
Anonymizovaný Zápis RM č. 19/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 26. 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, MUDr. Karel Marek, 

Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

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

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na šest a ke konci jednání opět 

poklesl na pět.   

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian.   

▪ na část jednání (počátek): Mgr. Zdeněk Šimeček. 

▪ na část jednání (v průběhu): MUDr. Karel Marek. 

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): Ing. Josef Soukup.  

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Martin Havel, MUDr. Karel Marek.  

Přizvaní hosté: -. 

 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:12 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:12 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

šestnácté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, a to v čase 16:12 hod. 

 

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

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

členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém dnešním jednání RM se omluvil pan Ing. Jiří 

Burian (zahraniční cesta – delegace Senátu Parlamentu ČR); na část jednání (počátek) se 

omluvil pan Mgr. Zdeněk Šimeček (úřední výkon místostarosty na rozloučení se školním rokem 

v ZUŠ), dále na část jednání, a to v jeho průběhu, se omluvil pan MUDr. Karel Marek; na konec 

jednání se omluvil pan Ing. Josef Soukup. 

 

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 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: „Školství v prostředí 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, akcí stavební povahy, případně Žádostí o dotaci, 

a v samostatném bloku bude projednána záležitost ohledně jednoho případu poskytnutí přístřeší 

(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.   

 

Program RM č. 19/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 12. června 2019  

 

2. Hlavní program: „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“ 

2.1 Zpráva z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“ 

2.2 Rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, o zvýšení 

platby za obědy 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

(problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Žádost FO o poskytnutí přístřeší 

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

 (problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

4. Různé 

4.1 Rozhodnutí o vypovězení Smlouvy o pojištění č. 7720166580 

4.2 Zasedání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti 

Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 



 

 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace; podpora občanské iniciativy reGENERACE, z. s. 

4.4 Nabídka poskytovatele úvěru na změnu formy úrokových sazeb 

4.5 Žádost Kynologického klubu Sedlčany na povolení a podporu uspořádání závodů 

4.6 Žádost o finanční podporu domovních (individuálních) čistíren odpadních vod; 

Osadní výbor Oříkov 

4.7 Živičný povrch Komenského náměstí 

4.8 Oprava komunikace U Kulturního domu 

4.9 LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

4.10 Zadávací dokumentace; VZ pod názvem „Městský park Sedlčany“ 

4.11 Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – HW, SW konektivita 

4.12 IS a Komunikace zóna 5 - 1. etapa U Háječku 

4.13 Veřejná zakázka „Datové a hlasové služby pro město Sedlčany“ 

4.14 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; informace 

4.15 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/2668/2019 

4.16 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/7200/2019 

4.17 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/11334/2019 

4.18 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/12207/2019 

4.19 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

ST/11304/2019 

4.20 Informace o organizaci práce a opatřeních na zkvalitnění činnosti; proces výstavby 

areálu – „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ 

4.21 Plnění úkolů z přijatých usnesení ZM; vypořádání příspěvků z rozpravy a diskuse 

4.22 Konkretizace systemizace útvarů Městského úřadu Sedlčany; zřízení Oddělení ICT 

 

5. Diskuse (program doplněn o samostatné příspěvky)  

5.1 Výběrové řízení na zhotovitele díla – Městský park Sedlčany 

 

Na jednání RM se v čase 14:17 dostavil pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM celkem šest. 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 12. června 2019  

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

Poznámka: Tento bod programu byl věcně naplněn až po informativním bodu jednání pod 

názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; informace“. 

Předneseny byly výroky usnesení s uvedením stavu plnění:  

 

RM 18-311/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 18-312/2018-2022 

Bez konkrétního úkolu. 

 

RM 18-313/2018-2022 

Bez konkrétního úkolu. 



 

 

 

RM 18-314/2018-2022 

Bez konkrétního úkolu. 

 

RM 18-315/2018-2022 

Bez konkrétního úkolu. 

 

RM 18-316/2018-2022 

Úkol v průběžném plnění (důsledky). 

 

RM 18-317/2018-2022 

Úkol v plnění (cílový stav). 

 

RM 18-318/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 18-319/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 18-320/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 18-321/2018-2022 

Úkol splněn.   

 

RM 18-322/2018-2022 

Úkol splněn.  

 

RM 18-323/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 18-324/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 18-325/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 18-326/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 18-327/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 18-328/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 18-329/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 18-330/2018-2022 



 

 

Úkol v plnění. 

 

RM 18-331/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 18-332/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 18-333/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 18-334/2018-2022 

Úkoly související s tvorbou Pozvánky a další splněny.  

 

RM 18-335/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 18-336/2018-2022 

Informace předány odpovědným zástupcům jednotlivých subjektů.   

Úkol splněn. 

 

RM 18-337/2018-2022 

Informace předány žadateli.  

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 12. června 2019 (RM č. 18/2018-2022) 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 19-338/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“  

 

2.1 Zpráva z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“ 

Na jednání k hlavnímu bodu programu Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, 

jmenovitě paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové péče, připravila Zprávu, 

která byla v čase před zahájením jednání RM rozeslána všem jejím členům. Zpráva byla v průběhu 

projednání doplněna prezentací, kterou předsedající jednání RM, pan starosta, okomentoval. 

 

Údaje pro školní rok 2018/2019 za celý správní úřad ORP Sedlčany jsou uvedeny podle stavu 

k datu zpracování statistických výkazů a k datu zpracování normativních rozpočtů. 

Odbor školství a památkové péče MěÚ Sedlčany vykonává státní správu v přenesené působnosti 

pro ORP Sedlčany, spravuje 21 právních subjektů = příspěvkových organizací (dále „PO“): 

▫ 13 základních škol (ZŠ), z toho: 



 

 

- 10 základních škol je sloučeno s mateřskými školami, 

- 3 základní školy jako samostatné PO, 

- 8 základních škol je plně organizovaných, 

- 5 základních škol je málotřídních, 

- 6 základních škol má podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu 

s ustanoveními § 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, 

povolenu výjimku z počtu žáků na třídu pro školní rok 2018/2019. 

▫ Celkový počet žáků ve všech základních školách je 1913, z toho: 

- žáků se zdravotním postižením (individuálně integrovaní) – 140, 

- žáci plnící školní docházku podle § 38, § 41 a § 42 školského zákona (vzdělávání 

v zahraniční škole, individuální vzdělávání a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním 

postižením) celkem – 31.  

▫ Celkem 2 základní umělecké školy (ZUŠ) 

- počet žáků v ZUŠ je celkem 866 

              (ZUŠ Sedlčany – 566 žáků, ZUŠ Sedlec-Prčice – 300 žáků) 

▫ 3 mateřské školy jako samostatné PO (MŠ) 

- počet dětí ve všech MŠ celkem (samostatné PO i sloučené se ZŠ) – 731 

▫ 3 školní jídelny jako samostatné PO (ŠJ) 

- počet strávníků ve všech ŠJ celkem (samostatné PO i sloučené se ZŠ a MŠ) – 2868 

 

▫ Počty žáků ve školních družinách celkem – 722. 

 

ORP  zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se 

zásadami stanovenými MŠMT ČR a krajskými normativy, projednává je se školami a předává je 

KÚ (za každou součást školy – tj. celkem 63 součástí). 

V roce 2018 bylo ze státního rozpočtu přiděleno na platy všech pracovníků škol a školských 

zařízení v působnosti ORP Sedlčany, tj. pro 387 úvazků, celkem 132.336.306,00 Kč, z dotačních 

programů ESF bylo ještě vyplaceno 297.757,00 Kč. Na OPPP (ostatní platby za provedení práce 

= dohody o činnosti a dohody o provedení práce) bylo přiděleno 806.947,00 Kč. 

V roce 2019 bylo k dnešnímu dni ze státního rozpočtu přiděleno na platy všech pracovníků škol 

a školských zařízení v působnosti ORP Sedlčany, tj. 405,35 úvazků, celkem 152.761.114,00 Kč, 

na OPPP celkem 178.593,00 Kč.  

 

 

Město Sedlčany zřizuje celkem 6 právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení: 

1.) Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070,  

se sídlem Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, IČO 70999058, RED IZO 600054233 

- ředitelka mateřské školy: Bc. Milena Říčařová 

Místa poskytovaného vzdělávání (mateřské školy) a školských služeb (školní jídelny): 

▫ Sedlčany, Šafaříkova 1070,  

▫ Sedlčany, Sokolovská 580, 

▫ Sedlčany, Na Severním sídlišti 740.  

 

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 270 

Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 375 

Ve školním roce 2018/2019 je v mateřské škole celkem 258 dětí v 10 třídách, z toho: 



 

 

- Šafaříkova 1070, Sedlčany – 99 dětí ve 4 třídách, 

- Sokolovská 580, Sedlčany  -  54 dětí ve 2 třídách, 

- Na Severním sídlišti 740, Sedlčany - 105 dětí ve 4 třídách. 

 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo docházku do mateřské školy celkem 61 dětí. 

 

V květnu proběhl v MŠ Sedlčany zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní 

rok 2019/2020: 

▫ Centrální pracoviště MŠ Šafaříkova 1070 - 26 dětí se dostavilo, 20 dětí bylo zapsáno, 6 žádostí 

o zápis ke vzdělávání bylo zamítnuto; 

▫ Odloučené pracoviště MŠ Sokolovská 580 - 20 dětí se dostavilo, 12 dětí bylo zapsáno, 8 žádostí 

o zápis ke vzdělávání bylo zamítnuto; 

▫ Odloučené pracoviště MŠ Severní sídliště 740 - 28 dětí se dostavilo, 28 dětí bylo zapsáno, 0 

žádostí o zápis ke vzdělávání bylo zamítnuto. 

 

Celkem bylo přijato 60 dětí, 14 žádostí bylo zamítnuto.  

Škola nemá žádné žáky, kterým by poskytovala podpůrná opatření v souladu s § 16 školského 

zákona. 

 

Výuku ve škole zajišťuje celkem 21 učitelek (20,5 úvazku), úklid má na starosti 6 zaměstnankyň 

(5,246 úvazku). 

Všechny děti se stravují ve školních jídelnách, které jsou součástí mateřských škol, o chod 

školních jídelen se stará celkem 8 zaměstnankyň (6,5 úvazku).                                  

 

Prázdninový provoz je zajištěn po celou dobu letních prázdnin. Jednotlivá odloučená pracoviště 

MŠ se budou střídat. 

V rámci prázdninového provozu mateřské školy v červenci a srpnu, kdy je provoz omezen 

na jedno zařízení, je stanoven paušální příspěvek na provoz ve výši 15,00 Kč na dítě za den. Tuto 

částku hradí pouze děti přihlášené k prázdninové docházce. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je stanovena na 350,00 Kč/měsíc. 

Od úplaty jsou osvobozeny děti, které se vzdělávají v posledním ročníku poprvé po dobu nejvýše 

jednoho školního roku. A dále, pokud zákonní zástupci pobírají tyto příspěvky: příspěvek 

v hmotné nouzi, na živobytí, pěstounská péče apod. 

 

V loňském kalendářním roce (2018) škola hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu 

poskytnutými na platy všech pracovníků v celkové výši 10.063.596,00 Kč a s finančními 

prostředky na OON ve výši 20.520,00 Kč. 

Pro rok 2019 bylo do rozpočtu školy normativně přiděleno na platy všech pracovníků celkem 

11.911.021,00 Kč, což je o 1.847.425,00 Kč více než loni. 

Škola hospodaří s přiděleným počtem pracovníků i finančními prostředky bez problémů. 

 

2.) 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram,  

se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany, IČO: 47074299, RED IZO 600054624 

- ředitel školy: Mgr. Libor Novotný 

- zástupce ředitele: Mgr. Jana Macháčová 

- Školská rada: Mgr. Soňa Nováčková, paní Hana Dlouhá, Mgr. Jana Macháčová, 

Mgr. Bohumila Doubravová, paní Dana Čížková, paní Hana Hájková 

 

Kapacita školy je 750 žáků. 



 

 

Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvuje 500 žáků ve 20 třídách (oproti loňsku se zvýšil počet  

o 9 žáků).  

Z tohoto počtu je 25 integrovaných žáků – 9 se závažnými vývojovými poruchami učení, 11 se 

závažnými vývojovými poruchami chování, 3 autisté, 1 těžce zdravotně postižený, 1 lehce 

zdravotně postižený. 

Výuku zajišťuje celkem 31 učitelů (přepočteni na plně zaměstnané = 27,4 úvazku), z toho na I. 

stupni 14 (13,2 úvazku), na II. stupni 20 (14,2 úvazku), a 4 asistenti pedagoga (3,7 úvazku). 

Provoz ve škole zajišťuje celkem 8 provozních zaměstnanců (6,72 úvazku). 

 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků a školní klub s kapacitou 330 žáků. 

 

Ve školní družině je zapsáno celkem 180 účastníků I. stupně. Činnost ŠD zabezpečuje celkem  

6 interních vychovatelů. 

Týdenní rozsah provozu školní družiny je 163 hodin a je členěna na 6 oddělení. 

  

Ve školním klubu je zapsáno celkem 66 účastníků, z toho 11 z I. stupně a 55 z II. stupně.  

Činnost školního klubu zajišťují 2 externí vychovatelé a 11 ostatních externích pedagogických 

pracovníků. 

Školní klub má 22 zájmových útvarů.      

 

V květnu 2019 proběhl zápis do 1. tříd, celkem se do školy k zápisu dostavilo 40 dětí, zapsáno 

bylo 36 dětí, 4 děti přišly se žádostí o odklad. 

 

V loňském kalendářním roce (2018) škola hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu 

poskytnutými na platy všech pracovníků v celkové výši 17.026.248,00 Kč, s finančními 

prostředky z dalších titulů dotací ve výši 51.198,00 Kč a s finančními prostředky na OON ve výši 

45.250,00 Kč. 

Pro rok 2019 bylo do rozpočtu školy normativně přiděleno na platy všech pracovníků celkem 

19.852.714,00 Kč, což je o 2.826.466,00 Kč více než loni. 

Škola hospodaří s přiděleným počtem pracovníků i finančními prostředky bez problémů. 

     

3.) 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram,  

se sídlem Příkrá 67, 264 01 Sedlčany, IČO: 48954004, RED IZO 600054632 

- ředitel školy: PaedDr. Jaroslav Nádvorník 

- zástupkyně ředitele: PaedDr. Jitka Jandová 

- školská rada: PaedDr. Jitka Jandová, Mgr. Jiří Šibrava, Bc. Simona Sůsová, Mgr. Petr 

Sokol, paní Dana Čížková, paní Hana Hájková 

 

Kapacita školy je 480 žáků. 

Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvuje 424 žáků (201 dívek) v 18 třídách (oproti 

předchozímu školnímu roku se snížil počet o 9 žáků).   

Z tohoto počtu je 28 integrovaných žáků (3 dívky) - 18 se závažnými vývojovými poruchami 

učení, 6 se závažnými vývojovými poruchami chování, 1 autista, 1 se souběžným postižením více 

vadami a 2 se závažnými vadami řeči. 

 

Výuku zajišťuje celkem 30 učitelů (přepočteni na plně zaměstnané = 24,9 úvazku), z toho na I. 

stupni 19 (11,4 úvazku), na II. stupni 21 (13,5 úvazku) a 3 asistenti pedagoga (1,75 úvazku). 

Provoz ve škole zajišťuje celkem 6 provozních zaměstnanců (5,5 úvazku). 

 



 

 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků a školní klub s kapacitou 220 žáků. 

 

Ve školní družině je zapsáno celkem 171 účastníků I. stupně. Činnost ŠD zabezpečuje celkem  

13 vychovatelů, z toho 5 interních a 8 externích. 

Týdenní rozsah provozu školní družiny je 117,3 hodiny a je členěna na 5 oddělení. 

  

Ve školním klubu je zapsáno celkem 210 účastníků, z toho 64 z I. stupně, 141 z II. stupně a 5 

z nižšího stupně gymnázia.  

Činnost školního klubu zajišťuje celkem 10 vychovatelů, z toho 1 interní a 9 externích. 

Školní klub má 10 zájmových útvarů.      

 

V květnu 2019 proběhl zápis do 1. tříd, celkem se do školy k zápisu dostavilo 54 dětí, zapsáno 

bylo 42 dětí, 12 dětí přišlo se žádostí o odklad. 

 

V loňském kalendářním roce (2018) škola hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu 

poskytnutými na platy všech pracovníků v celkové výši 15.627.307,00 Kč, s finančními 

prostředky z dalších titulů dotací ve výši 94.608,00 Kč a s finančními prostředky na OON ve výši 

42.750,00 Kč. 

Pro rok 2019 bylo do rozpočtu školy normativně přiděleno na platy všech pracovníků celkem 

17.398.680,00 Kč, což je o 1.771.373,0 Kč více než loni. 

Škola hospodaří s přiděleným počtem pracovníků i finančními prostředky bez problémů. 

  

4.)   Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428,  

se sídlem Sedlčany, Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany, IČO 61904287, RED IZO 600054900  

- ředitelka: Mgr. Vladimíra Křenková 

- zástupkyně ředitelky: MgA. Monika Podrazká 

 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

Sedlčany, Šafaříkova 428  

Sedlčany, Havlíčkova 514   

Sedlčany, Příkrá 67 

Sedlčany, Kapitána Jaroše 482 

Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34   

Petrovice 26,  262 55 Petrovice  

Krásná Hora nad Vltavou 103, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou    

 

Kapacita školy je 570 žáků (studentů). 

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu celkem 566 žáků (z toho 407 dívek). 

Z tohoto počtu je:   

▫ 75 žáků v tanečním oboru; 

▫ 129 žáků ve výtvarném oboru; 

▫ 333 žáků v hudební výuce individuální skupinové; 

▫ 29 žáků v literárně dramatickém oboru.  

Škola nemá žádné žáky, kterým by poskytovala podpůrná opatření v souladu s § 16 školského 

zákona. 

 

Výuku ve škole zajišťuje celkem 23 interních učitelů (17,2 úvazku) a 5 externích učitelů (2,2 

úvazku). 

Provoz ve škole zajišťují celkem 2 provozní zaměstnankyně (2 úvazky). 



 

 

                                 

V loňském kalendářním roce (2018) škola hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu 

poskytnutými na platy všech pracovníků v celkové výši 8.478.464,00 Kč, s finančními prostředky 

z dalších titulů dotací ve výši 26.313,00 Kč a s finančními prostředky na OON ve výši 

27.750,00 Kč. 

Pro rok 2019 bylo do rozpočtu školy normativně přiděleno na platy všech pracovníků celkem 

9.785.358,00 Kč, což je o 1.306.894,00 Kč více než loni. 

Škola hospodaří s přiděleným počtem pracovníků i finančními prostředky bez problémů. 

 

Základní umělecká škola Sedlčany se může pochlubit mnoha úspěchy ve všech svých oborech na 

krajské i republikové úrovni. 

Během školního roku pořádá mnoho veřejných vystoupení v KDJS, náměstí i škole, spolupracuje 

s různými organizacemi ve městě (Městské muzeum Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Našlose, o. s., RC Petrklíč a další). 

 

5.) Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69, 

se sídlem Komenského náměstí 69, 264 01 Sedlčany, IČO 70999104, RED IZO 600055124 

- ředitelka školského zařízení: Mgr. Jaroslava Mrázková 

Kapacita = nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 900 

Ve školním roce 2018/2019 se v jídelně stravuje celkem 714 žáků, z toho pro žáky ZŠ se denně 

vaří 465 obědů, pro studenty SŠ 249 obědů. V jídelně se dále stravuje 84 pracovníků škol 

a školských zařízení. 

Do výdejny ZŠ Konečná se denně dováží 33 obědů (24 strávníků a 11 ostatních stravovaných). 

 

Chod školní jídelny zajišťuje celkem 14 zaměstnankyň (11,2 úvazku), z toho jsou 4 kuchařky (3,8 

úvazku), 8 pomocných kuchařek (5,4 úvazku), a 2 technicko - hospodářské pracovnice (2 úvazky). 

 

V loňském kalendářním roce (2018) školské zařízení hospodařilo s prostředky ze státního 

rozpočtu poskytnutými na platy všech pracovnic v celkové výši 2.477.918,00 Kč. 

Pro rok 2019 bylo do rozpočtu školského zařízení normativně přiděleno na platy všech pracovnic 

celkem 2.857.001,00 Kč, což je o 379.083,00 Kč více než loni. 

Školní jídelna hospodaří s přiděleným počtem pracovníků i finančními prostředky bez problémů. 

 

6.) Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67,  

se sídlem Příkrá 67, 264 01 Sedlčany, IČO 70999112, RED IZO 600055159 

- ředitelka školského zařízení: paní Zdeňka Malíčková 

 

Kapacita = nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 500 

Ve školním roce 2018/2019 se v jídelně stravuje celkem 500 žáků, z toho pro žáky ZŠ se denně 

vaří 400 obědů, pro studenty SŠ 100 obědů. V jídelně se dále stravuje 70 pracovníků škol 

a školských zařízení. 

 

Chod školní jídelny zajišťuje celkem 8 zaměstnankyň (8 úvazků), z toho je 7 kuchařek (7 úvazků) 

a 1 obchodně-provozní zaměstnankyně (1 úvazek). 

 

V loňském kalendářním roce (2018) školské zařízení hospodařilo s prostředky ze státního 

rozpočtu poskytnutými na platy všech pracovnic v celkové výši 1.835.577,00 Kč. 

Pro rok 2019 bylo do rozpočtu školského zařízení normativně přiděleno na platy všech pracovnic 

celkem 2.066.109,00 Kč, což je o 230.532,00 Kč více než loni. 

Školní jídelna hospodaří s přiděleným počtem pracovníků i finančními prostředky bez problémů. 



 

 

 

Další školy v Sedlčanech, zřizované Středočeským krajem: 

 

Základní škola, Konečná 1090, Sedlčany, ředitel školy: Mgr. Pavel Pína 

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, ředitel: Mgr. Radomír 

Pecka 

Střední odborné učiliště Sedlčany, Petra Bezruče 364, ředitel: Ing. Jiří Kolín  

 

Soukromá škola v Sedlčanech: 

Střední odborné učiliště Sedlčany, o. p. s., Na Červeném Hrádku 766, ředitel školy: Mgr. Josef 

Nádvorník, v letošním roce bude ukončen provoz 

 

Závěrem: Školy a školská zařízení zřizovaná městem Sedlčany se ani v letošním roce nepotýkají 

se závažnými finančními problémy, s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu 

hospodaří bez problémů. Páni ředitelé a paní ředitelky organizačně zabezpečují chod svých 

organizací s menším než normativně přiděleným počtem pracovníků, přičemž neohrožují kvalitu 

poskytovaného vzdělávání ani poskytování školských služeb, takže jim zbývají ještě prostředky 

na nenárokové složky mezd. 

 

Od 1. ledna 2019 dojde ke změně financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi 

a svazky obcí. 

O co se jedná:  

a)     narovnání systému rozdělování peněz,  

b)     školy dostanou prokazatelně víc peněz na zkvalitnění vzdělávání,  

c)     ředitelé získají jasná pravidla pro financování, systém bude předvídatelný,  

d)     zjednodušení ekonomické administrativy,  

e)     pravomoci ředitelů škol nejsou změnou nijak omezeny.  

 

Základní principy nového systému financování  

1. Větší míra centralizace při financování RgŠ ÚSC (náhrada části sytému stávajících 

republikových a krajských normativů systémem normativů stanovených centrálně z 

úrovně MŠMT ČR). Zajištění rovnosti financování v případech, kdy rozdíly byly 

nedůvodné.  

2. Zavedení zcela odlišného systému normativního financování pedagogické práce 

ve vybraných druzích škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře) 

a typech školských zařízení (školní družiny) zřizovaných ÚSC. Právní předpisy pro ně 

stanoví maximální možný rozsah vzdělávání nebo maximální možný rozsah přímé 

pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. To zajistí větší transparentnost 

a předvídatelnost pro ředitele škol.   

3. Velký důraz bude kladen na pravdivost, úplnost a správnost vykazovaných údajů, které 

budou přímo sloužit pro stanovení části rozpočtu školy nebo školského zařízení.  

Diskuse: 

▪ diskutován příspěvek pana Ing. Františka Hodyse ve věci středoškolského regionálního školství 

v prostředí města Sedlčany; zpráva o přijímacích řízeních; vývoj zájmu o studium na Gymnáziu 

a Střední odborné škole ekonomické Sedlčany; vztah ke vzdělání; většinový nezájem 

o matematiku (maturita); exkluzivita gymnázií; udržitelnost výuky – studijní obory. 

▪ další aspekty problematiky základního školství a předškolního vzdělání.                                    

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu 

Sedlčany“ předloženou a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství 

a památkové péče, kterou s údaji školního roku 2018/2019 sestavila a jejímž garantem je 

paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové péče.“ 

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 19-339/2018-2022. 

 

2.2 Rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, o zvýšení 

platby za obědy 

Dokument informativního charakteru byl doručen na Městský úřad Sedlčany dne 24. června 2019. 

Zaevidován byl pod č. j.: ST/12875/2019. 

Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany, městu Sedlčany oznámila 

své rozhodnutí o zvýšení ceny obědů. 

Účinnost rozhodnutí se vztahuje na obědy vařené od počátku nového školního roku (září 2019). 

Platba za jeden oběd bude navýšena o částku 2,00 Kč/oběd. Důvodem zvýšení ceny oběda je 

celoplošné zdražování potravin jako vstupních surovin (ovoce, zelenina, mléčné výrobky, maso, 

…).  

Poslední navýšení ceny za oběd proběhlo v roce 2012. 

Cena oběda: 

Věková kategorie:   

▪ 7-10 let ……………………… 25,00 Kč; 

▪ 11-14 let …………………...... 27,00 Kč; 

▪ 15 a více let …………………. 29,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ platby za obědy jsou zvýšeny po 7 letech (neudržitelnost cen); 

▪ diskuse nad formou a kompetencemi (projednáno podle dokumentu, jehož původcem je 

oznamovatel). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy 

Sedlčany, Příkrá 67, o zvýšení platby za obědy o 2,00 Kč/oběd, a to v důsledku celoplošného 

zdražování potravin a neudržitelnosti stávající ceny neměnné od roku 2012.“ 

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 19-340/2018-2022.  
 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

Problematika definovaného charakteru nebyla do programu RM zařazena, neboť Odbor 

majetku nepředložil na program žádné materiály k projednání. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Žádost FO o poskytnutí přístřeší 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany byla podrobně seznámena s Žádostí o poskytnutí přístřeší a další genezí 

případu životní situace žadatele. RM přijala informace ohledně problematiky o součinnosti 



 

 

Odboru sociálních věcí, který žadateli zajistil odpovídající a důstojné bydlení, a to s péčí 

odpovídající stavu žadatele. Žadatel je odmítl. 

 

Diskuse:  

▪ Arnoštovice (Dům s pečovatelskou službou; Domov pro seniory); zajištěno ubytování; 

odmítá; Odbor sociálních věcí vybavil; 

▪ Potenciální blokace k ubytování dalšího případu (potřebnost přístřeší pro další potřebné – 

odpovídající); 

▪ nad genezí řešeného případu.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany zamítá Žádost FO o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany, na 

adrese Strojírenská č. p. 791, 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 19-342/2018-2022. 

 

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

Problematika definovaného charakteru nebyla do programu RM zařazena. 

 

 

4. Různé 

4.1 Rozhodnutí o vypovězení Smlouvy o pojištění č. 7720166580 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem uvedeného rozhodnutí, a to spolu s vlastním 

textem výpovědi. 

Adresát výpovědi (smluvní partner města Sedlčany), zasláno na adresu:   

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. 

Věcně se jedná o výpověď z uzavřeného smluvního ujednání, které podle vyhodnocení makléře 

je důvodné upravit. 

Smlouvu je navrhováno vypovědět ke konci pojistného období, tedy k 17. srpnu 2019. Městem 

Sedlčany je vyžadováno písemné potvrzení ohledně ukončení pojistné smlouvy. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat rozhodnutí Smlouvu o pojištění č. 7720166580 

vypovědět.  

 

Diskuse: 

▪ nad dalším postupem dříve avizovaným; 

▪ zajištění výběru smluvního partnera; 

▪ další aspekty problematiky (konzultovány s panem Dvořákem (CAPTUS);  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany rozhoduje vypovědět Smlouvu o pojištění č. 7720166580, která je 

uzavřena mezi městem Sedlčany a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 

Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, a tímto ukládá panu Ing. Miroslavu 

Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, neprodleně zaslat na adresu uvedeného smluvního 

partnera písemnou Výpověď.“ 

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 19-341/2018-2022. 

 



 

 

4.2 Zasedání Rady města Sedlčany v postavení valné hromady obchodní společnosti 

Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

Rada města Sedlčany zasedala a rozhodovala jako valná hromada u Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. 

V uvedeném postavení projednala hospodářské výsledky roku 2018, se kterými se členové RM 

již dříve seznámili, a to při jednání o činnosti obchodní společnosti.  

Obchodní společnost v roce 2018 dosáhla zisku ve výši 171.603,75 Kč. 

Jednatel společnosti předložil návrh na jeho rozdělení. 

Doplňující informace: 

▪ daňové přiznání bude podáno finančnímu úřadu dne 27. června 2019; 

▪ výroční zpráva subjektu bude zaslána dne 2. července 2019 na Městský soud Praha. 

 

Diskuse: 

▪ nad hospodářským výsledkem; 

▪ další související povinnosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, jako orgán jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady 

subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., bere na vědomí hospodářské výsledky této 

společnosti za období roku 2018 a rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 171.603,75 Kč tak, 

že zisk v plné výši 171.603,75 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.“ 

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 19-343/2018-2022. 

 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace; podpora občanské iniciativy reGENERACE, z. s. 

Žádost původem od žadatele:  

Sedlčanská iniciativa reGENERACE, z. s.; Ing. Jakub Pařízek, předseda Sedlčanské iniciativy 

reGENERACE, z. s. 

Předmětem je zajištění podpory města Sedlčany na důstojné oslavy výročí událostí 17. listopadu 

1989. 

Datum odeslání: 19. června 2019 (datum vyhotovení: 17. června 2019). 

Žádost je podána o dotaci z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, a to na pořádání oslav 

17. listopadu 2019. Žadatelé tento rok chtějí vyzkoušet videomaping, a to na některou z budov 

na hlavním náměstí. 

Na stejnou akci žádala již Základní umělecká škola Sedlčany, která je spolupořadatelem.  

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

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

předpisů.  

 

Právní forma žadatele: Zapsaný spolek 

Identifikační číslo: 06324983 

Adresa sídla: Praha, Dačického č. p. 1099/17, 140 00 Praha 4 – Nusle 

Požadovaná částka: 10.000,00 Kč 

Název akce/projektu: Oslavy výročí republiky a dne studentstva 

Účel použití dotace: Příspěvek bude využit na přípravu a průběh oslav výročí založení republiky 

a dne studentstva (17. listopadu 2019), a to na věci jako materiální zajištění, propagace, hudební 

produkce a promítání. Na události se podílí ZUŠ Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany 

a Sedlčanská iniciativa reGENERACE, z. s. Oslavy budou probíhat především na hlavním 

náměstí T. G. Masaryka. 



 

 

Doba dosažení účelu: 17. 11. 2019 

Odůvodnění žádosti: Všichni se příprav účastní zadarmo a ve svém volném čase, a jelikož je na 

letošek připravován větší rozsah a především se chtějí pokusit vytvořit tematický videomaping 

na jednu z budov na náměstí, který bude finančně náročnější. Jakoukoliv podporu žadatelé 

uvítají. 

 

Diskuse: 

▪ 30 let od 17. listopadu; ve stejné věci již obdržela rozhodnutí Základní umělecká škola 

Sedlčany (Žádost o dotaci jen pro informaci); 

▪ pan starosta v rámci diskuse požádal o upřesnění Žádosti (dotaz směrem k žadateli zajistí 

Sekretariát MěÚ Sedlčany);  

▪ s Žádostí je vhodné pracovat dál. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.4 Nabídka poskytovatele úvěru na změnu formy úrokových sazeb 

Nabídka poskytovatele úvěru (Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany) na změnu formy 

úrokových sazeb obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor ekonomický, původem od Komerční 

banky, a. s. (Ing. Ivan Valenta). 

Identifikace poskytovatele: Komerční banka, a. s., Goethova 2704/1, 305 95 Plzeň. 

Odesláno: dne 21. června 2019 

Jmenovaný zástupce poskytovatele sdělil, že provedl prohlídku dalšího díla, na jehož 

financování se poskytovatel rovněž podílí, tj. „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, 

která, jak sám uvádí, běží bez problémů a je už vidět pořádný kus provedené práce. 

Zároveň konstatuje, že se na školení dohodl s kolegou, že by si rádi promluvili s vedoucí 

Odboru ekonomického a panem starostou, a to za účelem projednání opakované nabídky 

poskytovatele na zajištění úrokové sazby u úvěru na financování Přivaděče pitné vody Benešov 

– Sedlčany, protože je opět dle jejich názoru příznivé období na fixní sazby. I když Finanční 

výbor Zastupitelstva města Sedlčany v lednu tohoto roku (2019) doporučil nevyužít možnosti, 

rádi by současné situace využili k dalšímu jednání. 

 

Diskuse: 

▪ zvážit nabídku na fixní úrokovou sazbu (nejsou k dispozici konkrétní čísla; vývoj); 

▪ kompetence ZM; 

▪ bez predikce vývoje;  

 

Závěr:  

Je potřebné záležitost znovu otevřít na Finanční výboru ZM; sledovat trendy vývoje, případně 

definovat množinu poradců z prostředí bankovního sektoru; 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.5 Žádost Kynologického klubu Sedlčany na povolení a podporu uspořádání závodů 

Žádost Kynologického klubu Sedlčany na podporu uspořádání závodů byla doručena 

na Městský úřad Sedlčany dne 21. června 2019; zaevidována byla pod č. j.: ST/12688/2019. 

Žadatel: Kynologický klub Sedlčany, ZKO Sedlčany č. 478 

Žádost o povolení závodu 



 

 

Kynologický klub Sedlčany, ZKO Sedlčany, v zastoupení paní Lucie Spálenkové, jakožto 

předsedkyně klubu, požádal o povolení závodu O pohár města Sedlčany, který se bude konat 

dne 14. září 2019 v areálu kynologického cvičiště Sedlčany. 

Žadatel dále poprosil zástupce města Sedlčany o slavnostní zahájení závodu, které proběhne 

dne 14. září 2019 v čase od 8:30 hod. v areálu Kynologického klubu Sedlčany, ZKO Sedlčany. 

Za Kynologický klub Sedlčany, ZKO Sedlčany, v této věci pak jedná paní Michaela Strakatá, 

místopředsedkyně, Sedlčany, U Kulturního domu č. p. 591, 264 01 Sedlčany. 

Místopředsedkyně klubu Žádostí přijatou dne 21. června 2019 (č. j.: ST/12687/2019) požádala 

o poskytnutí sponzorského daru. 

Město Sedlčany je rovněž žádáno o darování sponzorského daru, například v podobě 

informačních letáků, brožur o městě Sedlčany či reklamních předmětů, které by pořadatelé 

použili jako součást odměny pro účastníky závodu. 

Každoročně se závodu účastní cca 20 – 30 závodníků. 

 

Diskuse: 

▪ nad místem (závod bude uspořádán, jak již uvedeno výše, v rámci areálu a blízkého okolí); 

▪ dar propagačních materiálů jako součást odměny z TIC lze zajistit; 

▪ účast zástupce města bude zajištěna. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany povoluje závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný Kynologickým 

klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany, který se uskuteční dne 

14. září 2019 v areálu Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí, a to za podmínky dodržení 

všech bezpečnostních předpisů.“ 

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 19-344/2018-2022. 

 

4.6 Žádost o finanční podporu domovních (individuálních) čistíren odpadních vod; 

Osadní výbor Oříkov 

Žádost o finanční podporu domovních (individuálních) čistíren odpadních vod byla na Městský 

úřad Sedlčany doručena dne 18. června 2019; zaevidována byla pod č. j.: ST/12447/2019. 

Pod uvedenou Žádost připojili podpisy členové Osadního výboru Oříkov, pan Jan Kundrlík, 

pan Stanislav Schulz a paní Soňa Peštová. 

Žádost o finanční podporu domovních (individuálních) čistíren odpadních vod je podávána 

na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů („vodní zákon“), neboť v této osadě není vybudována centrální čistírna odpadních 

vod, jako společné zařízení. 

Podle výše uvedeného zákona budou probíhat revize a kontroly odpadních jímek, jejichž provoz 

bude z ekologického i finančního hlediska náročný. Nejsnadnějším řešením bude vybudování 

domácích (domovních) čistíren odpadních vod. 

Osadní výbor Oříkov žádá o zvážení finančního příspěvku na vybudování těchto zařízení 

v každém domě (usedlosti osady).  

Pokud by bylo uvedené Žádosti vyhověno, Osadní výbor žádá, zda by bylo možné zvážit 

poskytnutí finančního příspěvku i těm, kteří mají zařízení instalováno a vše doloží řádným 

provedením a schválením užívání vodoprávním úřadem. 

 

Diskuse: 

▪ Žádost představuje přidání se k dřívější iniciativě Osadního výboru Solopysky; 

▪ program pro občany města; návrh do rozpočtu na příští rok (2020); dotace individuální; 



 

 

▪ záležitostí pro shromáždění podkladů a statistických údajů se budou zabývat příslušné Odbory 

(Odbor životního prostředí, Odbor výstavby a územního plánování, Odbor majetku, Odbor 

vnitřních věcí); 

▪ záležitost k rozhodnutí do návrhu rozpočtu na rok 2020 připravit k projednání v termínu říjen 

2019. 

 

Závěr: 

Odpověď žadatelům, resp. předsedovi Osadního výboru zajistí Sekretariát Městského úřadu 

Sedlčany.   

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Živičný povrch Komenského náměstí 

Na uvedenou rozpočtovou akci, resp. veřejnou zakázku, pod názvem „Živičný povrch 

Komenského náměstí“, byl proveden výběr dodavatele.  

Byly doručeny tři nabídky:  

▫ BES, s. r. o., IČO 43792553 s cenou 572.061,91 Kč bez DPH,  

▫ Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199 s cenou 614.857,07 Kč bez DPH,  

▫ SWIETELSKY stavební s. r. o., IČO 48035599 s cenou 736.403,18 Kč bez DPH.  

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 je na tuto akci určeno 600.000,00 Kč. 

Pro řádné financování akce v předpokládaném rozsahu a potřebě bude nutné posílení 

rozpočtové položky o 92.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad alokovanými prostředky (zatím je na tyto akce – na komunikace – v rozpočtu prostředků 

dostatek); 

▪ příprava rozpočtového opatření v případě předpokládané realizace dalších akcí; 

▪ ceny stavebních prací neúměrně stoupají oproti odborným oceněním při přípravě rozpočtu; 

▪ opravy MK Příloha č. 2 rozpočtu města Sedlčany;  

▪ nad doděláním nového povrchu směrem k Sedlecké ulici. 

 

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 „Živičný povrch Komenského náměstí“ a rozhoduje o zadání prací 

firmě BES, s. r. o., IČO 43792553, za cenu 572.061,91 Kč bez DPH, tj. 692.194.91 Kč vč. 

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

objednáním prací.“ 

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 19-345/2018-2022. 

 

4.8 Oprava komunikace U Kulturního domu 

Pan starosta informoval o tom, že byl proveden výběr dodavatele na veřejnou zakázku 

pod názvem „Oprava komunikace U Kulturního domu“.  

Zadavatel obdržel tři doručené nabídky:  

▫ BES, s. r. o., IČO 43792553 s cenou 707.377,60 Kč bez DPH; 

▫ Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199 s cenou 744.694,51 Kč bez DPH; 

▫ SWIETELSKY stavební s. r. o., IČO 48035599 s cenou 934.410,01 Kč bez DPH.  



 

 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 je na tuto akci určeno 565.000,00 Kč. 

Pro řádné financování akce bude potřeba posílení rozpočtované položky o 291.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad cenovými nabídkami; 

▪ zdroje stavebních hmot a náklady na dopravu; 

▪ další aspekty. 

 

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 „Oprava komunikace U Kulturního domu“ a rozhoduje o zadání prací 

firmě BES, s. r. o., IČO 43792553, za cenu 707.377,60 Kč bez DPH, tj. 855.926,90 Kč vč. DPH. 

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

objednáním prací.“ 

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 19-346/2018-2022. 

 

4.9 LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

V rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací byla podepsána Smlouva 

o dílo s vybraným dodavatelem VYSSPA Sports Technology, s. r. o. za cenu 14.890.765,18 Kč 

bez DPH, tj. 18.017.825,87 Kč vč. DPH.  

Přílohou Smlouvy je harmonogram prací s předpokladem zahájení 1. července 2019 

a dokončením do 29. prosince 2019.  

Na projekt bylo v letošním roce (2019) požádáno o dotaci MMR ČR. V minulém týdnu byly 

vyhlášeny výsledky hodnocení žádostí s tím, že tento projekt nebyl podpořen. Pro financování 

akce bude nutné využít pouze zdroje uvedené ve schváleném rozpočtu města Sedlčany ve výši 

17.211,00 tis. Kč. 

 

V rámci zadávacího řízení byla transparentním způsobem v zadávací dokumentaci předem 

avizována výhrada omezit rozsah plnění zakázky v průběhu její realizace a přenesena do článku 

8 bod 24 SoD ve znění:  

„Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah plnění díla v průběhu realizace díla. Objednatel 

si vyhrazuje, že v případě rozhodnutí Rady města Sedlčany objednatel omezí rozsah provedení 

díla zhotovitelem pouze na realizaci stavebních prací souvisejících se stavebními objekty SO 

01 Atletická dráha + sektory a SO 02 Hřiště na kopanou, blíže specifikovaných dle členění 

v položkovém rozpočtu.“  

 

Ceny a popis uvedených stavebních objektů (SO):  

- SO 01 Atletická dráha + sektory 12.870.640,77Kč vč. DPH,  

- SO 02 Hřiště pro kopanou 3.603.443,71 Kč vč. DPH,  

- SO 03 Zpevněné plochy (dlažby před tribunou a vstup) 471.575,97 Kč vč. DPH,  

- SO 04 Tribuna 732.956,29 Kč vč. DPH,  

- SO 05 Vybavení hřiště 339.209,13 Kč vč. DPH. 

 

Pro řádné finanční zajištění akce je doporučováno uplatnit výhradu na nerealizování části díla 

SO 04 Tribuna. 

 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad vysoutěženou cenou díla; doba vyhotovení; 

▪ u MMR ČR nebyla dotace podpořena; akce z rozpočtu; 

▪ právní možnosti „zlevnění“; po uzavření Smlouvy o dílo dodatkem vyloučit Tribunu; 

(dopravní propustnost k patě hráze, resp. k vzdouvacímu objektu a vypouštěcímu zařízení); 

▪ nad dalšími tzv. méněpracemi; 

▪ postup odsouhlasen s právníky administrátora. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí ukončené zadávací řízení a zahájení realizace díla „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ podpisem Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 

VYSSPA Sports Technology, s. r. o. za cenu 14.890.765,18 Kč bez DPH, tj. 18.017.825,87 Kč 

vč. DPH. 

Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci o nepřidělení dotačních prostředků 

na investiční akci s názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“. 

Rada města Sedlčany pro řádné finanční zajištění investiční akce s názvem „LAS Taverny – 

umělé povrchy dráhy, sektory“ rozhoduje o uplatnění výhrady uvedené v článku 8 bodu 24 

Smlouvy o dílo nerealizovat stavební objekt č. 04 Tribuna a pověřuje pana Ing. Miroslava 

Hölzela, starostu města, jednáním o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a uzavřením 

tohoto Dodatku.“ 

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 19-347/2018-2022. 

 

Jednání Rady města Sedlčany v čase 17:38 hod. trvale opustil omluvený pan Ing. Josef Soukup. 

Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM pět. Počet jednajících členů RM se 

do konce veřejného zasedání nezměnil. 

 

4.10 Zadávací dokumentace; VZ pod názvem „Městský park Sedlčany“ 

Pan starosta RM seznámil s připraveným obsahem sestavené Zadávací dokumentace 

na  podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Městský park Sedlčany“. 

Zadávací dokumentaci sestavil sjednaný administrátor, společnost S. I. K., spol. s r. o., se 

sídlem Praha, Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9 – Vysočany; IČO 25108433, DIČ CZ25108433, 

zastoupená panem Ing. Janem Hárovníkem, jednatelem společnosti. 

 

Hlavním předmětem veřejné zakázky dle ustanovení § 15 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách 

s názvem „Městský park Sedlčany“ je dle klasifikace CPV „Výstavba tematických parků“, kód 

CPV 45212120-3. Dalšími předměty veřejné zakázky dle projektového členění stavby 

na stavební objekty SO.01 až SO.05 jsou dle klasifikace CPV:  

- „Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace“, kód CPV 45233000-9 (SO.01 – 

Komunikace a zpevněné plochy); 

- „Zahradnické služby“, kód CPV 77300000-3 (SO.02 – Sadové úpravy); 

- „Zařízení parků a hřišť“, kód CPV 43325000-7 (SO.03 – Mobiliář, herní a cvičící prvky); 

- „Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení“, kód CPV 45316100-6 (SO.04 – 

Veřejné osvětlení); 

- „Výstavba mostů pro pěší“, kód CPV 45221113-7 (SO.05 – Vyrovnávací lávka); 

- „Instalace a montáž vodovodních rozvodů“, kód CPV 45332200-5 (SO.06 – Vodovodní 

přípojka).  

  



 

 

Základním účelem této veřejné zakázky je výstavba městského parku. Podle základního účelu 

veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona a dle klasifikace CPV, je hlavním 

předmětem této veřejné zakázky „Výstavba tematických parků“, kód CPV 45212120-3. 

Hlavnímu předmětu této veřejné zakázky odpovídá, v souladu s § 14 odst. 3 písm. a) zákona, 

veřejná zakázka na stavební práce. V souladu s § 15 odst. 1 zákona se zde proto ve výsledku 

jedná o veřejnou zakázku na stavební práce. 

  

Vlastním předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský park 

Sedlčany“ je výstavba tematického parku ve městě Sedlčany. Projekčně a fakticky i realizačně 

je celá zakázka členěna na následně uvedené stavební objekty:  

▫ SO.01 – Komunikace a zpevněné plochy; 

▫ SO.02 – Sadové úpravy; 

▫ SO.03 – Mobiliář, herní a cvičící prvky; 

▫ SO.04 – Veřejné osvětlení; 

▫ SO.05 – Vyrovnávací lávka; 

▫ SO.06 – Vodovodní přípojka. 

 

Navrhované parametry výstavby Městského parku Sedlčany: 

▫ pochozí povrchy 1.836 m2, 

▫ pobytový trávník 1.200 m2, 

▫ výsadby  1.258 m2. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 9 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona jako předpokládaná výše úplaty za 

plnění veřejné zakázky vyjádřená v Kč bez DPH. Jedná se o nepřekročitelnou, maximální 

možnou akceptovatelnou výši nabídkové ceny, přičemž překročení takto stanovené nabídkové 

ceny bude důvodem pro vyloučení uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek. 

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou tří měsíců od data zahájení plnění, 

kterým je datum předání staveniště vybranému dodavateli, do data ukončení plnění, kterým je 

datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zahájení plnění veřejné 

zakázky je předpokládáno k datu 1. října 2019 a ukončení plnění k datu 30. dubna 2020. 

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1631/2, parc. č. 103/68, parc. č. 103/80, parc. č. 124/1 

a parc. č. 115 v k. ú. a obci Sedlčany, které se nachází na území města Sedlčany mezi ulicemi 

Tyršova a Za Nemocnicí, v těsné návaznosti na přilehlé bytové domy a nový objekt modlitebny 

a sousedí s areálem nemocnice. Podrobná lokalizace místa plnění veřejné zakázky (situační 

výkresy) je součástí projektové dokumentace v Příloze této zadávací dokumentace. 

 

Dle usnesení RM 15-262/2018-2022, jak již jinými slovy uvedeno výše, administrátor 

zadávacího řízení, S. I. K., spol. s r. o.; IČO 25108433, vypracoval zadávací dokumentaci 

pro výběr zhotovitele na investiční akci „Městský park Sedlčany“. Zadávací dokumentace byla 

konzultována dle dohod se zástupcem dárce projektové dokumentace, spolku Maranatha, z. s.; 

IČO 26585065 a po zapracování úprav a připomínek je předkládána ke schválení a zahájení 

zadávacího řízení. 

 

Diskuse: 

▪ Městský park Sedlčany – nad návrhem zadávací dokumentace; 

▪ personální složení hodnotící komise; 

▪ další aspekty Zadávací dokumentace. 

 

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Zadávací dokumentace na stavební práce k veřejné 

zakázce pod názvem „Městský park Sedlčany“.  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat zadávací 

řízení na zajištění nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce k veřejné zakázce pod názvem 

„Městský park Sedlčany“. 

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 pod názvem „Městský park Sedlčany“, která bude 

pracovat ve složení: Ing. Jan Hárovník, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer, pan Jiří 

Daněk a Ing. Martin Havel. Náhradníky jsou Ing. Jiří Burian, Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Aneta 

Šnellerová, Ing. Vojtěch Hlaváček a pan Petr Vondráček, DiS.“ 

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 19-348/2018-2022. 

 

4.11 Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – HW, SW konektivita 

Na základě usnesení RM 14-232-233/2018-2022 bylo zrealizováno výběrové řízení pro akci 

pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – SW, HW konektivita“. 

Do výběrového řízení se ve stanovené lhůtě nepřihlásil žádný uchazeč, proto bylo řízení 

zopakováno.  

Ve druhé lhůtě pro podání nabídek byla podána jedna nabídka od uchazeče NES-elektro, s. r. o.; 

IČO 02741440 ve výši 548.380,00 Kč bez DPH, tj. 663.539,80 Kč vč. DPH. Je předložena 

zpráva o hodnocení nabídek. 

 

Diskuse: 

▪ nad prostředím; 

▪ 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 výsledek 

výběrového řízení na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – SW, HW 

konektivita“ a rozhoduje o zadání prací firmě NES-elektro, s. r. o., IČO 02741440, za cenu 

548.380,00 Kč bez DPH, tj. 663.539,80 Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje 

pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením smluvního 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 19-349/2018-2022. 

 

4.12 IS a Komunikace zóna 5 - 1. etapa U Háječku 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil k jednání RM informace o průběhu investiční 

akce s názvem „IS a Komunikace zóna 5 - 1. etapa U Háječku“. Stavba je v současné době 

ve skluzu oproti naplánovanému harmonogramu prací a uzavřené Smlouvě o dílo (termín 

dokončení stavby 24. května 2019).  

Dokončena je pokládka inženýrských sítí a probíhá návoz skladebných vrstev komunikace. 

Část soukromých pozemků užívaných stavbou byla vyklizena. Důvody zdržení realizace stavby 

byly postupně zaznamenávány na kontrolních dnech a do KD č. 42, v pátek 28. června 2019, 

bude zhotovitelem doručena Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby s definitivním 

datem ukončení prací a s objektivním zdůvodněním prodloužení termínu realizace stavby. Mezi 



 

 

důvody prodloužení prací patří nový požadavek na prodloužení stavby v ul. Amerických letců 

(přístup přes staveniště), doplnění přípojek pro kurty a pro pozemek parc. č. 2975/54, provedení 

drenáží, nutnost provádění odstřelů u lokálních (bludných) balvanů, škody způsobené 

přívalovými dešti (poničení pláně, vzedmutí šachet). 

 

Diskuse: 

▪ RM vyčká dalších informací. 

 

Závěr: Rozhodnutí odloženo, a to s ohledem na výše uvedené datum doručení dokumentů. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Veřejná zakázka „Datové a hlasové služby pro město Sedlčany“ 

Dle usnesení RM 6-128/2018-2022 proběhlo výběrové řízení na dodávky a služby pod názvem 

„Datové a hlasové služby pro město Sedlčany“. Nejlevnější nabídku podala firma 

WIA  spol.  s  r. o., IČO 26703297 za cenu 1.032.144,00 Kč bez DPH, 1.248.894,00 Kč vč. 

DPH (cena poskytování služby po dobu 48 měsíců).  

V pořadí 2. se umístil účastník T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 64949681 za cenu 

1.176.192,00 Kč bez DPH, 1.423.192,00 Kč vč. DPH a 3. účastník O2 Czech Republic, a. s., 

IČO 60193336 za cenu  1.194.912,00 Kč bez DPH, 1.445.843,52 Kč vč. DPH.  

Po jednání nad zněním Smlouvy je nyní předkládán výsledek výběrového řízení včetně návrhu 

Smlouvy odsouhlaseného právními zástupci obou stran. 

 

Diskuse: 

▪ nad VZ a jejím dopadem do prostředí MěÚ Sedlčany. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany, v rámci veřejné zakázky dodávky a služby pod názvem „Datové 

a hlasové služby pro město Sedlčany“, v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje 

následovně: 

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

a s výsledkem jednání pověřené komise; 

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

rozhoduje o výběru dodavatele, kterým je WIA spol. s r. o.; IČO 26703297, s nabídkovou cenou 

ve výši 1.032.144,00 Kč bez DPH; 

c) ukládá starostovi města dokončit zadávací řízení a dále jej pověřuje uzavřít návrh Smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem.“ 

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 19-350/2018-2022. 

 

 

 

 

4.14 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; informace  

Pan starosta poukázal na některé vybrané informace, které již v podstatě zazněly na veřejném 

zasedání ZM v této záležitosti, které se týkaly tvorby plochy nádraží, oplášťování ocelové 

konstrukce a dalšího souboru prací uvnitř skeletu. 

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



 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.15 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/2668/2019 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Sedlčany v roce 2019, která byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod 

č.  j.:  MST/2668/2019 dne 6. února 2019. 

Identifikace žadatele: Autoklub RAC Sedlčany v AČR, pobočný spolek, se sídlem Sestrouň 

č.  p. 107, 264 01 Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ město RAC 200 tis. Kč na soc. buňky neposkytne; nelze takto řešit; napsat zamítnutí 

a odůvodnění; 

 

Závěr: Po konzultacích žadatele a poskytovatele nebylo o podané Žádosti rozhodováno, a to 

z důvodů bezpředmětnosti. 

 

4.16 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/7200/2019 

Rada města Sedlčany projednala Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 

2019, která byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: MST/7200/2019 dne 

5. dubna 2019. 

Identifikace žadatele: FO 

Požadovaná částka: 5.100,00 Kč 

Název projektu (pro podporu): Turnaj přípravek dětí narozených r. 2012 a mladších 

Účel použití dotace: Úhrada za užívání ledové plochy pro potřeby pořádání turnaje. Jedná se 

o používání ledové plochy v rozsahu tří hodin dne 13. dubna 2019 v dopoledních hodinách, a to 

v čase 9:00 hod. – 12:00 hod. 

Turnaj je určen pro začínající hokejisty a jeho smyslem je posílit v dětech vztah ke sportu 

a zejména k hokeji. 

Doba dosažení účelu byla stanovena do dne 30. června 2019. 

Odůvodnění Žádosti: 

Turnaj není výdělečný. Zúčastněná družstva platí startovné, které slouží k zaplacení časomíry, 

rozhodčích, medailí a pohárů a drobného občerstvení pro děti do šaten. 

Podle toho, jak žadatel uvádí, není schopen z vybraného startovného náklady spojené 

s využitím hrací plochy uhradit. Rodiče sportujících a členové oddílu pomáhají s organizací 

turnaje bez nároku na jakoukoli odměnu. 

 

Diskuse: 

▪ z alokovaných prostředků (30.000,00 Kč) určených na podporu projektů (sportovních akcí 

a záležitostí tohoto charakteru) je v diskusi doporučována podpora ve výši 5.000,00 Kč. 

 

Usnesení: 

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

2019 (č. j.: MST/7200/2019), doručené v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

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

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

schvaluje finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu FO, a to za podmínek uvedených 



 

 

v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „Turnaj 

přípravek dětí narozených r. 2012 a mladších (lední hokej)“.  

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

uzavřením standardizovaného smluvního 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 19-351/2018-2022 

 

4.17 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/11334/2019 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Sedlčany v roce 2019, která byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: 

MST/11334/2019 dne 3. června 2019. 

Identifikace žadatele: SK KRAKEN SEDLČANY, z. s., se sídlem Sedlčany, ulice 28. října 

č. p. 179, 264 01 Sedlčany. 

Závěr: Po konzultacích žadatele a poskytovatele nebylo o podané Žádosti rozhodováno, a to 

z důvodů potřeby dalšího doplňujícího sdělení. Jednání o Žádosti odloženo. 

 

4.18 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

MST/12207/2019 

Rada města Sedlčany projednala Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 

2019, která byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: MST/12207/2019 dne 

14. června 2019. 

Identifikace žadatele: EDA cz, z. s., se sídlem Filipova č. p. 2013, 148 00 Praha 4. 

Požadovaná částka: 7.600,00 Kč 

Název projektu (pro podporu): Raná péče pro rodinu dítěte se zrakovým a kombinovaným 

postižením s bydlištěm na území města Sedlčany. 

Účel použití dotace: Obsahem projektu je podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem 

minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny. Žadatel podporuje 

rodičovské kompetence a sociální vazby na jejich okolí. Pomocí programu „Rozvoj zrakového 

vnímání“ žadatel učí rodiče postiženého dítěte, jak upravit prostředí svému dítěti. Žadatel 

do rodin půjčuje speciální hračky a pomůcky a zacvičuje rodiče ve způsobech stimulace zraku 

jejich dítěte. 

Přínos projektu: 

Přijetí dítěte narozeného se závažným handicapem je dlouhodobý proces. Rodiče jsou zranitelní 

a vystaveni stresujícím momentům, které mohou vést až k sociální exkluzi. Díky poskytování 

služby rané péče dochází k menší závislosti rodin dětí na sociálním systému státu. Dítě 

neopouští přirozené prostředí domova a není odloženo do ústavní péče. S pomocí žadatele může 

rodina žít běžný život. 

Cílem projektu je zajistit službu sociální prevence – ranou péči v plném rozsahu jedné konkrétní 

rodině dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města 

Sedlčany.  

Doba dosažení účelu: 1. ledna 2019 – 31. prosince 2019. 

Odůvodnění Žádosti: 

Úsilí žadatele především směřuje k posílení kompetencí rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině 

a nebylo odsouzeno k životu v ústavním zařízení. Žádost je podávána z důvodu nutnosti 

vícezdrojového financování sociálních služeb a potřebě poskytování rané péče rodině v plném 

rozsahu. 

 

 



 

 

Diskuse: 

▪ z alokovaných prostředků určených na podporu projektů v sociální oblasti již nezbývá 

k rozdělení, respektive k rozhodnutí, žádná částka, avšak na některé částky nebyly doposud, 

pro chybějící identifikační údaje a doklady o oprávnění osoby za subjekt jednat, schválené 

částky postoupeny z rozpočtu; 

▪ částka ve výši 2.000,00 Kč (rozpočtové opatření); rozhodnutí vydáno na alokovanou částku 

100.000,00 Kč. 

 

Usnesení: 

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

2019 (č. j.: MST/12207/2019), doručené v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

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

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

schvaluje finanční podporu ve výši 2.000,00 Kč subjektu, EDA cz, z. s., se sídlem Filipova č. p. 

2013, 148 00 Praha 4, a to za podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „Raná péče pro rodinu dítěte se zrakovým 

a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Sedlčany“.   

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

uzavřením standardizovaného smluvního 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 19-352/2018-2022 

 

4.19 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 2019; č. j.: 

ST/11304/2019 

Rada města Sedlčany projednala Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany v roce 

2019, která byla Městským úřadem Sedlčany zaevidována pod č. j.: ST/11304/2019 dne 

31. května 2019. 

Identifikace žadatele: FO 

Žádost je opatřena otiskem razítka The Queen Club, z. s., se sídlem Americká 533/1, 252 29 

Dobřichovice; IČO 03746283. 

Požadovaná částka: 10.000,00 Kč 

Název projektu (pro podporu): Příspěvek na mezinárodní soutěže. 

Účel použití dotace: Žádaná částka by byla použita na startovné, cestovní výdaje a ubytování 

v zahraničí.  

Doba dosažení účelu byla stanovena od 1. dubna 2019 do dne 30. listopadu 2019. 

Odůvodnění Žádosti: 

Žadatelka reprezentuje ČR a zároveň město Sedlčany ve sportovním aerobiku na republikových 

i mezinárodních soutěžích. Jedná se o studentku Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy, všechny náklady spojené s cvičením si sama hradí.  

Žadatelka vyjádřila názor, že bude ráda za jakoukoli finanční podporu města.  

 

Diskuse: 

▪ z alokovaných prostředků určených na podporu projektů (sportovních akcí a záležitostí tohoto 

charakteru) je v diskusi doporučována podpora ve výši 2.000,00 Kč. 

 

Usnesení: 

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

2019 (č. j.: ST/11304/2019), doručené v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

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



 

 

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

schvaluje finanční podporu ve výši 2.000,00 Kč subjektu FO, a to za podmínek uvedených 

v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem 

„Příspěvek na mezinárodní soutěže“.  

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

uzavřením standardizovaného smluvního 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 19-353/2018-2022. 

 

4.20 Informace o organizaci práce a opatřeních na zkvalitnění činnosti; proces výstavby 

areálu – „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ 

Pan místostarosta RM seznámil s procesem činnosti správce objektu v průběhu realizace VZ, 

předpokládanou organizací práce a zajištěním zaměstnanosti. 

Vše rozhodné je v kompetencích správce (Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace). 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.21 Plnění úkolů z přijatých usnesení ZM; vypořádání příspěvků z rozpravy a diskuse 

▫ JPO Sestrouň; vyřizováno, zajišťuje vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Miroslav Hölzel, 

starosta města Sedlčany, vydal jmenovací listinu velitele jednotky (jmenován pan Jindřich 

Ešner, ml.); 

▫ vypořádání dvou dotazů pana Mgr. et Mgr. Rostislava Hefky (záležitosti důstojnosti 

vzpomínky na osvobození; soubor příspěvků k problematice VZ a Smlouvy o přijetí daru 

na realizaci Městského parku Sedlčany); odpověď je připravena k odeslání;  

▫ Aquapark Sedlčany (připravováno jednání ohledně úkolů vyplývajících z přijatého usnesení); 

▫ provozovna Žabka a využívání jejích služeb nezletilci a osobami s problémovým vyjádřením 

svého bytí (hlukem, …); 

▫ periodická údržba tělesa kašny; oprava tělesa (přetěsnění spár – oprava bude zařazena 

s návrhem do rozpočtu roku 2020, odborné posouzení). 

Rada města Sedlčany vzala informace o rozdělení úkolů na vědomí, a to bez přijetí specifického 

usnesení.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.22 Konkretizace systemizace útvarů Městského úřadu Sedlčany; zřízení Oddělení ICT 

Kompetence (založeny zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů): 

▪ podle ustanovení § 102, odst. 2 písmeno f) je RM vyhrazeno stanovit rozdělení pravomocí 

v obecním úřadu, zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu (dále ustanovení § 109 

odst. 2); 

▪ podle ustanovení § 102, odst. 2 písmeno g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat 

a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem. 

 

Dosavadní útvar na úrovni úseku, tj. Úsek technické podpory, je navrhován transformovat 

na Oddělení ICT, a to bez nároku na zvýšení počtu pracovníků technické podpory, kteří nejsou 

zařazeni na pozici úředníka územně samosprávného celku.   

 

 



 

 

Diskuse: 

▪ nad formou a účelem; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Návrh souboru výroků samostatných usnesení: 

„Rada města Sedlčany podle ustanovení § 109 odst. 2 za podpory § 102 písmeno f) zákona 

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

a to s účinností dne 1. července 2019, které je začleněno jako samostatná organizační jednotka 

spadající pod řízení a kontrolu tajemníka 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 19-354/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje na návrh tajemníka Městského úřadu Sedlčany jmenovat pana 

Bc. Ondřeje Vodňanského, dosavadního pracovníka Úseku technické podpory, vedoucím 

samostatného Oddělení ICT, a to s účinností dne 1. července 2019.  

Rada města Sedlčany pověřuje Ing. Vojtěcha Hlaváčka, tajemníka Městského úřadu Sedlčany, 

zajištěním veškeré administrativy se jmenováním spojené, a to v termínu účinnosti jmenování.“ 

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 19-355/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Výběrové řízení na zhotovitele díla – Městský park 

Sedlčany“;  diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Martin Havel 

Pan Ing. Martin Havel upozornil na potřebu koordinace termínů pro svolání řádného jednání 

ustanovené hodnotící komise, neboť nastává čas dovolených. Například dne 16. července 2019 

by v tomto ohledu nebyl termín vhodný. 

 

Diskuse: 

▪ nad VZ a časovou řadou. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala upozornění 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 devatenáctému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 19/2018-2022), 

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 i závěrům 

nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

 



 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, sdělil, že hlavním programovým celkem 

na příštím jednání RM bude projednání problematiky „Výsledky hospodaření města Sedlčany 

za první pololetí roku 2019“. 

 

V tuto chvíli se z účasti na celém nejbližším zasedání RM z přítomných radních nikdo 

neomluvil.  

 

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

ukončil v čase 19:12 hod.  

 

 

 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

AČR – Autoklub ČR 

CPV – kódy stavebních prací (centrální) 

ESF – Evropské sociální fondy 

FO – fyzická osoba 

ICT – prostředky informační a komunikační technologie (Information 

and Communication Technologies) 

KD – kontrolní deník 

KDJS – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 

KÚ – krajský úřad 

LAS – lehkoatletický stadion 

NN – nízké napětí 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

OON – ostatní platby za provedení práce (ostatní osobní náklady) 

ORP – obec s rozšířenou působností 

RM – Rada města Sedlčany 

ŠD – školní družina 

ÚSC / RgŠ ÚSC – územně samosprávný celek / regionální školství 

VZ – veřejná zakázka 

ZKO – základní kynologická organizace 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 2. července 2019 


