
Anonymizovaný Zápis RM č. 20/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 24. července 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.   

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian.   

▪ na část jednání (počátek): Ing. Martin Havel. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys, Ing. Josef Soukup.  

Přizvaní hosté:  

- paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 

- Ing. Petr Dvořák, pojišťovací makléř, zástupce společnosti CAPTUS. 

 

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: 16:08 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:16 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

sedmnácté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, a to v čase 16:08 hod. 

 

Pan starosta 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; na část jednání (počátek) se omluvil pan Ing. Martin Havel. 

 

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, vyjma samostatných diskusních příspěvků. 

Program dnešní schůze RM byl všemi v ten okamžik přítomnými členy schválen. 

Program jednání Rady města Sedlčany na období druhého 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 na dnešním 

jednání RM aktualizován a schválen (vizte usnesení zn. RM 20-378/2018-2022). 

 

Pan starosta sdělil, že hlavním tematickým celkem dnešního jednání RM je problematika 

pod souhrnným názvem: „Výsledky hospodaření města 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 budou projednány záležitosti majetkoprávní povahy. 

   

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. 20/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 26. června 2019  

 

2. Hlavní program: „Hospodaření města Sedlčany; plnění rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019“ 

2.1 „Výsledky hospodaření města Sedlčany za 2. čtvrtletí roku 2019; Zpráva o plnění 

rozpočtu města Sedlčany“ 

2.2 Zpráva o činnostech makléře na zajištění pojištění majetku města Sedlčany  

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Majetkoprávní vypořádání podílového spoluvlastnictví původního 

pozemku parc. č. 332 v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.2 Realizace prodeje nemovitosti č. p. 85 v ulici Nádražní v Sedlčanech 

ve vlastnictví města Sedlčany obálkovou metodou 

3.1.3 Ukončení smluvního ujednání o užívání pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany Dohodou smluvních stran 

3.1.4 Žádost Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Sedlčany, 

o změnu smluvních podmínek užívání vodní plochy ve vlastnictví města Sedlčany 

3.1.5 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a Dohody o umístění stavby č. IV-12-6024308/1 (lokalita osady Sestrouň) 

3.1.6 Krátkodobá Nájemní smlouva na užívání dočasně nepotřebných 

nebytových prostor 



 

 

3.1.7 Zajištění právního důvodu užívání nemovitostí k veřejně prospěšným 

účelům  

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Přidělení bytu; Smlouva o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany 

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

 (problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

4. Různé 

4.1 Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních 

hospodářských osnov 

4.2 Žádost o udělení souhlasu k přijetí daru; žadatel 1. základní škola Sedlčany  

4.3 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů 

4.4 Informace o využívání platby parkovného pomocí mobilního telefonu 

4.5 Nabídka na zakoupení hasičského vozidla pro jednotku JPO V Sestrouň 

4.6 Rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany Komenského nám. 

č.  p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, o zvýšení platby za obědy 

4.7 Přístavba 2. ZŠ Propojení – pomůcky 

4.8 Výběr TDI na investiční akci „Městský park Sedlčany“ 

4.9 LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo 

4.10 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – uzavření Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo 

4.11 Sedlčany, ul. Růžová, výměna vodovodního a kanalizačního potrubí 

4.12 Nabídka na poradenskou a konzultační činnost – II. pololetí roku 2019 

4.13 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; informace 

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

ST/14523/2019 

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

MST/13843/2019 

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

MST/11334/2019; druhé projednávání 

4.17 Informace o plnění úkolů z RM; instalace mobilního WC 

4.18 Program jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2019 

4.19 Informace pro Radu města Sedlčany; Žádost o podporu akce 

 

5. Diskuse (program doplněn o samostatné příspěvky)  

5.1 Informace o English camp 2019 

5.2 Žádost o provedení údržby mobiliáře (lavičky) 

5.3 Snížení šíře průchodu v důsledku instalované klimatizační jednotky u objektu 

Sedlčany č. p. 176 v ulici 28. října 

5.4 Zpráva FV o plnění usnesení ZM 80/2018-2022  

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 26. června 2019  

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

Poznámka: Tento bod programu byl věcně naplněn až po projednání hlavního bodu programu 

jednání a referenční návštěvě makléře (pojištění majetku města). 

 



 

 

Předneseny byly výroky usnesení s uvedením stavu plnění:  

 

RM 19-338/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 19-339/2018-2022 

Bez konkrétního úkolu. 

 

RM 19-340/2018-2022 

Bez konkrétního úkolu. 

 

RM 19-341/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 19-342/2018-2022 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

RM 19-343/2018-2022 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

RM 19-344/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 19-345/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 19-346/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 19-347/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 19-348/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 19-349/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 19-350/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 19-351/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 19-352/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 19-353/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 



 

 

RM 19-354/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 19-355/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 26. června 2019 (RM č. 19/2018-2022) 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 20-356/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Hospodaření města Sedlčany; plnění rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019“ 

 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 2. čtvrtletí roku 2019; Zpráva o plnění 

rozpočtu města Sedlčany 

K předložení výsledů hospodaření ke dni 30. června 2019 a k přednesení komentáře o stavu 

účtování byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, kterou předsedající 

jednání RM přivítal a po úvodním slovu do projednávané problematiky ji vyzval k přednesení 

Zprávy, kterou jmenovaná sestavila, radním předala a následně okomentovala. 

Základní přehled (tabulka údajů) je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu jednání RM, a to bez předaných 

podrobnějších údajů sestavených dle Příloh rozpočtu (subkapitoly). 

Vzhledem k této skutečnosti není většina údajů v Zápise na tomto místě uváděna (duplicitně). 

Referující přednesla Zprávu s patřičným komentářem, který byl zaměřen na  předpokládaný vývoj 

vybraných položek, a to s akcentem na některé nadlimitní / podlimitní údaje, se kterými je třeba 

se podrobněji obeznámit a vědět o jejich důvodnosti, a to nejen pro případné přijetí žádoucích 

opatření.  

 

Dosažené příjmy: 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

64.120,84 tis. Kč, které představují 50,45 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

7.148,75 tis. Kč, které představují 29,42 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši absolutní 

částky 8.099,63 tis. Kč, která představuje 53,43 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 

66.333,65 tis. Kč, které představují 54,16 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 



 

 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2019) jsou ke dni účetní 

závěrky 30. června 2019 ve výši 145.702,87 tis. Kč, což představuje 50,41 % plnění schváleného 

rozpočtu na rok 2019. 

 

Dosažené výdaje:   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje 

ve výši 1.452,65 tis. Kč, které představují 45,82 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – dosažené 

výdaje ve výši 1.420,76 tis. Kč, které představují 11,83 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

  

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 

61.777,22 tis. Kč, které představují 32,36 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje ve výši 

1.677,56 tis. Kč, které představují 33,37 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

   

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

4.208,03 tis. Kč, které představují 48,73 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 

35.798,27 tis. Kč, které představují 52,33 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2019) jsou ke dni účetní 

závěrky 30. června 2019 ve výši 106.334,49 tis. Kč, což představuje 36,90 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2019.  

 

Paní Jitka Kadlecová mimo jiné komentář zaměřila na: 

▪ zdanitelné plnění x splatnost;   

▪ obecní lesy – plnění, správce kontaktován; ceny realizační o cca 100,00 Kč/m3 nižší; 

▪ další okomentované položky s rozdílem oproti předpokladu (příjmy i výdaje). 

 

Pan starosta referující poděkoval za průvodní slovo k jednotlivým položkám a za provedený 

komentář k vybraným subkapitolám, případně rozpočtovým položkám. 

 

Dále předsedající jednání RM promluvil o rozpočtových úpravách a jejich přípravě; náběh akcí 

(VO Solopysky) a další. 

 

Diskuse (hlavní diskutované okruhy): 

▪ ozvučení na Městské slavnosti ROSA 2019, v pondělí bude zajištěno (dovolená); 

▪ zakázky na silnice – povrchy komunikací nejsou objednány; 

▪ projednání vybraných výdajových kapitol podrobně (pozdější zahájení stavebních prací 

a investičních akcí); výdaje na dlouhodoběji plánované stavební a další akce investiční povahy;  

▪ zahájení dalších investičních akcí; 

▪ rovnoměrnost výdajových položek; nad vybranými výdajovými položkami; 

▪ další činnosti na přípravě návrhu rozpočtového opatření.   

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 

a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 ve znění údajů za uplynulé období 



 

 

kalendářního roku (I. – VI. / 2019) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 

30. června 2019 ve výši 145.702,87 tis. Kč, což představuje 50,41 % plnění schváleného 

předpokladu rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. června 2019 ve výši 

106.334,49 tis. Kč, což představuje 36,90 % schváleného předpokladu rozpočtu.“ 

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 20-357/2018-2022. 

 

2.2 Zpráva o činnostech makléře na zajištění pojištění majetku města Sedlčany  

Zprávu podal přizvaný host, pojišťovací makléř, zástupce společnosti CAPTUS, který nyní 

pro město Sedlčany zajišťuje výběr vhodné pojišťovny na nadcházející období, která by městu 

Sedlčany nabídla nejvýhodnější smluvní podmínky. 

Jmenovaný podal před RM ucelenou zprávu a stavu činnosti. 

Členové RM byli seznámeni s rámcovými nabídkami oslovených pojišťoven. 

V současné době probíhá podrobnější analýza stavu majetku, a to s ohledem na jeho ocenění. 

Ocenění je prováděno makléřem podle pravidel pojišťoven (majetek se oceňuje tak, jako kdyby 

se po pojišťovací události musel nahradit tím samým majetkem v cenách aktuálně zajišťujících 

jeho pořízení). 

 

Na jednání RM se v čase 16:37 hod. dostavil pan Ing. Martin Havel. Od tohoto okamžiku byl počet 

jednajících členů RM šest, a to až do okamžiku ukončení jednání předsedajícím. 

 

Komentář: 

▫ pojistné smlouvy na majetek města Sedlčany;  

▫  revize pojistných smluv; zreálnění pojištění; 

▫ VZ na pojišťovnu s nejlepšími podmínkami; 

▫ nabídky; pět pojišťoven – pojistné podmínky; konkretizace pojistné částky; 

▫ ukončení stávající Smlouvy je dne 18. srpna 2019; 

▫ nabídka předložena; ocenění nemovitostí probíhá hotovo cca 95 %;  

▫ limit 30 mil. Kč na záplavy a povodně; potenciál pro navýšení na 50 mil Kč; 

▫ 240 tis. Kč/rok činí jedna z nabídek. 

 

 

Uzavření nové Smlouvy se předpokládá do dne 18. srpna 2019; (návrhy pojistných Smluv). 

Referující přislíbil na dne 7. srpna 2019 v 16:00 hod. předložení kompletních nabídek 

k rozhodnutí (rozklíčí návrhy Smluv; doporučující cesta). 

Projednán byl příslib předběžného krytí před uzavřením Smlouvy. 

  

Diskuse: 

▪ nad způsobem ocenění nemovitostí; 

▪ hodnota nemovitostí v záplavové zóně; 

▪ další limity; plnění; 

▪ stav zajištění pojištění pro případ prodlevy mezi řádnými Smlouvami (není pro město přípustné, 

ačkoli vědomím existence institutu město disponuje a makléř by měl zajistit); 

▪ nad termíny pro ukončení výběru, předložení nabídek a přípravou smluvního ujednání k podpisu. 

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany bude mimořádně pro tento případ projednání nejvýhodnějších nabídek 

a jejich posouzení svolána na den 7. srpna 2019 v obvyklém čase. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  



 

 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany  

 

3.1.1 Majetkoprávní vypořádání podílového spoluvlastnictví původního pozemku parc. 

č. 332 v k. ú. a obci Sedlčany 

Rada města Sedlčany v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 70/2018-2022 

ze dne 13. května 2019, kterým bylo schváleno majetkoprávní vypořádání, resp. zrušení 

podílového spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 332 v k. ú. a obci Sedlčany, zvažovala vydat 

doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany, a to v následujícím znění: 

a) schválit Kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/5148/2019-SPBM navrhovanou uzavřít 

mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jako prodávajícím 

a městem Sedlčany, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického 

podílu ve výši id. ¼ pozemku parc. č. 332/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za kupní 

cenu 10.000,00 Kč; 

b) schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. UZSVM/SPB/5301/2019-SPBM uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako 

nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 

ve výši id. ¼ pozemku parc. č. 332/2 v k. ú. a obci Sedlčany (chodník v ulici 

Sedlecké). 

Diskuse: 

▪ případ všem radním dostatečně znám (opakované projednávání); upřesnění jednotlivých 

pozemků; 

▪ bez další diskuse. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstva města Sedlčany, a to v souladu s přijatým 

usnesením ZM č. 70/2018-2022 ze dne 13. května 2019, k původnímu pozemku parc. č. 332 

v k. ú. a obci Sedlčany: 

a) schválit Kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/5148/2019-SPBM uzavíranou mezi 

Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jako prodávajícím 

a městem Sedlčany, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického 

podílu ve výši id. ¼ pozemku parc. č. 332/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za kupní 

cenu 10.000,00 Kč; 

b) schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. UZSVM/SPB/5301/2019-SPBM uzavíranou mezi Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako 

nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 

ve výši id. ¼ pozemku parc. č. 332/2 v k. ú. a obci Sedlčany (chodník v ulici 

Sedlecké).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-358/2018-2022. 



 

 

 

3.1.2 Realizace prodeje nemovitosti č. p. 85 v ulici Nádražní v Sedlčanech ve vlastnictví 

města Sedlčany obálkovou metodou 

Vzhledem k tomu, že případ realizace uvedeného objektu byl dlouhodoběji diskutován, je 

problematika všem radním dostatečně známa (opakované projednávání). 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany.  

RM byla seznámena se Zápisem o hodnocení a posouzení nabídek. 

Oznámení o nabídce prodeje: pozemek parc. č. 246, druhem pozemku zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 270 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 85, objekt k bydlení, vše 

v k. ú. a obci Sedlčany (zveřejněno na úřední desce MěÚ Sedlčany v době od 25. dubna 2019 

do 1. července 2019). 

Datum otevírání obálek a hodnocení nabídek byl stanoven na dne 8. července 2019. 

V souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 14-227/2018-2022 ze dne 17. dubna 2019 

bylo provedeno otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci – „Koupě objektu č. p. 85“, což  

je budova (objekt k bydlení) č. p. 85 v ulici Nádražní v Sedlčanech, jak již uvedeno výše. 

Všechny přijaté obálky byly uzavřeny a v souladu s podmínkami uvedenými v Oznámení, resp. 

v nabídce prodeje, správně označeny. 

Veškeré doručené nabídky (obálky) splnily podmínky uvedené v oznámení MěÚ Sedlčany. 

Nejvýhodnější nabídku (nejvyšší cenu) nabízí uchazečka ve výši – 4.909.000,00 Kč. 

S ohledem na nabídnutou výši kupní ceny, která je základním kritériem pro hodnocení  

a posouzení nabídek, doporučuje komise starostovi města Ing. Miroslavu Hölzelovi, resp. 

příslušným orgánům města (RM), uzavřít Kupní smlouvu s výše uvedeným uchazečem. 

Posouzení a hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 8. července 2019. 

 

Hodnocení nabídek – „Koupě objektu č. p. 85“ 

Minimální podání („vyvolávací cena“) ……………………………………...  4.500.000,00 Kč 

▫ nabídka 1. ………………………… 4.909.000,00 Kč 

▫ nabídka 2. ………………………… 4.707.000,00 Kč 

▫ nabídka 3. ………………………… 4.501.500,00 Kč 

 

Diskuse: 

Nad aspekty řešené problematiky; postavení smluvního uživatele. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu se svým usnesením č. RM-227/2018-2022 ze dne 17. dubna 

2019, dle kterého byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města Sedlčany o prodeji 

nemovitosti č. p. 85 v ulici Nádražní v Sedlčanech (objekt k bydlení), doporučuje 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej uvedené nemovitosti, a to vybrané uchazečce, 

která v rámci zveřejněné soutěže (tzv. obálková metoda) podala nejvyšší nabídku v částce 

4.909.000,00 Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-359/2018-2022. 

 

3.1.3 Ukončení smluvního ujednání o užívání pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

Dohodou smluvních stran 

Městský úřad Sedlčany obdržel podání dne 9. července 2019, které zaevidoval jako Žádost 

pod č. j.: OM/13838/2019. 



 

 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Smluvní uživatel nemovitosti (vyspecifikované části pozemku) podal Žádost o ukončení 

pronájmu pozemku, a to s využitím možnosti Dohodou smluvních stran. 

Důvodem je ukončení podnikání, tedy uzavření provozovny u přilehlého pozemku používaného 

jako „předzahrádka“.  

Žadatelova představa o ukončení užívání je k datu 30. června 2019, neboť provozovna byla 

uzavřena již dříve.  

Nebude-li této Žádosti vyhověno, prosí, aby tato Žádost byla brána jako výpověď z pronájmu 

daného pozemku. 

 

Identifikace žadatele:  

Provedena. 

 

Činnost RM: 

Rada města projednala Žádost o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1084/25 v k. ú. 

a obci Sedlčany, tj. předzahrádka Na Severním sídlišti u objektu bývalé provozovny Sedlčany 

č. p. 1153 (vizte Smlouvu o pronájmu pozemku ze dne 1. července 2013, VS 4598), a to 

Dohodou smluvních stran k dnešnímu jednání RM, tj. k 24. červenci t. r. 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit, aby výše uvedený smluvní vztah byl ukončen 

Dohodou ke dni 24. července 2019, oproti žádanému 30. červnu 2019, s tím, že sjednané 

nájemné (poměrné) bude uhrazeno do dne 30. června 2019. 

 

Diskuse: 

▪ podnikatelská situace; již nepodniká; perioda jednání RM (prázdninová); další důvody 

k odpuštění části nájemného; 

▪ jiné právní aspekty; 

▪ převzetí nemovitosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schválila ukončení smluvního vztahu o pronájmu části pozemku 

parc. č. 1084/25 v k. ú. a obci Sedlčany, tj. předzahrádka v lokalitě Na Severním sídlišti 

u provozovny č. p. 1153, a to Dohodou smluvních stran ke dni 24. července 2019. Poměrné 

nájemné za užívání pozemku bude uhrazeno pouze ke dni 30. června 2019.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-360/2018-2022. 

 

3.1.4 Žádost Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Sedlčany, o změnu 

smluvních podmínek užívání vodní plochy ve vlastnictví města Sedlčany 

Rada města Sedlčany projednala žádost Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace 

Sedlčany, se sídlem Sedlecká č. p. 55, 264 01 Sedlčany, která v zastoupení pana předsedy, žádá 

o revizi, resp. změnu dosud platné Nájemní smlouvy ze dne 4. srpna 1998, kdy stávající dobu 

trvání nájmu, tj. na dobu „neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce“, požaduje změnit na 

dlouhodobý pronájem uzavřený na dobu „určitou“. 

Žádost o revizi Nájemní smlouvy k areálu bývalého koupaliště byla přednesena panem 

místostarostou. 

Tato obsahuje sdělení, že na základě Nájemní smlouvy ze dne 1. června 1998 žadatel užívá 

areál bývalého koupaliště v Sedlčanech pro práci s rybářskou mládeží. V tomto směru je 

pro žadatele areál nenahraditelný a rád by jej ke stejnému účelu užíval i v následujících letech. 



 

 

Po celou dobu trvání nájemního vztahu žadatel provádí na své náklady, a to v rámci svých 

možností, veškerou běžnou údržbu areálu. Nejistota ohledně dalšího trvání nájemního vztahu 

žadateli neumožňuje do objektu investovat a dále jej zvelebovat. 

Z tohoto důvodu požaduje na Radě města Sedlčany zvážit revizi výše zmíněné Nájemní 

smlouvy. 

Ze strany žadatele je zájem o dlouhodobý pronájem věci se smluvním ujednáním o době trvání 

„na dobu určitou“. Zároveň by místní organizace rybářů měla zájem o možnost užívat areál 

i k dalším volnočasovým (zejména vzdělávacím, sportovním a kulturním) akcím nad rámec 

práce v rybářském kroužku s tím, že případný zisk z těchto akcí by byl využit ve prospěch 

najaté věci a kroužku mládeže. 

 

Identifikace žadatele: 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlčany, se sídlem Sedlecká č. p. 55, 264 01 

Sedlčany; IČO 61101371. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; podpora. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby příslušným Dodatkem k dříve uzavřené Nájemní smlouvě 

byl pronájem nemovitostí (areál bývalého koupaliště) ve smluvním ujednání o době užívání 

změněn na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2024 s tím, že ostatní ujednání uzavřené Nájemní 

smlouvy zůstávají beze změny, včetně výše nájemného, která činí 1,00 Kč/1 kalendářní rok.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-361/2018-2022. 

 

3.1.5 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody 

o umístění stavby č. IV-12-6024308/1 (lokalita osady Sestrouň) 

Rada města Sedlčany byla seznámena se stavebním záměrem a uvedeným smluvním vztahem 

na jeho zajištění. 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Město Sedlčany vystupuje v postavení „budoucí povinné“ smluvní strany. 

Smluvním partnerem je ČEZ Distribuce, a. s.; IČO 24729035, DIČ CZ24729035; se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

Tato je zastoupena na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 11. února 2019, evid. č. 

PM/II-051/2019 (Příloha Smlouvy) Krásnohorská elektro s. r. o., se sídlem Krásná Hora 

nad Vltavou č. p. 172, 262 56, IČO 264 22 310 („budoucí oprávněná“). 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby č. IV-12-

6024308/1 (lokalita Sestrouň) je navrhována uzavřít podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle 

ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. „energetický zákon“). 

 

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území 

vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem 

ČR. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat 

spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází 

k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle  



 

 

§ 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a zajistit si právo 

provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona. 

Budoucí povinná je vlastníkem pozemku parc. č. 740/1 v k. ú. Sestrouň, zapsaného v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj (tzv. „dotčená nemovitost“). 

Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní Smlouvu  

o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle ustanovení 

§ 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo budoucí oprávněné 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv 

strpět (věcné břemeno). 

Předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem činí cca 25 bm (kabel 

NN) a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy. 

Budoucí oprávněná se zavazuje po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy vyhotovit 

geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene, vlastní Smlouvu a zaslat budoucí 

povinné písemnou výzvu k uzavření Smlouvy, jejíž přílohou bude návrh smluvního ujednání  

a geometrický plán, popř. situační snímek umístění zařízení distribuční soustavy (dojde-li 

věcným břemenem k dotčení budovy). 

Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu budoucí straně povinné ve lhůtě do 6 kalendářních 

měsíců od kolaudace zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do provozu), 

nejpozději však do 5 let od uzavření této Smlouvy. Budoucí povinná  

se zavazuje Smlouvu (vlastní) uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy. 

Do doby uzavření vlastní Smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy  

a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu. 

Smluvní strany se tímto dohodly, že za omezení vlastnického práva budoucí povinné v důsledku 

výstavby zařízení distribuční soustavy a zřízení věcného břemene bude budoucí povinné  

na základě vlastní Smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši 5.000,0 Kč včetně DPH.  

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení; 

▪ nad potřebností. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024308/1 (Sestrouň)“, mezi městem Sedlčany, 

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

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

051/2019 ze dne 11. února 2019 zmocněncem, společností Krásnohorská elektro, s. r. o., 

se  sídlem Krásná Hora nad Vltavou č. p. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, jako budoucím 

oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany, parc. č. 740/1 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení kNN pro č. parc. 601/1 

v k.  ú. Sestrouň. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu 

povinnému vyplacena jednorázová náhrada ve výši 5.000,0 Kč (včetně DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-362/2018-2022. 

 

3.1.6 Krátkodobá Nájemní smlouva na užívání dočasně nepotřebných nebytových prostor 



 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s potřebou na uzavření Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a firmou HSF Systém, 

a.  s., se sídlem Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava – Kunčičky, jako nájemcem. 

V souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, se jedná o pronájem definovaných prostor v objektu ve stavu před 

rekonstrukcí Sedlčany, Tyršova ulice č. p. 160 (I. patro), a to na dobu určitou ode dne 2. srpna 

2019 do dne 30. srpna 2019, za jednotkovou cenu 670,0 Kč/m2/rok. 

 

Diskuse: 

▪ nad právním zajištěním; 

▪ řešení pro neprodlené vyklizení staveniště na výstavbu Městského parku Sedlčany; 

▪ další podmínky užívání v návrhu smluvního ujednání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření krátkodobé Smlouvy o nájmu prostor sloužících 

k podnikání mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a firmou HSF Systém, a. s., se sídlem 

Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava – Kunčičky, jako nájemcem.  

V souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, se jedná o pronájem prostor v objektu č. p. 160 v ulici Tyršova 

v Sedlčanech (I. patro), a to na dobu určitou ode dne 2. srpna 2019 do dne 30. srpna 2019 

za jednotkovou cenu ve výši 670,0 Kč/m2/rok.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-363/2018-2022. 

 

3.1.7 Zajištění právního důvodu užívání nemovitostí k veřejně prospěšným účelům  

Rada města Sedlčany byla seznámena s potřebou na zajištění budoucího právního důvodu 

užívání nemovitostí ve vlastnictví FO k veřejně prospěšným účelům (areál ČOV). 

V současné době je v účinnosti Smlouva o nájmu pozemků, která zajišťuje užívání. 

Pronajímatel ve smluvním ujednání prohlašuje, že je vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV 

472 pro k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to mimo jiné pozemků, které se nacházejí jak 

v oploceném areálu čistírny odpadních vod, tak za oplocením. Jedná se o tyto pozemky: 

▪ parc. č. 241/19, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

13 m2; 

▪ parc. č. 241/20, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

83 m2; 

▪ parc. č. 241/22, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

76 m2; 

▪ parc. č. 241/27, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

415 m2; 

▪ parc. č. 241/39, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

13 m2; 

▪ parc. č. 241/40, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

11 m2; 

▪ parc. č. 241/41, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

117 m2; 

▪ parc. č. 241/42, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

58 m2; 

▪ parc. č. 241/44, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

2 m2; 



 

 

▪ parc. č. 241/45, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

1 m2; 

▪ parc. č. 244/20, zast. plocha a nádvoří, bez č. p. / e. č., stavba občanského vybavení, o výměře 

59 m2; 

▪ parc. č. 244/8, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 317 m2; 

výměra v areálu ČOV tvoří 3 165 m2 plochy. 

▪ parc. č. 241/32, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 260 m2; 

▪ parc. č. 241/37, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2; 

▪ parc. č. 747/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2; 

výměra mimo areál ČOV tvoří 288 m2 plochy. 

Celková výměra užívaných nemovitostí (pozemků) je 3 453 m2. 

Pronajímatel dříve přenechal nájemci (městu Sedlčany) do nájmu výše uvedené pozemky 

za účelem zajištění provozu čistírny odpadních vod pro město Sedlčany. 

Podmínky nájmu:  

1. Právo nájmu je nepřenosné na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu  

než je uvedena v této smlouvě. 

2. Nájemce se zavazuje užívat pozemky jen za účelem dohodnutým ve Smlouvě. 

3. Nájemce je povinen na pronajatých pozemcích a při veškerých činnostech souvisejících 

s účelem nájmu dodržovat veškerá protipožární, hygienická, ekologická a bezpečnostní 

opatření. V případě vzniku jakékoliv škody způsobené činností nájemce na pronajatých 

pozemcích, případně na okolních pozemcích, je nájemce povinen vlastním nákladem 

tyto škody odstranit, případně uhradit veškeré náklady na jejich odstranění. 

Výše nájmu za užívání shora uvedených pozemků je stanovena ve výši 16,0 Kč/m2/rok. 

Celkové roční nájemné činí 55.248,0 Kč a platí se vždy za období od 1. listopadu do 31. října 

následujícího roku. Nájemné za příslušný rok doby trvání nájmu je splatné vždy do 30. června 

daného roku. 

To znamená, že roční nájemné je po dobu trvání Smlouvy splatné v následujících termínech: 

za rok od 1. listopadu 2014 do 31. října 2015 – nejpozději do 30. června 2015, 55.248,0 Kč; 

za rok o 1. listopadu 2015 do 31. října 2016 – nejpozději do 30. června 2016, 55.414,0 Kč; 

za rok o 1. listopadu 2016 do 31. října 2017 – nejpozději do 30. června 2017, 55.802,0 Kč; 

za rok o 1. listopadu 2017 do 31. října 2018 – nejpozději do 30. června 2018, 57.197,0 Kč; 

za rok o 1. listopadu 2018 do 31. října 2019 – nejpozději do 30. června 2019, poměrná část 

48.665,0 Kč. 

Smluvní strany se dále dohodly, že roční nájemné uvedené se každoročně zvyšuje o průměrnou 

roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. 

Stávající Smlouva o nájmu pozemků je uzavřena na dobu určitou, a to s účinností ode dne 

1. listopadu 2014 do dne 31. října 2019. 

 

Rada města Sedlčany byla informována, že bude končit platnost Smlouvy o nájmu pozemků. 

RM byla dále seznámena s textem Oznámení o zvýšení nájemného. 

V návaznosti na čl. III „Výše nájmu“ Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 7. října 2014 bylo 

pronajímatelům sděleno, že celkové roční nájemné ve výši 57.197,0 Kč bude navýšeno 

o průměrnou roční míru inflace za rok 2018, která je 2,1 %, tj. navýšení o 1.201,0 Kč, tzn., 

že celkové roční nájemné je 58.398,0 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ o postupu a zájmu města. 

  

Závěr (úkol): 



 

 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená Smlouva je uzavřena na dobu určitou do dne 31. října 2019, 

nájemné ve výši 48.665,0 Kč bude vyplaceno za měsíce 1-10/2019 bezhotovostním převodem 

na účet uvedený ve Smlouvě, a to v termínu dle čl. II uvedené Smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že platnost Smlouvy končí ke dni 31. říjnu t. r., má město Sedlčany zájem 

o pokračování smluvního vztahu. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti uložila Odboru majetku, aby vstoupil v jednání 

s uvedenými vlastníky pozemků, a to za účelem uzavření nové Smlouvy na pronájem pozemků 

(tj. celkem výměra 3 453 m2, současné roční nájemné je 58.398,0 Kč), neboť tyto nezbytně 

potřebuje ke své činnosti, resp. k zajištění chodu ČOV. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Přidělení bytu; Smlouva o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany 

Referujícím k uvedenému bodu jednání byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály k jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to ve spolupráci 

s panem místostarostou. 

 

Návrh na přidělení ubytovací jednotky č. 4 ve 4. patře objektu bytového domu (po panu 

Kolském): 

1. – čtyři uchazeči. 

Činnost RM: 

RM zvažovala schválit návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na uzavření 

Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany, (ubytovací jednotka označená č. 4/IV. patro uvedeného objektu), a to 

s žadatelkou, trvale bytem Sedlčany, místní část (osada) Oříkov, 264 01 Sedlčany, na dobu 

určitou (předpokládaná doba potřebnosti, resp. obvyklé prověření schopnosti dostát smluvním 

podmínkám), tj. od 1. srpna do 31. října 2019. 

 

Diskuse:  

▪ nad potřebností žadatelky; tíživá životní situace; 

▪ předpoklad plnění smluvních závazků; stávající solventnost potenciálního smluvního 

partnera. 

 

Usnesení: 

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

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 4/IV. patro), a to 

žadatelce na dobu určitou, tj. od 1. srpna do 31. října 2019.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-364/2018-2022. 

 

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

Problematika definovaného charakteru nebyla do programu tohoto jednání RM zařazena. 

 

 

 

 



 

 

4. Různé 

 

4.1 Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských 

osnov  

Dokumenty včetně návrhu textu uvedeného Nařízení připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor 

životního prostředí; pro jednání RM sestavil pan Petr Vondráček, DiS., referent na Úseku 

lesního hospodářství, myslivosti, vydávání loveckých lístků. 

Přednesl referující pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Dokumentace je evidována pod spis. značkou 25564/2019/MUSED; č. j.: ŽP/24377/2018-3; 

vyřizuje pan Petr Vondráček, DiS. 

 

Odbor životního prostředí k projednání RM postoupil tzv. „Žádost o projednání Nařízení města 

Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov“. 

Osnovy jsou potřebné vyhotovit pro zařizovací obvod (dále jen „ZO“) Sedlčany – jih.  

V této souvislosti vyvstává povinnost oznámit záměr zadání zpracování LHO formou Nařízení 

města Sedlčany, aby vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha v ZO mohli ve stanoveném 

termínu oznámit orgánu státní správy lesů své hospodářské záměry a požadavky na zpracování 

LHO. Výše uvedenou povinnost stanoví znění § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). 

Návrh tohoto Nařízení byl členům RM k dispozici. 

 

Text dokumentu (opis) 

Nařízení města Sedlčany č. 1/2019 o záměru zadání zpracování lesní hospodářské osnovy   

 

Rada města Sedlčany jako orgán obce s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb., 

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 

v platném znění, příslušný dle § 11 odst. 1, 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění 

a v souladu s ustanovením § 13 odst. 1, 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky 

č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, schválila na svém zasedání dne 24. července 

2019 usnesením (v originálu bude doplněno) toto Nařízení. 

 

Čl. I 

Předmět úpravy 

Rada města Sedlčany vyhlašuje záměr zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy 

pro zařizovací obvod Sedlčany - jih s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2033. 

 

Čl. II 

Vymezení zařizovacího obvodu 

Zařizovací obvod pro zpracování lesních hospodářských osnov tvoří katastrální území Chválov, 

Klučenice, Kojetín u Petrovic, Kosobudy, Koubalova Lhota, Mašov, Milešov nad Vltavou, 

Mokřany u Nechvalic, Obděnice, Orlické Zlákovice, Planá u Klučenic, Podskalí, Porešín, 

Přední Chlum, Voltýřov, Zadní Chlum a Žemličkova Lhota.  

 

Čl. III 

Uplatnění případných záměrů a připomínek 

Vlastníci lesa v zařizovacím obvodu mohou v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 vyhlášky 

Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, 

uplatnit u zadavatele záměry a požadavky k navržení hospodářských opatření na svém majetku. 



 

 

Případné záměry a požadavky uplatní vlastníci lesa u zadavatele nejlépe osobně 

nebo prostřednictvím svého odborného lesního hospodáře. Termín pro uplatnění těchto záměrů 

a požadavků se stanovuje do dne 30. září 2019. 

 

Čl. IV    

Závěrečná ustanovení 

V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, nabývá toto Nařízení účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení a platí do dne 

30. září 2019. 

(konec opisu dokumentu) 

 

Diskuse: 

▪ nad dokumentem určeným ke schválení; 

▪ oblast státní správy; financování ze státního rozpočtu; 

▪ problematika v lesích v širším kontextu udržitelnosti života a společenství; nezastupitelnost 

udržitelnosti vhodných lesních porostů a porostů hospodářského významu; pozemky určené 

k plnění funkcí lesa. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje a vydává Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání 

zpracování lesních hospodářských osnov č. 1/2019, a to na základě zákona č. 314/2002 Sb., 

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 

v platném znění, s příslušností dle ustanovení § 11 odst. 1, 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 

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

ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 13 

odst. 1, 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním 

hospodářském plánování, a to pro Zařizovací obvod Sedlčany – jih, tvořící katastrální území 

Chválov, Klučenice, Kojetín u Petrovic, Kosobudy, Koubalova Lhota, Mašov, Milešov 

nad Vltavou, Mokřany u Nechvalic, Obděnice, Orlické Zlákovice, Planá u Klučenic, Podskalí, 

Porešín, Přední Chlum, Voltýřov, Zadní Chlum a Žemličkova Lhota.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-365/2018-2022. 

 

4.2 Žádost o udělení souhlasu k přijetí daru; žadatel 1. základní škola Sedlčany 

Rada města Sedlčany obdržela informace o Žádosti o udělení souhlasu, která byla jako základní 

dokument k jednání Městským úřadem Sedlčany zaevidována dne 23. července 2019 pod č. j.: 

MST/14798/2019. 

 

Identifikace žadatele: 

1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; odpovědný Mgr. Libor 

Novotný, ředitel školy. 

 

Předmětem Žádosti o udělení souhlasu ze strany výkonného orgánu města Sedlčany 

(kompetence – Rada města Sedlčany) je přijetí daru – dvou kusů pylonových keramických 

tabulí (Triptych), velikosti užitné plochy 200 cm x 120 cm; dar je v hodnotě 46.803,00 Kč 

od dárce SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s. 

Po schválení přijetí daru Radou města Sedlčany budou tabule umístěny v objektu školy, kde je 

dislokován druhý stupeň vzdělávání. 



 

 

 

Přílohou k Žádosti byla Darovací smlouva č. 1/2019, ve které jsou definovány již výše uvedené 

smluvní strany, tj. SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s. (v postavení dárce) a 1. základní škola 

Sedlčany (v postavení příjemce). 

Jak již uvedeno výše předmětem této Smlouvy je darování dvou kusů pylonových keramických 

tabulí (Triptych) s odkládací lištou v hodnotě daru výši 46.803,00 Kč, a to v souladu s právním 

zakotvením aktu ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost (originálu). Každá ze stran 

obdrží jeden originál Smlouvy. 

 

Diskuse: 

▪ potřebnost mobiliáře (přijetí daru); 

▪ bez další diskuse. 

 

Usnesení: 

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

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

s přijetím účelového daru dvou kusů pylonových keramických tabulí (Triptych) v hodnotě daru 

výši 46.803,00 Kč pro 1. základní školu Sedlčany, se sídlem Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 

Sedlčany, a to od dárce SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-366/2018-2022. 

 

4.3 Městská knihovna Sedlčany; Žádost o schválení daru knihovních dokumentů 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy pana Ing. Miroslava Hölzela, 

starosty města Sedlčany, seznámena s došlou Žádostí o schválení daru knihovních dokumentů, 

která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 10. července 2019 a zaevidována byla pod 

č. j.: MST/13927/2019. 

 

Identifikace žadatele: 

Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694. 

 

Paní Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany, požádala o schválení daru, který 

bude následně vložen do půjčovního procesu, aplikovaném v uvedeném subjektu. Jedná se 

o dar dokumentů, který Městská knihovna Sedlčany dále použije pro výkon hlavní činnost dle 

zřizovací listiny vydané městem Sedlčany.  

Dar je v celkové hodnotě 47.578,65 Kč (234 svazků; z toho 232 knih a 2 audioknihy).  

Přílohou Žádosti je rovněž seznam těchto dokumentů. 

 

Diskuse: 

▪ nad obsahem připraveného dokumentu; 

▪ další aspekty obvyklého procesu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, 

Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt použije 



 

 

pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 47.578,65 Kč (234 

svazků, z toho 232 knih a 2 audioknihy).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-367/2018-2022. 

 

4.4 Informace o využívání platby parkovného pomocí mobilního telefonu 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM informoval o doručeném sdělení 

(periodicky doručováno) ze dne 2. července 2019, které svědčí o využívání platby parkovného 

přes mobilní telefon. 

 

Původce informace: 

GLOBDATA a. s., se sídlem Praha, Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1; IČO 05642361. 

 

Město Sedlčany – parkovací lístky v období 1. června 2019 až 30. června 2019. 

Prodejní kanál Cena VPL Počet VPL Tržba 

SMS 13 Kč 38 494,00 Kč 

SMS 26 Kč 13 338,00 Kč 

SMS 39 Kč 3 117,00 Kč 

SMS 52 Kč 12 624,00 Kč 

SMS 65 Kč 1 65,00 Kč 

sejf 26 Kč 1 26,00 Kč 

  68 1.664,00 Kč 

 

Odeslané SMS 

Typ zprávy Počet SMS Cena/ks Cena celkem 

Chybná objednávka 0 0,90 Kč 0,00 Kč 

Notifikační SMS 2 0,90 Kč 1,80 Kč 

 

Diskuse: 

▪ nad využíváním produktu občany (účastníky silničního provozu); 

▪ poměr oproti platbě pomocí automatu (obvykle zaužívaná forma). 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.5 Nabídka na zakoupení hasičského vozidla pro jednotku JPO V Sestrouň 

Materiál pro jednání RM připravil a referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Město Sedlčany obdrželo oficiální nabídku jednoho z činovníků místní části, která je datována 

dnem původu 18. července 2019. 

Nabídku vyhotovil podnikající, trvale místem provozovny a bytem Sedlčany; IČO 45086699. 

Věcně se jedná o nabídku prodeje hasičského vozidla ve stavu k okamžitému využití 

při případném zásahu na likvidaci mimořádné situace (především požáru). 

 

Blíže k nabídce 

Zakoupení hasičského vozidla Mercedes-Benz 811D. Jedná se o malé cisternové vozidlo 

do 7,5 t; pro přepravu devíti zasahujících hasičů; kapacita nádrže 640 l; vysokotlakové hašení. 

Toto vozidlo bylo do poslední doby součástí hasičského sboru ve Spolkové republice Německo. 



 

 

Vozidlo je ve výborném stavu, bez známek koroze, s plnou výbavou, připravené ihned 

k použití.  

Pro své menší rozměry, rychlost, spotřebu, dostatečnou hasící schopnost a velké úložné 

prostory je ideální k menším, rychlým zásahům pro zásahové jednotky typu JPO II až JPO V.  

 

Typologie vozidla 

Mercedes-Benz 811D; rok výroby: prosinec 1993;  

najeto: 28 000 km 

palivo: motorová nafta 

objem motoru: 3 972 cm3 

výkon: 85 kW (116 PS) 

počet sedadel: 9 

max. hmotnost: 7 490 kg 

max. rychlost: 105 km/h 

délka: 6 600 cm 

výška: 2 750 cm 

šířka: 2 500 cm 

 

Další výbava: dvojitá kabina, ABS, vzduchové brzdy, posilovač řízení, tažné zařízení. 

Vozidlo má úpravu a čerpadlo FP 8/8 od fa. ZIEGLER (70 moto hodin), jak již bylo zmíněno, 

nádrž na 640 l vody + pěna, naviják s vysokotlakovou hadicí a proudnicí pro rychlý útok. 

Vybavení jako je např. pila s příslušenstvím, el. centrála, ruční nářadí, žebřík, rozdělovače atd. 

Cena tohoto vozidla s vybavením činí 265.000,00 Kč včetně DPH (kupující si hradí povinné 

ručení a poplatek za přihlášení vozidla). 

 

Diskuse: 

▪ nákup je důvodný, vhodný a potřebný. 

 

Závěr: 

Rada vzala informace na vědomí. Rada města Sedlčany s nákupem vozidla souhlasí a jej 

doporučuje realizovat. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje nákup hasičského vozidla Mercedes-Benz 811D 

pro zásahovou jednotku JPO V Sestrouň, které je ve stavu k okamžitému využití při případném 

zásahu na likvidaci mimořádné situace a to dle akceptované nabídky na koupi vozidla za cenu 

265.000,0 Kč včetně DPH.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-368/2018-2022. 

 

4.6 Rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany Komenského nám. 

č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, o zvýšení platby za obědy 

Dokument informativního charakteru (Oznámení) byl doručen na Městský úřad Sedlčany dne 

25. června 2019. Zaevidován byl pod č. j.: ST/12948/2019. 

Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského nám. č. p. 69, 264 01 Sedlčany; 

IČO 70999104, 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, …).   

 

Identifikace oznamovatele (příspěvkové organizace): 

Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského nám. č. p. 69, 264 01 Sedlčany; 

IČO 70999104;  

odpovědná jednající osoba paní Mgr. Jaroslava Mrázková, ředitelka. 

 

Obdobný obsah Oznámení, postup a reakce jako tomu bylo v dřívějším případě subjektu – 

Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany. 

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 1. Základní školy 

Sedlčany, Komenského nám. č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, 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 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-369/2018-2022. 

 

4.7 Přístavba 2. ZŠ Propojení – pomůcky 

Na základě usnesení RM 14-234-233/2018-2022 bylo zrealizováno výběrové řízení pro akci 

pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – pomůcky“ do výběrového řízení 

se ve lhůtě nepřihlásil žádný uchazeč, proto bylo řízení zopakováno. Ve druhé lhůtě pro podání 

nabídek byly podány dvě nabídky od uchazečů Vybavení škol, s. r. o.; IČO 04514394, ve výši 

885.154,00 Kč bez DPH, 1.071.036,34 Kč vč. DPH a Aurum Vet, s. r. o., IČO 28129601, 

ve výši 907.543,00 Kč bez DPH, 1.098.127,03 Kč vč. DPH.  

K jednání byla předložena Zpráva o hodnocení nabídek. 

 

Diskuse: 

▪ potřebnost výběru nejvhodnějšího uchazeče; 

▪ bez další 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 výsledek 

výběrového řízení na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – pomůcky“ 

a rozhoduje o zadání prací firmě Vybavení škol, s. r. o., IČO 04514394, za cenu 885.154,00 Kč 

bez DPH, 1.071.036,34 Kč vč. DPH.  



 

 

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

smluvního ujednání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-370/2018-2022. 

 

4.8 Výběr TDI na investiční akci „Městský park Sedlčany“ 

Referujícím k uvedené problematice byl pan starosta. 

Odbor investic oslovil čtyři možné dodavatele prací TDI (technický dozor investora).  

Pro práce TDI byli osloveni:  

▫ čtyři potenciální uchazeči.  

 

Na základě této poptávky Odbor investic obdržel dvě cenové nabídky na práce TDI 

pro předpokládanou dobu výstavby v délce trvání 3 měsíce. 

 

Diskuse: 

▪ nad situací na trhu a cenovými nabídkami; 

▪ nezbytnost služeb; 

▪ negativní zkušenosti se zhotovitelem (negativní reference; model přístupu s maximální 

výtěžností; nahrává legislativní systém). 

 

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, schvaluje, a to dle předložených 

cenových nabídek, uzavření smluvního ujednání na práce technického dozoru investora 

na investiční akci „Městský park Sedlčany“ s uchazečem za cenu 38.750,00 Kč bez DPH.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-371/2018-2022. 

 

4.9 LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo 

Dne 24. června bylo ukončeno zadávací řízení podpisem Smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem VYSSPA Sports Technology, s. r. o.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na dnešním jednání RM předložil návrh Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo. Smlouva o dílo se mění v článku 2.  

Předmět Smlouvy se mění o tzv. méněpráce – odpočet tribuny a změna skladby pod atletickou 

dráhou a v článku 6. změna ceny díla, cena bez DPH je nyní navrhována ve výši 

13.683.777,82 Kč z původních 14.890.765,18 Kč. Cena vč. DPH 16.557.371,16 Kč 

z původních 18.017.825,87 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ vyhodnocení možností zlevnění díla; 

▪ nad možnostmi legislativy; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Komentář k faktům  

▫ dne 24. června 2019 bylo ukončeno VŘ;  



 

 

▫ vypuštění části VZ; dále je navrhována úprava změny skladby pod atlet. drahou; návrh 

na aplikaci jiná skladby podloží – standardizované podloží ne však na prostředí vody, (křivka 

vsaku); 

▫ vyhotoveny dva změnové listy – tribuna a podkladní vrstva (čl. 2 Smlouvy); z toho vyplývá 

upravená cena bez DPH. 

▫ problematika odpadů. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „LAS 

Taverny – umělé dráhy, sektory“ se subjektem VYSSPA Sports Technology s. r. o., sídlem 

Skladová č. p. 6, 326 00 Plzeň, IČO 27967638. Předmětem tohoto Dodatku je změna 

v předmětu Smlouvy a ceny díla.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-372/2018-2022. 

 

4.10 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – uzavření Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil návrh Dodatku ke Smlouvě 

o dílo č. 2 projednaný Radou města Sedlčany dne 26. června 2019. Před účinností Dodatku je 

předkládána Žádost o jeho schválení usnesením Rady města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ změna doby dokončení důvodná; 

▪ širší problematika související s napojením další části rozvojové zóny; 

▪ bez změny finančního plnění. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Inženýrské 

sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ se subjektem 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 

Praha 10; IČO 47549793. Předmětem tohoto Dodatku je změna doby plnění díla.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-373/2018-2022. 

 

4.11 Sedlčany, ul. Růžová, výměna vodovodního a kanalizačního potrubí 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, na jednání RM předložil Žádost o záměnu akce 

prováděné 1. SčV, a. s. ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 (Příloha č. 3 

obnova a opravy vodohospodářského majetku ke schválenému rozpočtu města Sedlčany), 

pod názvem „Solopysky – výměna původních řadů 1. část“ v předpokládané hodnotě díla 

ve výši 630.000,00 Kč bez DPH za akci pod názvem „Ulice Růžová, výměna vodovodního 

a kanalizačního řadu“ v hodnotě 400.000,00 Kč bez DPH.  

Záměna je žádána z důvodu zjištění havarijního stavu kanalizace a nedostatečné kapacity 

vodovodního řadu v Růžové ulici. 

O zbylých 230.000,00 Kč bude rozhodnuto, a to ve spolupráci 1. SčV, a. s. a Odboru investic, 

po předložení k jednání Radě města Sedlčany (schválení). 

 

Diskuse: 

▪ nad naléhavou potřebností změny; 

▪ reakce na havarijní stav; 



 

 

▪ navýšení kapacity; 

▪ akce v osadě Solopysky je rovněž potřebná, avšak s ohledem na stav věcí je předpoklad 

udržitelnosti stavu funkce v průběhu roku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, se zohledněním Žádosti správce o potřebnosti, schvaluje záměnu akce 

uvedené pod názvem „Solopysky – výměna původních řadů 1. část“ ve schváleném rozpočtu 

města Sedlčany pro rok 2019, Příloha č. 3 „Obnova a oprava vodohospodářského majetku“, 

za akci pod názvem „Ulice Růžová, výměna vodovodního a kanalizačního řadu“. 

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 výběr zhotovitele 

„Ulice Růžová, výměna vodovodního a kanalizačního řadu“ a rozhoduje o zadání prací firmě 

1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10, za cenu 399.999,00 Kč bez DPH.  

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

příslušného smluvního ujednání.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-374/2018-2022. 

 

4.12 Nabídka na poradenskou a konzultační činnost – II. pololetí roku 2019 

Nabídka byla doručena na Městský úřad Sedlčany dne 22. července 2019 a zaevidována pod 

č.  j.: ST/14713/2019. 

RM projednala nabídku na poradenskou a konzultační činnost – II. pololetí 2019. 

Pan Ing. Jiří Burian, předložil nabídku na odbornou poradenskou, konzultační a koordinační 

činnost při realizaci investičních akcí města – Inženýrské sítě Háječek, Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany a Rekonstrukci LAS Taverny. 

Jedná se o činnost na II. pololetí roku 2019 v rozsahu do 15 hodin měsíčně á 500 Kč/hod. 

 

Diskuse: 

▪ potřebnost služby, důvěra, využití znalostí; 

▪ za uplynulé období (první pololetí roku 2019), resp. do současné doby byla akceptována 

za provedené činnosti částka ve výši 39.000,0 Kč. 

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí usnesení. Nabídka byla 

akceptována. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

přestupního terminálu Sedlčany“ 

Zprávu z posledního kontrolního dne stavby předložil pan starosta. Probíhající práce jsou 

plněny dle odsouhlaseného harmonogramu prací. Byla provedena montáž základní konstrukce. 

Pokračují práce na oplášťování stavby.  

 

Diskuse: 

▪ další záležitosti vizualizace stavby. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o průběhu stavby „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“.“ 



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-375/2018-2022. 

 

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

ST/14523/2019 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem Žádosti, přijaté Městským úřadem dne 

18. července 2019 a zaevidované pod č. j.: ST/14523/2019. 

Jedná se o Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019, podané podle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Identifikace žadatele: SDH Sestrouň, se sídlem Sedlčany, Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; 

IČO 75106761. 

 

Požadovaná částka činí 20.000,00 Kč 

Název akce/projektu: Dotace na provoz a činnost SDH Sestrouň 

Účel použití dotace: Podpora činnosti mladých hasičů a investice s tím spojené, nákup 

slavnostních uniforem pro čestnou stráž SDH. 

Doba dosažení účelu: srpen 2019 

Odůvodnění Žádosti: Důvodem je finanční náročnost chodu mladých hasičů, a to ohledně 

převozu dětí na celorepublikové soutěže Plamen 2019. To se týká zejména spotřeby pohonných 

hmot a údržby techniky ve vlastnictví SDH. 

Pokud se týká slavnostních uniforem – momentálně sbor disponuje jen pěti kusy uniforem, 

proto je nutné dokoupit alespoň dva kusy, aby nebyl problém sestavit čestnou stráž. 

 

Diskuse: 

▪ nad reprezentací města a regionu při slavnostních aktech; 

▪ členové jednotky (JPO V), podpora dorostu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí dotace z příslušné kapitoly 5. „Ochrana 

a bezpečnost“, subkapitoly „Hasiči“, rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, a to ve výši 

20.000,0 Kč žadateli SDH Sestrouň, se sídlem Sedlčany, Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; 

IČO 75106761, za účelem podpory hasičského dorostu a nákupu reprezentativních uniforem 

pro členy jednotky.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-376/2018-2022. 

 

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

MST/13843/2019 

Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

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

Sedlčany přijata dne 9. července 2019, kterým byla zároveň zaevidována pod č. j.: 

MST/13843/2019. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů.  

Identifikace žadatele: Provedena. 



 

 

Právní forma: FO 

Identifikační číslo: -. 

Trvale bytem: Sedlčany 

Osoba zastupující právnickou osobu: -. 

Požadovaná částka: 12.000,00 Kč 

Název akce/projektu: Mistrovství ČR juniorů a dorostu v klasickém silovém trojboji 

Účel použití dotace: Žádost o dotaci byla podána z důvodu pořádání mistrovství České 

republiky juniorů a dorostu v klasickém silovém trojboji, které se uskuteční ve dnech  

12. – 13. října 2019 v tělocvičně KDS. Jedná se o nejvyšší mládežnickou soutěž v divizi RAW, 

kterou uspořádá, z pověření Českého svazu silového trojboje, místní Sportovní klub ZLOBR 

Sedlčany. V soutěži bude startovat cca 100 – 300 nejlepších sportovců, kteří se nominují 

z mistrovství Čech a Moravy. Soutěž bude probíhat podle pravidel silového trojboje  

a soutěžního řádu. Ze soutěže bude vysílán na internetu i živý přenos. 

Doba dosažení účelu: 12. – 13. říjen 2019 

Odůvodnění Žádosti: Sportovní klub ZLOBR Sedlčany každoročně pořádá nejvyšší 

mládežnické soutěže v silovém trojboji nebo benchpressu. Republikový šampionát bude 

probíhat v Sedlčanech již popáté, z toho potřetí v kompletním silovém trojboji. Soutěž je velmi 

nákladná, což je patrné i z rozpočtu, který je přílohou Žádosti. Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 

žádá pouze o částečnou spoluúčast na nezbytných nákladech, ve výši 12.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad úrovní soutěže a případným zajištěním podpory. 

 

Usnesení: 

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

2019 (č. j.: MST/13843/2019), doručené v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

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

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

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

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

„Mistrovství ČR juniorů a dorostu v klasickém silovém trojboji“.  

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

uzavřením standardizovaného smluvního ujednání.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-377/2018-2022. 

 

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

MST/11334/2019; druhé projednávání 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zpráva pana Mgr. Zdeňka Šimečka, 

místostarosty města, opakovaně 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 (jednání vedl pan Mgr. Zdeněk Šimeček) 

žadatel výše uvedenou Žádost vzal zpět. 

O Žádosti nebude dále rozhodováno. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 



 

 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4.17 Informace o plnění úkolů z RM; instalace mobilního WC 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, poskytl přítomným členům RM 

informace o objednaném mobilním WC, jehož instalace se předpokládá do prostoru sportoviště 

v Luční ulici (Na Mrskošovně).  

K dispozici radní obdrželi ukázku vybraného výtvarného řešení mobilního WC. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.18 Program jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2019 

Rada města Sedlčany projednala dříve předložený návrh programu jednání tohoto orgánu města 

Sedlčany na období druhého pololetí roku 2019.  

K návrhu Programu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Upravený dokument o aktuální data a reakce na potřeby je Přílohou k tomuto Zápisu jednání 

RM. 

Program obsahuje i návrhy termínů na svolání veřejného zasedání ZM.  

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh Programu jednání Rady města Sedlčany na období 

druhého pololetí roku 2019, kterým jsou stanoveny termíny jednání a hlavní nosná programová 

témata a dále návrh předběžných termínů veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

který sestavil, předložil a aktualizoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-378/2018-2022. 

 

4.19 Informace pro Radu města Sedlčany; Žádost o podporu akce 

Rada města Sedlčany byla informována o písemnosti přijaté Městským úřadem Sedlčany dne 

24. července 2019 (těsně před jednáním RM); zaevidována následující den 25. července 2019 

pod č. j.: ST/14955/2019. 

Spolek Sedlčanská iniciativa reGENERACE z. s., předložil Radě města Sedlčany informaci 

o termínu pořádaného benefičního koncertu. Událost se uskuteční v sobotu dne 24. srpna 2019  

v čase od 14 hodin v areálu parku Na Červeném Hrádku u Sedlčan. Letos půjde již o třetí ročník  

a stejně tak, jako v předchozích letech, se jedná o dobrovolnickou akci, jejíž výtěžek podpoří 

dobrou věc. Tentokrát výtěžek z akce podpoří chlapce ze Sedlčanska, který trpí svalovou 

dystrofií. Tato akce je uvedena v obecně závazné vyhlášce města Sedlčany č. 1/2019,  

o stanovení kratší doby nočního klidu a dle pokynu ve vyhlášce bude předem oznámena také 

na úřední desce. 

Žadatel (oznamovatel) v této souvislosti dále sděluje, že by organizátoři uvítali pomoc – 

posekání travního porostu Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. na pozemku, který má 

spolek pro tuto akci k dispozici užívání od jeho vlastníka. 

Pozemek byl identifikován přílohou k tomuto přípisu. 

 

Diskuse: 



 

 

▪ plnění je možné v rámci úpravy zeleně v lokalitě. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje žádanou úpravu povrchu (redukci zeleně) v prostou 

identifikovaném Žádostí č. j.: ST/14955/2019, a to za účelem benefičního koncertu, který 

pořádá Sedlčanská iniciativa reGENERACE z. s. dne 24. srpna 2019 v čase od 14 hodin v areálu 

parku Na Červeném Hrádku u Sedlčan. Úpravu zeleně provedou Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 20-379/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Informace o English camp 2019“;  diskusní příspěvek 

přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Příspěvek do diskuse se týkal podání referencí o zpětné vazbě zejména ze strany lektorky již 

třináctého ročníku „English camp 2019“, který se již tradičně uskutečnil s podporou obecního 

zřízení o prázdninách ve městě Sedlčany.  

Kurzu se účastnili lektoři anglického jazyka v postavení rodilých mluvčích v počtu šest 

z Kanady a čtyři z USA. 

Referující (diskutující) hovořil osobně s frekventanty i lektory. Lektorka z USA si 

pochvalovala organizaci i prostředí ve městě. Sedlčany navštívila již opakovaně a konstatovala, 

že prostředí ve městě se oproti minulosti zlepšuje. Vyjádřila určitou spokojenost. Akce (English 

camp 2019) se letos účastnilo 89 zájemců. 

Pan starosta za pozitivní odezvu poděkoval a s určitou nadsázkou sdělil skutečnosti ohledně 

dodržování nočního klidu (večery v zahradě za kaplí). 

 

Diskuse: 

▪ bez další diskuse.  

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Žádost o provedení údržby mobiliáře (lavičky)“;  diskusní 

příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Pan Ing. Josef Soukup upozornil na neutěšený stav laviček, které jsou součástí mobiliáře 

veřejného prostranství v prostoru a prostředí ulice Za Nemocnicí v Sedlčanech, respektive 

v lokalitě za objektem Domova s pečovatelskou službou. Sedáky a opěrky laviček jsou již 

ve stavu nepoužitelném k účelu užívání (znečištěny; opotřebeny; mechanicky poškozeny; 

dřevěné prvky napadeny dřevokaznými houbami – nahnilé; nevyhovující fyzikální vlastnosti). 

Je nanejvýš žádoucí je opravit správcem veřejného prostranství a mobiliáře, tj. Sedlčanskými 

technickými službami, s. r. o. 

Lavičky vyhledávají a využívají zejména lidé z Domova s pečovatelskou službou Sedlčany 

k relaxaci a odpočinku. 

 

Diskuse: 

▪ nad stavem mobiliáře. 



 

 

 

Úkol: 

Správce bude upozorněn na nezbytnost jejich neprodlené opravy.  

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.3 Diskusní příspěvek č. 3; „Snížení šíře průchodu v důsledku instalované klimatizační 

jednotky u objektu Sedlčany č. p. 176 v ulici 28. října“;  diskusní příspěvek přednesl pan 

Ing. Josef Soukup 

Diskutující upozornil na prvek klimatizační jednotky, který je instalován na ostění objektu 

lékárny „Dr. Max“ v ulici 28. října, respektive v průchodu mezi tímto objektem a objektem 

ve vlastnictví města Sedlčany, Domovem s pečovatelskou službou (průchod objektu Sedlčany 

č. p. 176).  

V průchodu je na ostění namontována klimatizační jednotka, která vyčnívá do prostoru. Její 

spodní okraj je ve výšce cca 160 cm, čímž se stává nebezpečným pro neopatrné, nic netušící 

chodce, kteří mohou hlavou narazit do pevné překážky. Stávající prvek klimatizační jednotky 

přináší riziko (potenciální nebezpečí úrazu).  

Je potřebné prověřit instalaci na místě samém, zda umístění odpovídá stavebním předpisům 

(normám), případně další potřebné. 

 

Diskuse: 

▪ nad zjištěním a možností odstranění vady (zjevné překážky). 

 

Úkol: Informace bude předána k řešení na Odbor majetku, Odbor investic a Odbor výstavby 

a územního plánování. 

 

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

Po zjištění informací a případném opatření bude podána zpráva do RM. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.4 Diskusní příspěvek č. 4; „Zpráva FV o plnění usnesení ZM 80/2018-2022“;  diskusní 

příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Ing. František Hodys podal informace o jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany ohledně úkolu, který zazněl na veřejném zasedání ZM dne 24. května 2019. 

Zastupitelstvo města Sedlčany na základě výsledků zpracované koncepční studie pod názvem 

„AQUAPARK Sedlčany; Studie optimalizace provozních nákladů“ uložilo, a to v termínu 

plnění do dne 31. října 2019, Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany ve spolupráci 

s Radou města Sedlčany vypracovat návrh optimálního modelu financování projektového 

záměru „AQUAPARK Sedlčany (možné variantní řešení) s dopadem na zatížení rozpočtu 

města Sedlčany investičními, provozními i případně ostatními náklady (usnesení 80/2018-

2022). 

Předseda FV sdělil, že všem členům tohoto poradního orgánu ZM byla zaslána prezentace 

autora studie Aquaparku Sedlčany (Ing. arch. Pavel Lejsek; Ing. Michal Beneš; Ing. arch. Eva 

Hubičková). 

Podle průběžných výsledků stávající úrovně poznání studie je v případu mnoho neznámých. 



 

 

Diskutovány byly základní pilíře finančního modelu ve prospěch realizace a udržitelnosti 

provozu (náklady); podmínky připravenosti města na tuto akci; dopady do rozpočtu; možnosti 

úvěrování s obvyklou dobou splatnosti pro města (deset let); podklady pro referendum. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalšími aspekty problematiky; 

▪ nad sestavením těla finančního modelu.  

 

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 dvacátému zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 20/2018-2022), 

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 „Pojištění majetku města Sedlčany“. 

 

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

neomluvil, ačkoli je zasedání svoláno mimořádně na dne 7. srpna 2019, s čímž původní 

harmonogram jednání RM nepočítal.  

 

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

ukončil v čase 19:16 hod.  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Výsledky hospodaření města Sedlčany za I. pololetí roku 2019 (13 listů) 

3. Program jednání RM na II. pololetí roku 2019 (1 list) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

  ČOV – čistička odpadních vod 

FO – fyzická osoba / osoby 

FV – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

JPO – jednotka požární ochrany 

LAS – lehkoatletický stadion 

LHO – lesní hospodářské osnovy 

NN – nízké napětí 

ORP – obec s rozšířenou působností 



 

 

RM – Rada města Sedlčany 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

SJM – společné jmění manželů 

TDI – technický dozor investora 

VŘ – výběrové řízení 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZO – zařizovací obvod 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 30. července 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


