.000,00 Kč 

bez DPH, tj. 58.080,00 Kč vč. DPH.  

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

příslušných smluvních ujednání.“ 

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 18-327/2018-2022. 

 

4.5 Zajištění realizace akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – 

prodloužení IS“ 

Pro investiční akci pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – 

prodloužení IS“ Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM postoupil k předložení 

zajištěnou cenovou nabídku s položkovým rozpočtem od zhotovitele 1. SčV, a. s.; 

IČO 47549793 na uvedenou investiční akci. 

Cenová nabídka činí 1.302.649,06 Kč bez DPH; 1.576.205,36 Kč vč. DPH; 273.556,30 Kč 

DPH 21 %. 

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, byla seznámena s předloženou 

cenovou nabídkou a zvažovala vydat rozhodnutí o výběru zhotovitele, kterým je 1. SčV, a. s. 

Připraven je návrh smluvního ujednání. 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: „IS 

Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – prodloužení IS“ a závazek objednatele dílo převzít  

a zaplatit cenu díla. 

Zhotovitel provede dílo v tomto rozsahu: kompletní dodávka díla v souladu s položkovým 

rozpočtem schváleným objednatelem. 

Zhotovitel provede dílo do 31. 7. 2019, objednatel dílo musí převzít i ve zkráceném termínu, 

pokud ho zhotovitel provede před sjednanou dobou. Nepředvídatelné okolnosti a nevhodné 

povětrnostní podmínky prodlužují lhůtu pro předání díla. 



 

 

Cena za zhotovení díla činí 1 302 649,06 Kč bez DPH, zhotovitel může požadovat uhrazení 

zvýšené ceny, objeví-li se potřeba nepředpokládaných, do rozpočtu nezahrnutých činností. 

Podkladem pro úhradu ceny bude faktura vystavená zhotovitelem, provedené práce budou 

hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Splatnost 

daňových dokladů bude 30 dní ode dne doručení objednateli. Zhotovitel nepožaduje zálohu  

na provedení díla. 

Dále: 

- zhotovitel provede dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, na své vlastní náklady  

a nebezpečí, a to ve lhůtě dané v této smlouvě a za smluvenou cenu, 

- zhotovitel musí na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi, 

- objednatel zodpovídá za to, že práce nebudou rušeny zásahy třetích osob, 

- zhotovitel musí použít jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující požadavkům 

na předmět díla, 

- zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů  

a doloží doklady o této likvidaci, 

- předpokladem předání a převzetí díla je provedení zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými normami, 

- objednatel je povinen dílo převzít neprodleně po vyzvání k převzetí od zhotovitele, 

- zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele bude při předání díla podepsán protokol 

o předání a převzetí díla, 

- dílo bude předáno a převzato, i pokud budou v protokolu o předání a převzetí díla 

uvedeny vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu a užívání díla, 

- v případě vad a nedodělků, které by mohly vadit bezpečnému provozu díla, může 

objednatel odmítnout dílo nebo jeho část převzít, smluvní strany sepíší zápis s důvody 

nepřevzetí díla a stanoviskem od zhotovitele, 

- po odstranění vad a nedodělků zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí díla 

- délka záruky je 24 měsíců a trvá ode dne převzetí díla objednatelem, 

- zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání zhotovitelem a převzetí 

objednatelem, a za vady vzniklé po této době v případě, že byly způsobeny porušením 

povinností zhotovitele, 

- objednatel si musí dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést 

v protokolu o předání a převzetí, na skryté vady musí zhotovitele upozornit nejpozději 

do 15 dnů od jejich zjištění, 

- zhotovitel musí vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od doručení výzvy objednatele 

k jejich odstranění, 

- náklady na případné odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel, 

- objednatel může vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele, pokud dá 

zhotovitel písemný souhlas nebo bez závažného důvodu neodstranil vady ve smluvené 

lhůtě, 

- okamžikem předání díla (nebo prvním dnem prodlení) přechází vlastnické právo k dílu 

a nebezpečí škody na díle na objednatele, 

- v případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky musí objednatel zhotoviteli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení, 

- v případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla musí zhotovitel 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 

započatý den prodlení, max. však 5 % z celkové ceny díla, 



 

 

- odstoupení od smlouvy neznamená pro žádnou ze stran pokutu, 

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti  

ze strany objednatele, 

- objednatel může od smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla 

více než 15 dní, 

- odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran kromě nároku  

na úhradu smluvní pokuty, odstoupení se nedotýká nároku na úhradu škody vzniklé 

porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, 

- v případě okolností vyšší moci musí daná smluvní strana neprodleně uvědomit druhou 

smluvní stranu o vzniku a ukončení těchto okolností, po dobu trvání těchto okolností se 

přerušuje účinnost této smlouvy,       

- pokud okolnost vyšší moci bude trvat více než 5 měsíců, smluvní strany si dohodnou 

změny této smlouvy, kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, 

nedojde-li k dohodě, 

- vícepráce (nepředpokládané a do rozpočtu nezahrnuté činnosti) musí zhotovitel uvést 

ve stavebním deníku, budou fakturovány samostatně, 

- měnit či doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které obě 

smluvní strany podepíší, 

- v ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

- smlouva se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, 2 pro každou stranu. 

Diskuse: 

▪ geneze případu; 

▪ bez dalšího diskusního příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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

cenovou nabídku na akci „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – prodloužení 

IS“ a rozhoduje o výběru zhotovitele, kterým je 1. SčV, a. s., IČO 47549793, za cenu 

1.302.649,06 Kč bez DPH, tj. 1.576.205,36 Kč vč. DPH.  

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

příslušných smluvních ujednání.“ 

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 18-328/2018-2022. 

 

4.6 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – prodloužení IS; zajištění výběru 

technického dozoru investora 

Pro investiční akci pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany, v zóně 5, západ, U Háječku – 

prodloužení IS“ Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil k projednání RM cenovou 

nabídku na technický dozor investora od Ing. Jaroslava Peterky. 

Cenová nabídka činí 9.500,00 Kč bez DPH; 11.495,00 Kč vč. DPH; 1.995,00 Kč DPH 21 %. 

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, byla seznámena s předloženou 

cenovou nabídkou na uvedenou akci a zvažovala vydat rozhodnutí o výběru technického dozoru 

investora, kterým je uvedený dozorující. 

 



 

 

Diskuse: 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

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

cenové nabídky na akci „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – prodloužení 

IS“ a rozhoduje o výběru technického dozoru investora, kterým je Ing. arch. Jaroslav Peterka, 

za cenu 9.500,00 Kč bez DPH, tj. 11.495,00 Kč vč. DPH.  

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

příslušných smluvních ujednání.“ 

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 18-329/2018-2022. 

 

4.7 Rodinné centrum Petrklíč – stavební úpravy interiéru 

V rámci připravované dotační výzvy poskytovatelem dotace IROP prostřednictvím MAS lze 

žádat o dotaci na rozšíření kapacity a stavební úpravy budovy využívané Rodinným centrem 

Petrklíč, z. s.  

Předběžný odhad nákladů na požadované aktivity je cca 2 mil. Kč včetně vybavení a projektové 

přípravy. Je předpokládáno hrazení až 95 % uznatelných nákladů poskytovatelem dotace, 

vyhlášení výzvy v září letošního roku (2019).  

Předmětem úprav je rozšíření kapacit ve sníženém přízemí (bývalá prádelna) změnou dispozice, 

rekonstrukcí instalací a vestavbou hygienického zázemí, následně vybavení nábytkem. 

Stavební úpravy budou navrženy tak, aby nezasahovaly do obvodového pláště ani nosných 

konstrukcí. 

Pro přípravu projektu byla oslovena společnost B&P Research za účelem přípravy Žádosti 

včetně náležitostí a jejího podání. Cenová nabídka činí 49.000,00 Kč bez DPH. Dále byl 

osloven projektant Ing. arch. Adam de Pina na zpracování studie projektu (s výhledem na řešení 

provozu celého křídla budovy). Předložil cenovou nabídku pro zaměření stavby, vytvoření 

studie stavby a dokumentace pro provedení za cenu 145.000,00 Kč bez DPH. Dále Městský 

úřad Sedlčany, Odbor investic, oslovil projektanta pana Lukáše Průchu, který předložil cenovou 

nabídku celkem za 96.000,00 Kč vč. DPH. 

Rozbor nabídky: 

Akce: Rekonstrukce prostor učeben 

Místo stavby: Sedlčany č. p. 580, k. ú. Sedlčany, parc. č. 655/1 

Investor: Město Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

Stavební úřad: Sedlčany 

Dokumentace: (cenová nabídka) 

Projektant: Projekce Průcha Lukáš, se sídlem Jabloňová 862, 259 01 Votice, IČO 86566890, 

ČKAIT: 0012722 – pozemní stavby 

Cenová nabídka: 

1. Předmět cenové nabídky 

- Zpracování a sestavení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na stavební opravy 

učeben. 

- Dokumentace bude zpracována na základě objednatelem poskytnutých podkladů  

ke zpracování, včetně definice zadání – rozsahu prováděných prací. 

- Jedná se o prostory umístěné v části přízemí stávajícího objektu č. p. 580. 



 

 

- Součástí dokumentace bude stavební projekt a projekty jednotlivých stavebních profesí, 

t. j. projekt úpravy elektroinstalace, zdravotně technické instalace (voda, kanalizace), 

vytápění a výkaz výměr. 

 

2. Doba plnění projektu 

- Dle případné smlouvy o dílo (objednávky). 

 

3. Cena projektové dokumentace 

Cena za zhotovení kompletní dokumentace v rozsahu této nabídky je dle výpočtu ze sazebníku 

výkonového a honorářového řádu stanovena takto: 

Předpokládané investiční náklady………………………………. 1.500.000,- Kč 

 

1FS Příprava zakázky (PZ)………………………………………............................   2.000,- Kč 

5FS Dokumentace pro provádění stavby (DPS)…………………….……………    84.000,- Kč 

6FS Soupis stavebních prací, dodávek s výkazem výměr…………………...……   10.000,- Kč 

Součet………………………………………………………………………………  96.000,- Kč 

Celková částka za projektovou dokumentaci……………………………..………    96.000,- Kč 

Neplátce DPH 

 

Diskuse: 

▪ nad nabídkami; výhodnost. 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí záměr provedení stavebních prací za účelem úprav 

a zkapacitnění prostor pro Centrum Petrklíč, z. s. v budově Sokolovská č. p. 580, Sedlčany. 

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, schvaluje, a to dle předložené 

cenové nabídky, objednání projekčních prací pro přípravu investiční akce: „Sokolovská č. 

p. 580, stavební úpravy pro Centrum Petrklíč, z. s.“  od pana Lukáše Průchy,  IČ: 865 66890 

za cenu 96.000,00 Kč vč. DPH.“ 

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 18-330/2018-2022. 

 

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, objednání prací pro přípravu a podání Žádosti o dotaci na stavební akci: 

„Sokolovská č. p. 580, stavební úpravy pro Centrum Petrklíč, z. s.“ od B&P Research, s. r. o.,  

IČO 60724269 za cenu 49.000,00 Kč bez DPH, tj. 59.290,00 Kč vč. DPH.“ 

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 18-331/2018-2022. 

 

4.8 Zajištění VZ „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – pomůcky“; 

„Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – HW a SW“ 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, realizuje výběrové řízení na dodavatele pomůcek a dále 

na dodavatele hardware a software do přistavovaných učeben 2. ZŠ Propojení. K tomuto 

výběrovému řízení navrhuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v níže uvedeném 

složení. 



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad personálním složením. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele dle 

ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pro výběr dodavatele stavby zařazené do rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – pomůcky“, která bude pracovat 

ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. František Hodys a Ing. Tomáš Langer. Náhradníky jsou 

Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Vojtěch Hlaváček a Ing. Aneta Šnellerová.“ 

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 18-332/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele dle 

ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pro výběr dodavatele stavby zařazené do rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – HW a SW“, která bude pracovat 

ve složení ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. František Hodys a Ing. Tomáš Langer. 

Náhradníky jsou Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Vojtěch Hlaváček a Ing. Aneta Šnellerová.“ 

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 18-333/2018-2022. 

 

4.9 Návrh programu jednání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022) 

Pan starosta přednesl sestavený návrh programu veřejného zasedání ZM: 

1. Zahájení 

 

2. Kontrola usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 13. května 2019 

(volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení 

   2.2 Návrh usnesení 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 13. května 

2019 – 24. června 2019) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

   3.2 Návrh usnesení 

 

4. AQUAPARK Sedlčany: Studie optimalizace provozních nákladů; prezentace studie 

Přílohy: 4.1 Důvodová zpráva  

   4.2 Návrh usnesení 

 

5. Krčínova cyklostezka: informace o stavu projektu a jeho financování; prezentace Sdružení 

obcí Sedlčanska 

Příloha: 5.1 Důvodová zpráva  

 



 

 

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

smlouvy  

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva 

6.2 Žádost o dotaci Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla 

Sedlčany  

6.3 Návrh veřejnoprávní smlouvy 

6.4 Návrh usnesení  

  

7. Zřízení Jednotky požární ochrany kategorie V Sestrouň 

Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva 

              7.2 Návrh usnesení 

 

8. Návrh OZV města Sedlčany č. 2/2019, Požární řád města Sedlčany 

Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva 

              8.2 Návrh Požárního řádu města Sedlčany s Přílohami č. 1 – č. 3  

              8.3 Návrh usnesení 

 

9. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019; informace o výsledcích hlasování 

občanů města Sedlčany a dalším postupu na realizaci projektů  

Přílohy: 9.1 Informace o výsledcích hlasování občanů města Sedlčany 

              9.2 Grafické zobrazení výsledků hlasování 

              9.3 Realizace projektů  

 

10. Majetkoprávní záležitosti města 

   10.1 Přijetí daru vodovodního a kanalizačního řadu do vlastnictví města Sedlčany 

 Přílohy: 10.1.1 Důvodová zpráva   

               10.1.2 Grafická příloha (snímek KN mapy) 

               10.1.3 Návrh usnesení  

   10.2 Prodej části pozemku parc. č. 54/2 v k. ú. a obci Sedlčany 

Přílohy: 10.2.1 Důvodová zpráva   

              10.2.2 Snímek KN mapy; geometrický plán 

              10.2.3 Návrh usnesení 

   10.3 Směna pozemků mezi městem Sedlčany a společností STROS-Sedlčanské strojírny, a. s. 

Přílohy: 10.3.1 Důvodová zpráva   

              10.3.2 GP č. 2633-77/2019 se snímkem KN mapy a GP č. 2635-76/2019 se snímkem 

KN mapy;  

              10.3.3 Návrh usnesení  

   10.4 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Doubravice u Sedlčan, Plán společných zařízení 

Přílohy: 10.4.1 Důvodová zpráva   

              10.4.2 Grafická příloha – Plán společných zařízení sumární výkres 

              10.4.3 Návrh usnesení  

 

11. Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany; návrh pořádkového předpisu 

Přílohy: 11.1 Důvodová zpráva 

              11.2 Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany  

              11.3 Návrh usnesení 

 

12. Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018 – 2030; aktualizace   

Příloha: 12.1 Důvodová zpráva  

              12.2 Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018 – 2030 (aktualizovaný  



 

 

   dokument) 

              12.3 Návrh usnesení 

 

13. Informace k investiční akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“  

Příloha: 13.1 Zpráva Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic 

              13.2 Návrh usnesení 

 

14. Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2019   

Příloha: 14.1 Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2019; 

           stanovení termínů zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

               

15. Diskuse 

   15.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

   15.2 Diskuse přítomných občanů  

 

16. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

17. Závěr 

 

Diskuse: 

▪ nad programovými body podrobněji; 

▪ AQUAPARK Sedčany; studie; další postup; prezentaci připraví k přednesení před ZM 

projektant z pozice autora dokumentu. 

 

Usnesení: 

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

program jednání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 24. června 2019 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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 18-334/2018-2022. 

 

4.10 Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019; zajištění realizace akcí 

Město Sedlčany se rozhodlo zařadit do rozpočtu města na rok 2019 tzv. Participační rozpočet 

(dále též „PaR“) v objemu 1.000.000 Kč. Byly stanoveny podmínky, kdo může být 

předkladatelem projektu, jaké podmínky musí projekt splňovat (mimo jiné veřejná 

prospěšnost), a způsob podání projektu. Současně byl určen termín pro podávání projektů, který 

byl od 15. března do 18. dubna 2019.  

Následovala druhá fáze, do 30. dubna, kdy byla zkontrolována formální a obsahová správnost 

podaných projektů. Z celkem osmi byly tři vyřazeny pro nesplnění podmínek.  

Ve třetí fázi PaR proběhly na veřejném zasedání zastupitelstva města prezentace pěti projektů 

postoupivších z fáze druhé. 

Mezi 20. a 31. květnem probíhalo hlasování občanů města. Mohli si vybrat ze dvou způsobů 

hlasování, a to buď formou SMS (po zaregistrování se k tomuto způsobu) anebo osobně 

v Turistickém informační centru Sedlčany na náměstí v Sedlčanech (zde se mohlo hlasovat 

i v sobotu a neděli, v otevírací době centra). Z celkem 6036 oprávněných voličů se hlasovat 

formou SMS rozhodlo 20 občanů města, osobně jich hlasovalo 231.  

 

Celkové výsledky hlasování:  



 

 

• Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku  ............................. 135 hlasů 

• Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště před rodinným Centrem 

Petrklíč  .............................................................................................. 46 hlasů 

• Klidová zóna – veřejný okrasný park  ............................................... 26 hlasů 

• Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725–727  ................................ 24 hlasů 

• Pítka pro ptáky  .................................................................................. 20 hlasů 

V současné době se projekt nachází ve své poslední fázi a tou je realizace daných projektů, 

pro kterou je stanoven termín červen až prosinec 2019. 

Během vlastní realizace Participativního rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 se neobjevily 

žádné překážky, které by nebylo možné odstranit. Tento rok byl aplikován poprvé, tudíž bylo 

vyzkoušeno jak technické řešení pro SMS hlasování (postačil nám SW, který již „na městě“ 

využíváme, tudíž nebylo nutné nic nakupovat), tak i možnost hlasování na Turistickém 

informačním centru Sedlčany. I to se osvědčilo a bylo pozitivně přijímáno občany, kteří si tuto 

formu hlasování zvolili. 

 

Práce budou zadány v koordinaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, s předkladateli 

úspěšných projektů, a to ve spolupráci podle charakteru projektu a jeho náročnosti se zhotoviteli 

(Sedlčanské technické služby, s. r. o.; pan Čihula – zahradnictví, případně další). 

 

Diskuse: 

▪ další aspekty realizace. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit potřebnou 

administraci a následnou realizaci úspěšných projektů Participativního rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019, a to dle seznamu a instrukcí projednaných Radou města Sedlčany dne 

12. června 2019, které budou předány Sekretariátem Městského úřadu Sedlčany.“ 

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 18-335/2018-2022. 

 

4.11 Návrh na udělení mimořádných pololetních odměn za výkony v uplynulém období 

roku 2019 pro jednatele obchodních společností založených městem Sedlčany a ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, na jednání RM předložil návrh 

na udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům obchodních 

společností, a to se zachováním dříve přijatého schématu (50 % mzdy, měsíční odměny). 

Podrobné podklady jsou uvedeny ve spisu vedeném v této věci panem místostarostou.  

 

Diskuse: 

▪ nad předloženým návrhem; 

▪ další aspekty problematiky odměňování; osobní plánování a cíle; jejich plnění a kontrola (pan 

Ing. Josef Soukup). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje mimořádné pololetní odměny za výkony a plnění úkolů 

v uplynulém období roku 2019 pro jednatele obchodních společností založených městem 

Sedlčany a ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to podle dříve 



 

 

aplikovaných zásad a podle návrhu mimořádných odměn za první pololetí roku 2019. Odměny 

budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc červen 2019.“ 

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 18-336/2018-2022. 

 

4.12 Žádost Městské knihovny Sedlčany o převod finančních prostředků z Rezervního 

fondu organizace do Fondu investičního 

Žádost Městské knihovny Sedlčany o převod finančních prostředků z Rezervního fondu 

organizace do Fondu investičního byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 10. června 2019 

A zaevidována pod č. j.: MST/11876/2019. 

Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, v létě 2017 zrealizovala rekonstrukci 

pódia na dětském oddělení. Toto pódium je využíváno dětmi i jejich rodiči během běžné 

provozní doby, ale slouží i při programech pro školy, veřejnost apod. V posledních letech se 

na něm odehrávají i malá divadelní představení (profesionální i amatérská) a hudební 

vystoupení. Také slouží jako „domovská scéna“ jejich Literární prádelně (klub pro děti) 

pro jejich vystoupení. Již při realizaci nové konstrukce v roce 2017 Městská knihovna Sedlčany 

představila tento záměr – vykrytí pódia oponami a nové osvětlení. 

Žadatelka má záměr situaci v letošním roce posunout kvalitativně do jiných dimenzí – 

k realizaci vykrytí pódia oponami. Do budoucna bude ještě třeba doplnit tolik potřebné 

osvětlení, které pomůže při divadelních a hudebních vystoupeních. 

Paní ředitelka oslovila českou firmu Divadelní služby Plzeň, jejíž cenová nabídka je přílohou 

k Žádosti. Firma má dobré reference (divadla, školy, kulturní zařízení).  

Na realizaci uvedeného záměru by paní ředitelka ráda použila finanční prostředky 

z Investičního fondu organizace, které však nebudou na realizaci stačit. Žádá tedy RM o převod 

částky 91.166,61 Kč z Rezervního fondu organizace. 

Stav fondů: 

413 Rezervní fond …………… 133.332,67 Kč 

416 Investiční fond …………. 29.225,00 Kč 

Cenová nabídka Divadelní služby ……….. 120.391,61 Kč 

Použití fondů: 

416 Investiční fond………….. 29.225,00 Kč 

413 Rezervní fond (převod na 416 a následné použití) …….. 91.166,61 Kč 

Celkem ………………………… 120.391,61 Kč 

Zůstatek na Rezervním fondu …………………. 42.166,06 Kč 

Cenová nabídka společnosti Divadelní služby Plzeň, s. r. o. (s DPH 21 %): 120.391,61 Kč 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem. 

 

Usnesení: 

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

91.166,61 Kč z Rezervního fondu organizace do Fondu investičního, kterým bude pro účely 

dalšího využití na účtu Fondu investičního zajištěna potřebná částka ve výši 120.391,61 Kč, 

a to pro případ příspěvkové organizace města Sedlčany, Městské knihovny Sedlčany, Kpt. 

Jaroše č. p. 482; IČO 71294694. Převod je činěn za účelem pokrytí nákupu a montáže opon 

na pódium oddělení pro děti podle zajištěné nabídky firmy Divadelní služby Plzeň, s. r. o., se 

sídlem Sukova č. p. 26, 301 00 Plzeň; IČO 29122651.“ 

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 18-337/2018-2022. 

 

4.13 Žádost o podporu sportovní akce Swimrun Slapy 2019 

Město Sedlčany bylo požádáno o podporu sportovní akce Swimrun Slapy 2019. 

Žadatel: předseda spolku 4Motion z. s. (se sídlem K Olympiku č. p. 563/2, 186 00 Praha 8, IČO 

06698204) 

Datum vyhotovení Žádosti: 4. června 2019 

Z obsah Žádosti (opis textu): Dovoluji si Vás oslovit jménem spolku 4Motion z. s. s dotazem, 

zda by město Sedlčany podpořilo konání sportovní akce Swimrun Slapy 2019, kterou budeme 

pořádat na vodní nádrži Slapy dne 7. září 2019. 

Ačkoliv je swimrun aktuálně asi nejvíce se rozšiřujícím multisportem ve světě, v rámci ČR se 

stále jedná o nový sport, který si zde teprve buduje povědomí. Tomu zatím odpovídá i účast 

na jednotlivých akcích, kdy se bavíme o desítkách účastníků. Pro úspěch akce a zachování 

možnosti konání závodu i v příštích letech sháníme partnery, kteří by rozvoj tohoto sportu 

podpořili, a to jak po stránce finanční, tak na poli propagace. 

V té souvislosti bychom se chtěli zeptat, zda by město Sedlčany podpořilo tuto sportovní akci 

nějakým drobným příspěvkem a zda by bylo možné tuto akci v rámci inzertních ploch města či 

jiných informačních kanálů města zpropagovat, aby se dostala k co největšímu počtu občanů, 

pro které věříme, že může být tato akce velkým zážitkem, a to i z pohledu diváka. 

Za Vaši podporu Vám můžeme nabídnout především propagaci města, a to jak na internetu, tak 

na místě konání závodu. V případě zájmu Vám také můžeme poskytnout několik startovných 

pro Vaše zaměstnance či možnost vložení propagačních materiálů města do účastnických tašek. 

V příloze Vám zasíláme základní informace o akci a stručný přehled všech možností propagace, 

které Vám můžeme nabídnout. 

 

Diskuse: 

▪ mimo koncepci města; 

▪ spíše zážitková turistika; 

▪ subjekt nepracuje koncepčně s mládeží; 

▪ alokované prostředky vyčerpány. 

 

Závěr:  

RM po projednání dne 12. června 2019 s podporou nesouhlasí. Příspěvek nebude poskytnut. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Krčínova cyklostezka; informace o stavu projektu a jeho financování  

Na veřejném zasedání ZM, jak již bylo avizováno, bude provedena prezentace Sdružení obcí 

Sedlčanska, o kterou pan starosta tajemnici subjektu požádal. 

Důvodem prezentace je seznámení zastupitelského sboru a veřejnosti s uvedeným projektem 

a jeho případným vlivem na město Sedlčany.  

Místo stavby (k. ú.): Sedlčany, Janov u Kosovy Hory, Radeč u Nedrahovic, Mezné, Jesenice 

u Sedlčan, Dobrošovice, Divišovice, Měšetice, Prčice. 

Investor: Sdružení obcí Sedlčanska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, IČO 

61904040. 

Zhotovitel projektu pro ÚR: Ing. Alois Palička, IČO 12635880 

Zhotovitel projektu pro SP: Ing. Jan Kubelka, IČO 05434823 

Celkové náklady dle žádosti: 89.916.555,00 Kč 

Celkové uznatelné náklady: 86.959.299,99 Kč 



 

 

Schválený finanční příspěvek: 73.915.404,00 Kč 

Dotace 85 % uznatelných nákladů 

Územní rozhodnutí: 

Vydáno 20. února 2018 

Nabylo právní moci: 24. března 2018 

č. j.: OVÚP-18552/2017/Vo 

Stavební povolení: 

Vydáno: 14. listopadu 2018 

Nabylo právní moci: 19. prosince 2018 

č. j.: OD/19289/2018-15/Váň 

 

Stavba: 

Cyklostezka vedoucí ze Sedlčan do Prčice. 

Cyklostezka; šířka 2,5 m; cyklotrasa 3,5 m; délka: 13,5 km 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Využití mobilních aplikací v prostředí města Sedlčany“;  

diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal, zda a jakým způsobem byly vypořádány dřívější diskusní 

příspěvky týkající se problematiky předávání informací směrem k občanům (např. pomocí 

aplikace tzv. „mobilní rozhlas“ a další). 

Pan starosta sdělil, že po opakovaných konzultacích s Úsekem IT vedení města Sedlčany 

dospělo k názoru, že uvedené aplikace není vhodné využívat. Město by platilo za služby, které 

nebudou mít dopad do prostředí s žádoucím efektem; duplicita.  

 

Diskuse: 

▪ nad vysvětlením nadbytečnosti a nepoužitelnosti; duplicita informací s výdajem finančních 

prostředků. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

podnětů a případných připomínek.  

 

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

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

z pozice předsedajícího osmnáctému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 18/2018-2022), 

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 celém nejbližším zasedání RM z přítomných radních nikdo 

neomluvil. Pouze pan Ing. Josef Soukup požádal o omluvu z účasti na části jednání RM dne 

26. června 2019, a to z důvodu dlouhodobě plánovaného výjezdu na divadelní představení 

do nedaleké Prahy. Pan starosta omluvu přijal.  

 

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

ukončil v čase 19:34 hod.  

 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

NN – nízké napětí 

OZV – obecně závazná vyhláška 

TČ – trestní činnost  

 

 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 18. června 2019 

 


