
Anonymizovaný Zápis RM č. 22/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 21. srpna 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. Jiří Burian; Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

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

členové RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil.   

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. František Hodys; MUDr. Karel Marek; Ing. Josef Soukup. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel.  

Přizvaní hosté:  

- paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany. 

 

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: 16:04 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:42 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

a zároveň devatenácté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, a to v čase 

16:04 hod. 

 

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

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

členové Rady města Sedlčany, a to podle předchozího předpokladu přijatých omluv. Z neúčasti 

na celém dnešním jednání RM se omluvil Ing. František Hodys (výběr řádné dovolené), pan 

MUDr. Karel Marek (výběr řádné dovolené) a pan Ing. Josef Soukup (pracovní povinnosti).  

 

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 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 RM schválen 

usnesením zn. RM 20-378/2018-2022. 

 

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

pod souhrnným názvem: „Majetkové záležitosti města Sedlčany“ a dále „Rozpočtové opatření 

č. 3/2019“. (Poznámka: Hlavní struktura Zápisu je respektována; body s obsahem 

majetkoprávní problematiky jsou v Zápisu zařazeny jako obvykle, a to podle užívaného 

schématu.)  

 

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, resp. akcí stavební povahy, z oblasti 

předškolního vzdělávání a další. 

   

Předsedající jinými slovy konstatoval, že program jednání RM byl sestaven s plnou vážností 

a odpovědností, a to s ohledem na aktivity Rady města Sedlčany ve výkonu funkce, stav potřeb 

řízení města Sedlčany, legislativní nároky a právní praxi i přípravu a administraci procesů 

a v neposlední řadě s ohledem na aktuální činnosti a potřeby výkonu samosprávy. 

 

Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. Program jednání v průběhu 

jeho projednávání nikdo z přítomných členů RM nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 22/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 7. srpna 2019  

 

2. Hlavní program: „Rozpočtové opatření č. 3/20019“ 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Bezúplatný převod vlastnictví pozemků v k. ú. Sedlčany (Přehradní nádrž 

Sedlčany) 

3.1.2 Prodej části pozemku parc. č. 144/1, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany 

do vlastnictví žadatelů (FO) 

3.1.3 Prodej nepotřebného pozemku parc. č. 1395 do vlastnictví více FO v k. ú. 

a obci Sedlčany 

3.1.4 Návrh na změnu hranic katastrálních území ve městě Sedlčany s ohledem 

na dopad individuální výstavby RD; rozšíření k. ú. Sedlčany  

3.1.5 Návrh na zajištění majetkoprávních vztahů v k. ú. Benešov u Prahy; 

Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany (vodojem; čerpací stanice) 

3.1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6006935/2, 

Třebnice – výměna TS BD - 4120 



 

 

3.1.7 Návrh na vypořádání uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvy darovací; zajištění 

společných zařízení 

3.1.8 Návrh na konečné vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku 

společného zařízení v rozvojové zóně  

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

(problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

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

(problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

4. Různé 

4.1 Administrativně právní a procesní zajištění přijetí dotace na podporu Hudebního 

festivalu Sukovy Sedlčany; realizuje Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková 

organizace 

4.2 Návrh smlouvy – Přestupní terminál Sedlčany – pronájem místa na automaty 

4.3 Přístavba 2. ZŠ Sedlčany – nábytek do učeben 

4.4 Rekonstrukce chodníku u bytového domu Sedlčany, U školky č. p. 725, č. p. 726, 

č.  p. 727 

4.5 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany 

4.6 Zajištění opravy chodníku po ukončení stavebních prací na přístavbě objektu 

základní školy 

4.7 Informace o Městském parku Sedlčany; realizace akce 

4.8 Zpráva o šestiletém funkčním období ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy 

Sedlčany 

4.9 Schválení návrhu prodejní ceny produktu (TIC; brožura „Stopa dějin Sedlčanky“)  

4.10 Nabídka na nákup sady tašek EKO-KOM na tříděný odpad 

4.11 Nabídka spolupráce na vydání publikace „Anetka potřebuje pomoc…“ 

4.12 Oznámení o pořádání sportovní akce pro děti – cyklistický závod 

4.13 Nabídka na vypracování dokumentace; generely vodohospodářských sítí (zařízení) 

4.14 Informace o uzavření Smlouvy o pojištění majetku města Sedlčany 

4.15 Přeměna sklepního prostoru na výstavní prostory v Městském muzeu Sedlčany 

4.16 Zpráva k diskusnímu příspěvku „Stavební stav objektu Sedlčany č. p. 339“ 

4.17 Soubor informací z prostředí předškolního vzdělávání; Mateřská škola Sedlčany 

 

5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

(jednání RM bez samostatného diskusního příspěvku zařazeného do programu) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 7. srpna 2019  

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

 

RM 21-380/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

 



 

 

RM 21-381/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 21-382/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 21-383/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 21-384/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 21-385/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 21-386/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 21-387/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 21-388/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 21-389/2018-2022 

Úkol ze strany města Sedlčany splněn. 

 

RM 21-390/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 21-391/2018-2022 

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 7. srpna 2019 (RM č. 21/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-392/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Rozpočtové opatření č. 3/2019“ 

Na jednání RM byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, a to 

za účelem přednesení zpracovaného návrhu uvedeného Rozpočtového opatření č. 3/2019.  

Pan místostarosta problematiku uvedl v širším kontextu potřebnosti zajištění řádného toku 

finančních prostředků. 



 

 

Následně předsedající předal slovo referující paní Jitce Kadlecové. 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2019 je následné.  

 

Příjmy (celkové navrhované zvýšení)       + 1.183,00 tis. Kč 

 

Nedaňové příjmy (zvýšení)  + 125,00 tis. Kč  

Přijaté příspěvky „Městské slavnosti ROSA 2019“ navýšení o částku + 20,00 tis. Kč 

Přijaté dary navýšení o částku + 105,00 tis. Kč, z toho 55,00 tis. Kč na Hudební festival Sukovy 

Sedlčany (dárci – Česká spořitelna, a. s. 10,00 tis. Kč; ZS Kosova Hora, a. s. 7,00 tis. Kč;  

S-B, s. r. o. 8,00 tis. Kč; 1. SčV, a. s. 30,00 tis. Kč), částku ve výši 50,00 tis. Kč daruje pro účely 

oslav 125 let železniční dráhy Sedlčany – Olbramovice Lom Deštno. 

 

Kapitálové příjmy (navýšení)  + 555,00 tis. Kč  

Příjmy z prodeje pozemků, věcná břemena (navýšení příjmů) + 155,00 tis. Kč; představuje 

úpravu částky na aktuální skutečnost. 

Prodej BF, bytový dům Sedlčany č. p. 85 + 400,00 tis. Kč – prodej uvedeného objektu 

za soutěženou cenu 4.900,00 tis. Kč (původní rozpočet byl ve výši 4.500,00 tis. Kč). 

  

Dotace, půjčky, rezervy (navýšení příjmů) + 503,00 tis. Kč  

Dotace ze SR, OP EU (navýšení) + 503,00 tis. Kč 

 

Dotace na výkon státní správy OSV – SPOD + 349,00 tis. Kč úprava navazuje na Rozhodnutí 

č. 2 o přidělení dotace na výkon SPO, které je oproti původnímu avízu MPSV ČR vyšší 

a dosahuje tak částky, o kterou město Sedlčany žádalo pro rok 2019.  Úprava také zahrnuje 

doplatek dotace za rok 2018 v částce 99,00 tis. Kč.  

 

Dotace na výkon sociální práce (problematika dospělých) na úseku OSV Městského úřadu 

Sedlčany + 201,00 tis. Kč. Obdobná situace jako u dotace na výkon státní správy na úseku SPO 

dle Rozhodnutí č. 2 byla městu Sedlčany přidělena dotace v celkové výši 374,00 tis. Kč pro rok 

2019.  

 

Dotace volby do Parlamentu EU (snížení na skutečnou spotřebu o uvedenou částku ve výši) – 

97 tis. Kč – stejné snížení ve výdajové části, úprava vychází ze skutečně profinancovaných 

výdajů na zajištění voleb do Parlamentu EU. 

Dotace Středočeského kraje – oslavy 125 let železniční dráhy Sedlčany – Olbramovice navýšení 

o částku ve výši + 50,00 tis. Kč (schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje).   

 

Výdaje  (celkové navrhované zvýšení)   + 566,00 tis. Kč 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (zvýšení výdajů) + 40,00 tis. Kč 

Provoz RTN navýšení + 40,00 tis. Kč – od března 2019 po vyúčtování el. energie došlo 

k navýšení záloh o 1.940,00 Kč/měsíc, pravděpodobně odvozeno od větší spotřeby v roce 2018, 

kdy v období sucha bylo více využíváno čerpání vody pro účely zahrádek, 1. čerpadlo 

s odečtem – částka je přefakturována Svazu zahrádkářů, z. s., po vyúčtování roku 2019 bude 

opět vyúčtována zahrádkářům skutečná spotřeba el. en.; 2. čerpadlo ponorné spíná v případě 

převýšení hladiny (průsak vody do komory pod přehradou) k vyčerpání přebytečné vody.      

 

Služby obyvatelstvu (navýšení o částku) + 623 tis. Kč.  



 

 

3.2. Kultura + 174 tis. Kč – Městské slavnosti ROSA 2019 + 64 tis. Kč; výročí 125 let železniční 

dráhy Sedlčany – Olbramovice + 130 tis. Kč (zajištění zvláštních vlaků k oslavám, doprovodná 

hudba) část výdajů pokryta v příjmech – dar, dotace; pamětní deska – 20 tis. Kč.  

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 449 tis. Kč.  

3.4. f) Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku města + 449 tis. Kč. 

Zateplení BD č. p. 1173 – 4 + 18 tis. Kč dokončeno, předáno. 

Zateplení BD č. p. 1172 + 217 tis. Kč dokončeno, původní návrh rozpočtu bez DPH (přenesená 

daňová povinnost, DPH je součástí nákladů) SOD uzavřena v 4/2019 po schválení rozpočtu. 

Vodovodní přípojka – areál minigolfu + 18 tis. Kč (konečná výše výdajů po dokončení 

47,24 tis. Kč). 

Opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany + 25 tis. Kč úprava na reálnou výši čerpání 

výdajů podle kontroly akcí a jejich ocenění Odborem investic. 

2. ZŠ odhlučnění chodeb + 31 tis. Kč – práce provedeny, dokončeny dle objednávky. 

Městské muzeum Sedlčany – úpravy sklepních prostor + 140 tis. Kč – pro zpřístupnění bylo 

nutné zvýšit světlou výšku prostoru, proto byla snížena podlaha sklepa, vyklízení prostor 

a stavební práce dokončeny – 106,27 tis. Kč; studie přeměny na výstavní prostory 20 tis. Kč; 

2. etapa do konce roku 2019 – příprava povrchů pod dlažby a pod schody, elektroinstalace, 

autorský dozor – 113 tis. Kč (vizte ještě níže v Zápisu jako samostatný bod podrobněji v části 

„Různé“).             

 

Všeobecná veřejná správa (snížení) – 97 tis. Kč. 

Volby Parlament EU – 97 tis. Kč – úprava dle skutečně vyčerpaných účelových prostředků.        

 

Rekapitulace: 

Příjmy – (schválený rozpočet vč. RO č. 1-3/2019) jsou rozpočtovány ve výši 290.213 tis. Kč   

Výdaje – (schválený rozpočet vč. RO č. 1-3/2019) jsou rozpočtovány ve výši 288.727 tis. Kč 

Schválený rozpočet včetně zápočtu RO č. 1-3/2019; Příjmy – Výdaje (představuje přebytek ve 

výši 1.486 tis. Kč) 

 

Komentář a diskuse: 

▪ zatím neřešíme rozhodné investiční akce (předčasné na změny); 

▪ proběhne revize akcí nezadaných a navýšení akcí již objednaných (důvodnost; udržitelnost 

rozpočtu; priority); 

▪ nahlédnutí do 15. století sklepa s centrálním nosným sloupem (Městské muzeum Sedlčany); 

atraktivní prostor; regulace počtu osob; zvážení zajištění realizace; 

▪ další výdajové akce (hlavní opatření teprve v rozpracování); 

▪ náklady na Městské slavnosti ROSA stále stoupají, zejména tzv. náklady vedlejší (dopravní 

značení; technické zajištění – základní, zdražení služeb); šetřit na programové části již nelze; 

velkoplošná obrazovka si na sebe vydělala (110 tis. Kč z reklam); 

▪ změny budou na investicích i v inženýrských sítích (1. SčV, a. s. ocenění, Ing. arch. Peterka 

k odsouhlasení v postavení TDI); 

▪ kamenné lavice (montáž) Přestupní terminál Sedlčany; na vápnění podloží definovány určité 

vícepráce; 

▪ zásobování pitnou vodou regionu (obce dříve osloveny), v hydraulických výpočtech 

nefigurují; aktualizace výpočtu kapacity na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany (cca 

74.000,00 Kč); PIK Vítek, reálná bilance s rezervou; nyní stop stav příslibům na další 

připojování (na přelomu roku 2019/2020 zpracování; 

▪ akce Středočeského kraje – podklady pro Přivaděč D 3; 

▪ město neobdrželo nabídku; řešilo si samo problém města s dodávkami pitnou vodou; 



 

 

▪ defibrilátory pro kulturu a pro sport zatím nejsou objednány (pan Ing. Martin Havel), zajistí 

pan Jan Kundrlík, ve druhé polovině roku 2019; v řešení vedoucího Odboru krizového řízení; 

▪ nad obsahem a důvody RO č. 3/2019. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 3/2019, a to v plném 

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

zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 1.183,00 tis. Kč a zvýšení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 566,00 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 290.213,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

288.727,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 

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

částkou 1.486,00 tis. Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-393/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Bezúplatný převod vlastnictví pozemků v k. ú. Sedlčany (Přehradní nádrž Sedlčany)  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM problematiku představil v širším kontextu historie a vývoje 

majetkoprávních vztahů v řešené lokalitě, resp. stavbě nádrže.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své jednání dne 3. dubna t. r. (vizte Zápis RM č. 13/2018-

2022) zvažovala vydat pro Zastupitelstvo města Sedlčany doporučení schválit bezúplatný 

převod pozemků parc. č. 3071/6, parc. č. 3071/7, parc. č. 3072/5, parc. č. 3074/19 a 

parc.  č. 3074/20 v k. ú. a obci Sedlčany (pozemky nacházející se pod stavbou vodního díla – 

dříve užíván název Retenční nádrž Sedlčany), a to z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu 

do vlastnictví města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ zvažovány možnosti postupu; 

▪ předpisy o podmínkách převodu vlastnictví státu bezúplatně na obce; 

▪ nad mapovými podklady; 

▪ nabývací titul na město Sedlčany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své jednání dne 3. dubna 2019 doporučuje schválit 

Zastupitelstvu města Sedlčany bezúplatný převod pozemků parc. č. 3071/6, parc. č. 3071/7, 

parc. č. 3072/5, parc. č. 3074/19 a parc. č. 3074/20 v k. ú. a obci Sedlčany (pozemky nacházející 

se pod stavbou vodního díla – retenční nádrže), a to z vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu do vlastnictví města Sedlčany.“ 



 

 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-394/2018-2022. 

 

3.1.2 Prodej části pozemku parc. č. 144/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití neplodná půda, k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany do vlastnictví žadatelů 

(FO) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM přednesl referenční zprávu k dané problematice návrhu prodeje části 

návsi v uvedené osadě.  

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení 

prodeje části pozemku parc. č. 144/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, manželům, trvale bytem Sedlčany, 

osada Solopysky, a to nově vytvořený pozemek parc. č. 144/22 o výměře 219 m2 (vizte 

geometrický plán č. 236-57/2019 ze dne 25. července 2019) za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 21.900,00 Kč. RM zároveň zvažovala uložit 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uvedený prodej řádně zveřejnil na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ Osadní výbor Solopysky Žádost projednal a vydal doporučení ve prospěch žadatele; 

▪ nad mapovými podklady a oddělovacím GP. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany prodej části 

původního pozemku parc. č. 144/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to nově vytvořený pozemek 

parc.  č. 144/22 o výměře 219 m2 (vizte geometrický plán č. 236-57/2019 ze dne 25. července 

2019) za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 21.900,00 Kč.  

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

aby uvedený prodej řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-395/2018-2022. 

 

3.1.3 Prodej nepotřebného pozemku parc. č. 1395 do vlastnictví více FO v k. ú. a obci 

Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM seznámil s řešenou lokalitou a návrhem prodeje do podílového 

spoluvlastnictví více FO.  

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

prodej pozemku parc. č. 1395, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem využití 

společný dvůr, o výměře 139 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to do podílového spoluvlastnictví 



 

 

dvěma manželům (do SJM 2x vlastnický podíl id ½), za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. 

za celkovou kupní cenu 69.500,00 Kč.  

RM zároveň zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uvedený prodej 

řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ dlouhodobě řešený případ (dohoda budoucích vlastníků); 

▪ další aspekty prodeje; 

▪ nepotřebnost pozemku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany prodej pozemku 

parc. č. 1395, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem využití společný dvůr 

o výměře 139 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to do spoluvlastnictví manželů oba páry trvale bytem 

Sedlčany, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 69.500,00 Kč.  

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

aby uvedený prodej řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-396/2018-2022. 

 

3.1.4 Návrh na změnu hranic katastrálních území ve městě Sedlčany s ohledem na dopad 

individuální výstavby RD; rozšíření k. ú. Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM radní podrobně seznámil s návrhem průběhu hranic. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany na základě vyhodnocení všech aspektů případu zvažovala vydat 

doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. b) 

vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 

schválení návrhu na změnu hranic katastrálních území v katastru města Sedlčany, a to hranice 

mezi katastrálním územím Sestrouň a katastrálním územím Sedlčany s tím, že pozemky 

parc.  č. 272/14, parc. č. 272/15, parc. č. 272/16, parc. č. 272/17, parc. č. 272/23, parc. č. 272/2, 

parc. č. 272/3, parc. č. 272/4, parc. č. 272/5, parc. č. 272/18, parc. č. 272/19, parc. č. 272/20, 

parc. č. 272/21, parc. č. 272/13, parc. č. 297/13, parc. č. 297/15, parc. č. 268/2, parc. č. 268/1, 

parc. č. 267/9, parc. č. 267/10, parc. č. 267/8 dosud evidované pro k. ú. Sestrouň budou nově 

vedeny v evidenci katastru nemovitostí v k. ú. Sedlčany.   

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem v mapových podkladech; průběhem hranic; 

▪ nad další výstavbou; 

▪ názvy ulic (názvy) a jejich zajištění na ZM.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů, návrh na změnu hranic katastrálních území v katastru města Sedlčany, a to 

hranice mezi katastrálním územím Sestrouň a katastrálním územím Sedlčany s tím, že pozemky 



 

 

parc. č. 272/14, parc. č. 272/15, parc. č. 272/16, parc. č. 272/17, parc. č. 272/23, parc. č. 272/2, 

parc. č. 272/3, parc. č. 272/4, parc. č. 272/5, parc. č. 272/18, parc. č. 272/19, parc. č. 272/20, 

parc. č. 272/21, parc. č. 272/13, parc. č. 297/13, parc. č. 297/15, parc. č. 268/2, parc. č. 268/1, 

parc. č. 267/9, parc. č. 267/10 a parc. č. 267/8, dosud evidované pro k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany, budou nově vedeny v evidenci katastru nemovitostí v k. ú. a obci Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-397/2018-2022. 

 

3.1.5 Návrh na zajištění majetkoprávních vztahů v k. ú. Benešov u Prahy; Přivaděč pitné 

vody Benešov – Sedlčany (vodojem; čerpací stanice)  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM podrobně seznámil s řešenou problematikou. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“, mezi městem 

Sedlčany, jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, resp. Lesní závod Konopiště, Želetinka č. p. 12, 256 01 

Benešov u Prahy, zastoupený ředitelem Ing. Miroslavem Jankovským, jako pronajímatelem, 

jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 2405/7 o výměře 50 m2 a pozemku parc. 

č. 2405/6 o výměře 703 m2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, které se nacházejí 

pod vodojemem a čerpací stanicí ve vlastnictví nájemce (příslušenství související s provozem 

Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany). 

 

Diskuse: 

▪ nad možnostmi dalšího postupu a konečného řešení; 

▪ vývoj vztahů; 

▪ další problematika související. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“, mezi městem 

Sedlčany, jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, resp. Lesní závod Konopiště, Želetinka č. p. 12, 256 01 

Benešov u Prahy, zastoupený Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem závodu, jako 

pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc. č. 2405/7 o výměře 50 m2 

a parc. č. 2405/6 o výměře 703 m2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, které se nacházejí 

pod vodojemem a čerpací stanicí ve vlastnictví nájemce (příslušenství související s provozem 

Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-398/2018-2022. 

 

3.1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6006935/2, Třebnice – 

výměna TS BD - 4120 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM seznámil s obsahem podkladů pro rozhodnutí.  

Činnost RM: 



 

 

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

6006935/2, Třebnice – výměna TS BD - 4120“, mezi městem Sedlčany, jako povinným 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci evidenční číslo PM/II-176/2019 ze dne 24. dubna 

2019 zmocněncem, tj. společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Popovice č. p. 76, 257 02 

Popovice, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku 

v majetku města parc. č. 219 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. jednosloupové TS a uzemnění. 

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

náhrada ve výši 18.100,00 Kč (včetně DPH). 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady a rozsahem zatížení; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 

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

č. IE-12-6006935/2, Třebnice – výměna TS BD - 4120“, mezi městem Sedlčany, jako 

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

874/8, 405 02 Děčín, zastoupená na základě plné moci evid. č. PM/II-176/2019 ze dne 

24. dubna 2019 zmocněncem, tj. společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Popovice č. p. 76, 

257 02 Popovice, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 219 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to 

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

TS a uzemnění. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako povinnému vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 18.100,00 Kč (včetně DPH).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-399/2018-2022. 

 

3.1.7 Návrh na vypořádání uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvy darovací; zajištění společných zařízení 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM seznámil s obsahem dřívějšího smluvního ujednání a rozsahem zatížení 

společným zařízením. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvou darovací, kterou dne 5. září 2018 

uzavřeli s městem Sedlčany původní spoluvlastníci, zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu 

města Sedlčany ke schválení přijetí daru od současných spoluvlastníků zájmového pozemku. 

Spolu s uvedeným smluvním ujednání by bylo zároveň zřízeno věcné břemeno spočívající 

v umístění vodovodního řadu, dále v jeho zřízení a provozování, a to včetně práva vstupu 

a vjezdu na pozemcích parc. č. 2987/79 a parc. 2987/80 v k. ú. a obci Sedlčany. Vše řešeno 

zaměřením definovaném geometrickým plánem Energonu Dobříš, s. r. o., č. 2631 – 11418/2019 

ze dne 1. dubna 2019. 

 

Diskuse: 



 

 

▪ nad mapovými podklady a rozsahem zatížení. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvou darovací, kterou dne 5. září 2018 uzavřeli 

s městem Sedlčany původní spoluvlastníci, doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany 

přijetí daru od současných spoluvlastníků, tj. pozemku parc. č. 2987/62, druhem pozemku orná 

půda o výměře 792 m2 v k. ú. Sedlčany a zároveň zřízení věcného břemene spočívající 

v umístění vodovodního řadu, jeho zřízení a provozování včetně práva vstupu a vjezdu na 

pozemcích výše uvedených spoluvlastníků parc. č. 2987/79 a parc. č. 2987/80 v k. ú. a obci 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2631 – 11418/2019 ze dne 1. dubna 2019).“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-400/2018-2022. 

 

3.1.8 Návrh na konečné vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku společného 

zařízení v rozvojové zóně 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta RM seznámil s obsahem a předmětem návrhu majetkoprávního vypořádání. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení ke schválení v Zastupitelstvu města Sedlčany 

výkupu pozemku parc. č. 3038/52, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, 

o výměře 40 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za jednotkovou cenu ve výši 150,00 Kč/m2, tj. 

za celkovou kupní cenu 6.000,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady; poloha pozemku; 

▪ potřebnost pro město Sedlčany; 

▪ při naplnění by byla celá ulice, a to již od svého ústí, majetkově vypořádána. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výkup pozemku parc. 

č. 3038/52, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, o výměře 40 m2 v k. ú. 

a obci Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

6.000,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-401/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

(problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

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

(problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

 

 



 

 

4. Různé 

 

4.1 Administrativně právní a procesní zajištění přijetí dotace na podporu Hudebního 

festivalu Sukovy Sedlčany; realizuje Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvková 

organizace  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM informoval o zajištěných skutečnostech 

ve věci Žádosti o dotaci ze zdrojů rozpočtu Středočeského kraje. 

Sdělil, že vzhledem k tomu, že městem Sedlčany zřízené příspěvkové organizaci (Kulturní dům 

Josefa Suka, Sedlčany) byla usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje přidělena dotace 

podle osnovy Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – oblast Podpora kultury, je žádoucí učinit 

další krok k přijetí dotace.  

S ohledem na výše uvedené bude uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí této dotace. 

Před uzavřením této Smlouvy je potřebné disponovat souhlasem zřizovatele příjemce, že lze 

přidělenou dotaci přijmout. Podle ustanoveni § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech 

územních rozpočtů, nabývá příspěvková organizace majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-

li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového 

majetku třeba jeho předchozího písemného souhlasu. Podle ustanovení § 37b citovaného 

zákona se předchozí souhlas zřizovatele uděluje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho 

součástí. Není-li předchozí souhlas udělen, k právnímu jednáni se nepřihlíží. Souhlas s přijetím 

dotace vydává v našem případě Rada města Sedlčany, a to podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

Na Městský úřad Sedlčany byla doručena Žádost o doložení souhlasu zřizovatele příspěvkové 

organizace s přijetím dotace (ST 16410/2019). 

 

Diskuse: 

▪ nad obvyklým režimem schvalovacího procesu; 

▪ podpora hudebního festivalu kontinuálně již 2x; 

▪ nad tradicí regionu. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany na základě ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, postupem podle příslušných ustanovení zák. č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 

s přijetím dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvkovou 

organizaci města Sedlčany, na rok 2019 ze zdrojů Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy 

památek – oblast Podpora kultury (Žádost č. KUL/KUL/036829/2019).“     

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-402/2018-2022. 

 

4.2 Návrh smlouvy – Přestupní terminál Sedlčany – pronájem místa na automaty 

Poznámka k organizaci práce: Věcně tato problematika náleží do kompetence Odboru majetku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že akce není stavebně dokončena, záležitost vyřizoval Odbor investic, 

který následně v čase po projednání v RM zajistí předání dokumentace (ve smyslu Žádosti 

a jejího vyřízení) na Odbor majetku a Odbor ekonomický, a to do jednotné evidence a systému 

nakládání s uzavřenými majetkoprávními vztahy. 

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, předložil k projednání návrh Smlouvy s vybraným 

provozovatelem nápojového a prodejního automatu.  



 

 

Provozovatel byl osloven a vybrán na základě referencí jiných provozů městských organizací, 

v jejichž zařízeních již odvádí tyto služby. 

Záležitost je plněním v rámci PD na postavený dotační titul; povinnost zajištění služby 

pro cestující vyplývá z projektové dokumentace. 

Smluvní částka je navrhována ve výši (1.300,00 Kč za jeden automat/měsíc i započatý). 

Projektová dokumentace svědčí o čtyřech automatech (zatím je navrhováno smluvně zajistit 

pouze dva automaty, a to nápojový a na pokrmy). Ponejvíce záleží na využitelnosti zákazníky. 

 

Diskuse: 

▪ nad doporučením provozovatele automatů; 

▪ nad dalším postupem. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí předloženou Smlouvu o umístění nápojového prodejního 

automatu a automatu na pokrmy do objektu autobusového terminálu v Sedlčanech a rozhoduje 

o výběru provozovatele; IČO 41947029, za cenu 1.300,00 Kč za jeden automat bez DPH 

za každý započatý kalendářní měsíc.  

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

uzavřením smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-403/2018-2022. 

 

4.3 Přístavba 2. ZŠ Sedlčany – nábytek do učeben 

RM byla informována o provedeném výběrovém řízení na dodavatele na veřejnou zakázku 

pod názvem „Přístavba 2. ZŠ Sedlčany – nábytek“.  

Potenciálními uchazeči o tuto akci byla doručena pouze jedna cenová nabídka, a to od obchodní 

společnosti SANTAL, spol. s r. o.; IČO 42408121, za cenu 248.076,50 Kč bez DPH, 

tj.  300.172,57 Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: 

▪ nezájem dodavatelů; stav na trhu v této oblasti; 

▪ nad naplněním (školní rok). 

 

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 „Přístavba 2. ZŠ Sedlčany – nábytek“ a rozhoduje o zadání prací firmě 

SANTAL, spol. s r. o.; IČO 42408121, za cenu 248.076,50 Kč bez DPH, tj. 300.172,57 Kč 

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

Sedlčany, objednáním prací.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-404/2018-2022. 

 

4.4 Rekonstrukce chodníku u bytového domu Sedlčany, U školky č. p. 725, č. p. 726, 

č. p. 727 

Byl proveden výběr dodavatele na veřejnou zakázku pod názvem „Rekonstrukce chodníku 

u bytového domu Sedlčany, U školky č. p. 725, č. p. 726, č. p. 727“. Tato akce je jedním 



 

 

z projektů participativního rozpočtu. Byla doručena cenová nabídka od firmy Údržba silnic, 

s.  r. o.; IČO 61681199 s cenou 257.216,24 Kč bez DPH, tj. 311.231,65 Kč vč. DPH.  

 

Diskuse: 

▪ nad podporou; 

▪ naplnění participativního rozpočtu (očekávání); 

▪ nadlimitní výdaje budou zatím pokryty z nezahájených akcí (opravy chodníků a komunikací). 

 

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 „Rekonstrukce chodníku u bytového domu Sedlčany, U školky 

č. p. 725 – 727“ a rozhoduje o zadání prací firmě Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, za cenu 

257.216,24 Kč bez DPH, tj. 311.231,65 Kč vč. DPH.  

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

objednáním prací.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-405/2018-2022. 

 

4.5 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany 

Informace podal pan starosta; podrobnosti ozřejmil pan Ing. Jiří Burian. 

Dne 15. srpna 2019 proběhl další kontrolní den stavby „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“. Harmonogram stavby je plněn.  

V současné době probíhá montáž budovy – skladba střechy a skla, montáž obrub plochy, 

propojení kanalizace. 

 

Diskuse: 

▪ dne 30. října 2019 je termín ukončení (záležitosti IROP); 

▪ nad výběrem zamykacích (uzavíracích) schránek (vyžádán souhlas generálního projektanta); 

▪ opláštění haly probíhá, bude ukončeno bez problémů; 

▪ nyní se čeká na dodávku točitého schodiště; 

▪ stavba běží v tempu; dne 30. srpna 2019 je naplánován další kontrolní den. 

 

Závěr: 

Zatím vše probíhá zdárně, stavba běží. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou Zprávu ze 14. kontrolního dne stavby 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, který proběhl dne 15. srpna 2019, a to v plném 

rozsahu bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-406/2018-2022. 

 

4.6 Zajištění opravy chodníku po ukončení stavebních prací na přístavbě objektu 

základní školy  

Pan starosta RM informoval o závěrech z jednání s představiteli SOU Sedlčany, které bylo 

vedeno za účelem uvedení chodníku na pozemku Středočeského kraje do stavu řádného užívání, 



 

 

a to po provedené akci přístavby školy, která byla realizována městem Sedlčany. Chodník při 

objektu přístavby a při objektu učiliště SOU Sedlčany, který byl součástí staveniště (skladování 

a přibližování materiálu, manipulace apod.), byl částečně poškozen. 

Nyní je jej třeba předat do užívání v řádném stavu (chodník je užíván žáky základní školy 

při přechodu do tělocvičny na SOU Sedlčany).  

Při jednáních byla řešena stavební akce – vyvolaná investice z pohledu financování 

a materiálového provedení. Účast města Sedlčany je nezbytná; chodník byl stavbou částečně 

poškozen. 

Pozemek pod chodníkem je ve vlastnictví Středočeského kraje (zřizovatel SOU Sedlčany), jak 

již uvedeno výše.  

Je navrhováno, aby chodník byl jednou svoji polovinou o výměře 255 m2 (celková zjištěná 

částka ve výši 341.000,00 Kč) za nabídkovou cenu 170.641,00 Kč s DPH akcí, která bude 

financována městem Sedlčany. 

Realizaci by provedla firma S-B, s. r. o., která podala nabídku. 

 

Diskuse: 

▪ nad dřívějším stavem chodníku před započetím prací;  

▪ potřebnost akce; bezpečnost žáků a studentů. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje na rekonstrukci chodníku poškozeného přístavbou 2. základní 

školy – Školy Propojení Sedlčany částku ve výši poloviny předpokládané celkové ceny akce, 

tj. podíl města Sedlčany za nabídkovou cenu 170.641,00 Kč s DPH financovanou z rozpočtu 

města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-407/2018-2022. 

 

4.7 Informace o Městském parku Sedlčany; realizace akce 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM informoval o zajištění stavební akce 

před jejím zahájením. 

Běží lhůty ze zákona o veřejných zakázkách. Po jejich naplnění může být uzavřeno připravené 

smluvní ujednání a zahájena stavba. 

Pan starosta rovněž promluvil o finančním zajištění stavby a prostředcích města na její pokrytí 

(předpoklad rozpočtu města Sedlčany roku 2019 a roku 2020).  

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Zpráva o šestiletém funkčním období ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy 

Sedlčany 

Zprávu a informace o stávajícím legislativním prostředí ve vztahu k plnění funkce ředitelky 

školského zařízení podal pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

Ředitelce uvedené školní jídelny, paní Mgr. Mrázkové, dne 31. prosince 2019 končí šestileté 

funkční období. 

Zřizovatel má možnost využít, a to podle ustanovení § 166 odst. 3 školského zákona, v období 

od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období šesti let výkonu 

funkce na pozici ředitelky školského zařízení, vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. 

V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí 



 

 

konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na 

jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí 

konkurs a neodvolá ředitele podle výše uvedeného, počíná dnem následujícím po konci 

dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro případné vyhlášení konkursu na místo ředitelky plyne 

od začátku července do konce září 2019. Pokud konkurs vyhlášen nebude, začne paní ředitelce 

automaticky plynout další šestileté funkční období.  

 

Podle informací z Odboru školství a památkové péče (paní Dana Čížková, vedoucí) nejsou 

z pohledu státní správy a zažitých i aplikovaných mechanismů žádné důvody pro odvolání 

ředitelky subjektu. 

 

Pan starosta sdělil, že v průběhu celého funkčního období nebyly zaznamenány žádné 

problémy. Funkční období bylo vyhodnoceno Radou města Sedlčany pozitivně.   

Marným uplynutím lhůty pro vypsání konkursu, započne další šesti leté období; ředitelce 

subjektu bude vydáno potvrzení, že je ředitelkou na další funkční období. 

 

Závěr: 

Město Sedlčany nebude odvolávat ředitelku uvedeného školského zařízení a nebude vypisovat 

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy 

Sedlčany, příspěvkové organizace. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Schválení návrhu prodejní ceny produktu (TIC; brožura „Stopa dějin Sedlčanky“) 

Autor textu zajistil obrazové materiály pro sestavení a vydání brožury (publikace), která je 

ve své podstatě dodatkem (doplněním) původní brožury vydané městem Sedlčany již dříve. 

Autor je bývalý strojvedoucí, se vztahem k uvedené problematice a milovníkem železnic. 

Dílo graficky zpracovalo Turistické informační centrum Sedlčany. 

  

Brožura (publikace) vyšla nákladem 500 ks; vytiskla tiskárna IČO 43129391. 

Náklady byly ve výši 35,00 Kč/ks; prodejní cena navrhována ve výši za 50 Kč/ks. 

Prodávat bude Turistické informační centrum Sedlčany a Městské muzeum Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ návrh ceny odpovídající; 

▪ stávající přístup a zájem (spíše pro občany a subjekty se vztahem k železnici). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje prodej publikace pod názvem „Stopa dějin Sedlčany“, 

vydávané městem Sedlčany ve spolupráci s autorem díla k příležitosti 125. výročí uvedení 

do provozu železniční tratě Olbramovice – Sedlčany za prodejní cenu 50,00 Kč/ks.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-408/2018-2022. 

 

4.10 Nabídka na nákup sady tašek EKO-KOM na tříděný odpad 



 

 

Regionální manažerka pro Středočeský kraj a Prahu jednající za firmu EKO-KOM, a. s., se 

sídlem Praha, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, učinila městu Sedlčany, podobně jako 

v roce 2018, nabídku na nákup tašek do domácností za zvýhodněnou cenu. 

Jedná se o nákup sady malých tašek (objem 20 l) za cenu 31,90 Kč bez DPH, tj. 38,60 Kč s DPH 

a sady velkých tašek (objem 40 l) za cenu 34,90 Kč bez DPH, tj. 42,30 Kč s DPH (nabídka je 

učiněna s 50 % slevou pro spolupracující města). 

Nabídka byla sestavena s předpokladem nákupu cca 3 000 ks sad (cca 115,00 tis. Kč s DPH). 

 

Sada tašek představuje 3 ks tašek (modrá, zelená, žlutá) na sběr papíru, skla a plastů.  

Velké tašky jsou o rozměru 35 cm šířka, 50 cm výška a 26 cm hloubka. 

Malé tašky jsou o rozměru 25 cm šířka, 40 cm výška a 25 cm hloubka. 

  

Diskuse: 

▪ z pohledu města Sedlčany a jeho systému se jedná o nadbytečnou investici; 

▪ případná distribuce s nákupem známek; 

▪ problematika uskladňování a užívání; životnost; náhrada; 

▪ možnost odpočtu DPH při nákupu Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. 

 

Závěr: 

Město Sedlčany nebude na uvedenou nabídku reflektovat. Nadbytečné, nejsou finanční 

prostředky. Poděkování za nabídku zajistí Sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.11 Nabídka spolupráce na vydání publikace „Anetka potřebuje pomoc…“ 

Město Sedlčany obdrželo nabídku ze strany IV-Nakladatelství s. r. o., pobočky Plzeň, 

Boettingerova 2716/18a, 320 00 Plzeň. 

Každoročně přibývá počet případů trestných činů spáchaných na dětech. 

Z tohoto důvodu vydává Mezinárodní policejní asociace, sekce ČR (IPA.CZ) v polovině 

listopadu 2019 preventivní publikaci pod názvem „Anetka potřebuje pomoc…“¨). 

 

Vydání publikace a její distribuci umožňuje podpora společností, které v ní uveřejní svou 

firemní prezentaci. Publikace je bezplatně distribuována do školek., škol a dalších institucí 

pracujících s dětmi. 

Nabídka obsahuje doporučující list pro vydání publikace ze strany prezidenta IPA sekce ČR. 

 

Diskuse: 

▪ nebezpečí přes sociální sítě (nelze účinně zabránit);  

▪ nad reklamou v publikaci; 

▪ není přímo pro naše prostředí, v rozpočtu na uvedenou problematiku nejsou pro kok 2019 

prostředky (vyčerpány příspěvky). 

 

Závěr: 

Město Sedlčany nabídku v tomto čase odmítá. Sdělení (odpověď) zajistí Sekretariát Městského 

úřadu Sedlčany, a to ve spolupráci se subjektem Sedlčanské technické služby, s. r. o.  

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Oznámení o pořádání sportovní akce pro děti – cyklistický závod 



 

 

Povltavský sportovní klub DA-BA, zapsaný spolek; IČO 00508071, se sídlem Sedlčany, 

Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, městu Sedlčany oznámil (č. j.: MST/16362/2019), že bude 

pořádat cyklistický závod pro děti a mládež na veřejných cestách na území města Sedlčany 

(vlastník město Sedlčany). 

 

Termín akce: 

▫ středa dne 9. října 2019 v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. 

 

Místo konání: 

▫ Sedlčany, Cihelný vrch, ulice Ke Hvězdárně – na asfaltové komunikaci směrem od parku 

k objektu hvězdárny a na přiléhající štěrkové cestě. 

Jedná se o cyklistický závod pro děti a mládež do 15 let. Děti budou startovat na tratích 

dlouhých od 100 m do 2 400 m, a to dle zařazení podle věkové kategorie. 

Akce bude probíhat bez vyloučení dopravy, pouze s regulací vozidel a osob, kterou bude 

zajišťovat pořadatel v době, kdy budou děti na trati. 

 

V Oznámení je dále uvedeno, že na začátku školního roku 2019/2020 budou uvedeným 

pořadatelem připraveny tři závody: 

▫ dne 4. září 2019 (středa); Sedlčany, Sedlčanská kotlina (cyklokros) – závod v terénu;  

▫ dne 25. září 2019 (středa); Sedlčany – volnočasový areál v Luční ulici – duatlon, běh 

a cyklistika; 

▫ dne 9. října 2019 (středa); Sedlčany Cihelný vrch – závod do vrchu. 

 

Pořadatel zároveň informoval o své výzvě učiněné pro děti a rodiče se zájmem o cyklistiku, 

že své děti mohou přihlásit (zapojit) do cyklistického kroužku PVSK DA-BA, jehož činnost 

probíhá celoročně, každý pátek. 

   

Závěr: Rada města Sedlčany bere na vědomí Oznámení (č. j.: MST/16362/2019) došlé dne 

20. srpna 2019 ve věci pořádání sportovní akce pro děti a mládež (Cihelný vrch – závod 

do vrchu), kterou bude pořádat Povltavský sportovní klub DA-BA. Bezpečnost akce bude 

zajišťovat pořadatel na své náklady. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 Nabídka na vypracování dokumentace; generely vodohospodářských sítí (zařízení) 

Městu Sedlčany byla učiněna, a to bez podrobných informací, nabídka na vypracování generelu 

vodohospodářských zařízení (nabídku učinil a s panem starostou projednal pan Roman 

Koutský). 

Tvorba těchto dokumentů je v současné době podporována dotační politikou státu (na generely 

vodohospodářských sítí a zařízení, lze obdržet až 95 % uznatelných nákladů). 

Záležitost nabídky (možnosti zpracování dokumentů) byla panem starostou projednána 

s 1.  SčV, a. s., která je v postavení správce vodohospodářské infrastruktury města Sedlčany. 

Tato společnost se vyjádřila, že nemá zájem pro letošek na vypracování uvedeného dokumentu. 

Dokument se s ohledem na znalost prostředí, zajištění dodávek pitné vody z Přivaděče pitné 

vody Benešov – Sedlčany, jeví jako nadbytečný a nepotřebný. 

 

Diskuse: 

▪ nad vývojem nabídky; 

▪ váha dokumentu a jeho význam; 

▪ použitelnost dokumentu pro praxi, rozhodování a podporu v oblasti dotační politiky; 



 

 

▪ postavení argumentace. 

  

Závěr: 

Město Sedlčany nabídku v tomto čase odmítá. Dokument by byl pro město nadbytečný. 

Odpověď zajistí Městský úřad Sedlčany, a to po domluvě s panem starostou. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.14 Informace o uzavření Smlouvy o pojištění majetku města Sedlčany 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM podrobněji informoval o plnění úkolů 

vyplývajících z dříve přijatého usnesení o uvedené problematice. 

Smlouva byla uzavřena dne 16. srpna 2019. 

Referující dále zmínil záležitosti projednání předmětu pojištění (zejména ČOV; navýšení 

ročního pojistného na částku 298.932,00 Kč, a to s ohledem na přehodnocení ČOV; doplnění 

o další majetek).  

Pan starosta také zmínil potenciální možnosti zajištění skrze institut předběžného krytí.  

Smlouva byla předána k výkonu činností a evidenci na Odbor ekonomický na Městském úřadu 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad podanými informacemi. 

 

Závěr: 

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

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.15 Přeměna sklepního prostoru na výstavní prostory v Městském muzeu Sedlčany 

Pan starosta podrobně představil RM záměr Městského muzea Sedlčany na přeměně sklepního 

prostoru v objektu budovy muzea na výstavní prostory. 

Záměr je zpracován. 

Záměr obsahuje tyto části: 

▪ Budova staré radnice – stručná historie (objekt staré radnice v písemných zmínkách); 

▪ Sklep (bez zásadních změn po celou dobu historie); 

▪ Návrh využití sklepa pro výstavní prostory; 

▪ Přílohy (fotodokumentace; půdorys 1:50; řez 1:50; elektroinstalace 1:50; osazení žulových 

schodů půdorys 1:20; kniha svítidel; cenová rozvaha zprovoznění prostoru). 

 

Pan starosta k záměru promluvil a předal vysvětlující a doplňující informace. 

Cenová rozvaha zprovoznění prostoru obsahuje etapizaci projektu s rozdělením do tří etap 

po cca 102 tis. Kč, 113 tis. Kč a 386 tis. Kč.  

 

Diskuse: 

▪ zájem o využití se strany správce i občanů (angažovaných umělců); 

▪ nad předloženým projektovým záměrem (předanou dokumentací); 

▪ nad podporou záměru.  

 



 

 

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

specifického usnesení. Rada města Sedlčany záměr doporučuje realizovat. Další kroky budou 

prováděny v koordinaci s městem v souvislosti s kompetencemi orgánů města Sedlčany. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.16 Zpráva k diskusnímu příspěvku „Stavební stav objektu Sedlčany č. p. 339“ 

Rada města Sedlčany byla informována o stavu vyřizování diskusního příspěvku č. 1 z RM 

ze dne 7. srpna 2019, který přednesl pan MUDr. Karel Marek. 

Věcně se jedná o neutěšený a dlouhotrvající stavební stav objektu Sedlčany č. p. 339, který je 

ve vlastnictví privátního subjektu (objekt v současné době vlastní společnost INNERA, s. r. o., 

se sídlem Benešov, Tyršova č. p. 828, 256 01 Benešov). 

RM obdržela informaci o tom, že OVÚP na Městském úřadu Sedlčany, již dříve ve věci vydal 

rozhodnutí, které nabylo právní moci. V tomto dokumentu byl na shora uvedené vlastník 

objektu upozorněn a měl učinit opatření, která jsou uvedena v příslušném rozhodnutí, vydaném 

s podporou legislativy.  

 

Diskuse: 

▪ vymahatelnost rozhodnutí; 

▪ nad předloženou PD (stavební povolení nebylo vydáno pro vady PD); 

▪ bez další diskuse.  

 

Závěr: Rada města Sedlčany vzala Zprávu (informace) na vědomí, a to bez přijetí specifického 

usnesení. Městský úřad Sedlčany opakovaně využije dalších možností založených legislativou. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.17 Soubor informací z prostředí předškolního vzdělávání; Mateřská škola Sedlčany 

Pan starosta RM informoval o souboru písemností, které jsou svým původem od Mateřské školy 

Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, Sedlčany (příspěvková organizace města Sedlčany). 

Městským úřadem Sedlčany byla přijata písemnost č. j.: ST/12885/2019, pod názvem „Návrh 

na stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Sedlčany na školní rok 2019 / 2020“. 

Uvedený dokument je Radě města Sedlčany předkládám k případnému posouzení. Obsahově 

se jedná o návrh na stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, který je subjektem činěn 

v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou 

č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.  

 

Výše základní částky se podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na jedno dítě 

v uplynulém kalendářní roce. Jedná se o výdaje spojené s provozem mateřské školy s výjimkou 

ostatních výdajů. 

 

V roce 2018 tato částka činila 987,00 Kč na jedno dítě za jeden kalendářní měsíc. 

 

50 % ………………………… 494,00 Kč / měsíc (maximální výše – zaokrouhleno) 



 

 

35,5 % ……………………… 350,00 Kč / měsíc návrh pro školní rok 2019 / 2020 

(zaokrouhleno) 

 

Podklady ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Sedlčany na školní rok 2019 / 

2020 svědčí o následovném. 

Celkové náklady na provoz MŠ v roce 2018    18.561.198,19 Kč 

Odečtené náklady: 

Potraviny          1.397.365,20 Kč 

ONIV                65.889,00 Kč 

Mzdy         10.090.416,00 Kč 

Odvody z mezd (SP, ZP)        3.460.388,00 Kč 

FKSP              205.772,70 Kč 

Mzdy „Šablony“            152.850,00 Kč 

Odvody z mezd (SP, ZP) „Šablony“            51.968,00 Kč 

Semináře „Šablony“              10.880,00 Kč 

         15.435.528,90 Kč 

Náklady ke stanovení výše úplaty       3.125.669,29 Kč 

 

Při počtu 264 dětí činí průměrná částka 986,64 Kč, po zaokrouhlení činí 987,00 Kč (na jedno 

dítě za kalendářní měsíc). 

 

 50 %  493,50 Kč 494,00 Kč (maximální možná výše – zaokrouhleno) 

 35,5 %  350,39 Kč 350,00 Kč (návrh na školní rok 2019 / 2020 – 

zaokrouhleno)  

 

Další dokument, se kterým byla RM seznámena, je Městským úřadem Sedlčany evidován 

pod č. j.: ST/12886/2019. 

Jedná se o informace o provozu Mateřské školy Sedlčany v červenci a srpnu 2019, které byly 

sestaveny ředitelkou subjektu.  

Tato zřizovateli oznámila (pan starosta o této skutečnosti informoval na RM již dříve, a to při 

přednesení Zprávy z oblasti problematiky školství před prázdninami), že provoz MŠ Sedlčany 

bude zajištěn po celou dobu měsíce července a srpna dle rozpisu: 

1. července 2019 – 19. července 2019   MŠ Sokolovská 

22. července 2019 – 9. srpna 2019   MŠ Severní sídliště 

12. srpna 2019 – 30. srpna 2019   MŠ Šafaříkova  

Provoz ve všech třech pracovištích MŠ bude v rámci čerpání dovolených zaměstnanců mateřské 

školy organizován dle počtu přihlášených dětí.  

Úplata za předškolní vzdělávání /školné/ za červenec a srpen 2019 činí 15,00 Kč na dítě / den 

a bude vyúčtována dle platných předpisů společně s platbou školného na první pololetí školního 

roku 2019 / 2020. 

 

Rada města Sedlčany byla rovněž informována (písemnost č. j.: ST/12887/2019) o Zprávě 

o výsledcích přijímacího řízení do MŠ Sedlčany pro školní rok 2019 / 2020. 

 

Mateřská škola Sedlčany Přijaté žádosti Přijato Nepřijato 

MŠ Sokolovská 20 dětí 12 dětí 8 dětí 

MŠ Severní sídliště 28 dětí 28 dětí 0 dětí 

MŠ Šafaříkova 26 dětí 20 dětí 6 dětí 

celkem 74 dětí 60 dětí 14 dětí 

 



 

 

 

Mateřská škola Sedlčany Počet tříd Kapacita školy 

MŠ Sokolovská 2 třídy 54 dětí 

MŠ Severní sídliště 4 třídy 108 dětí 

MŠ Šafaříkova 4 třídy 100 dětí 

celkem 10 tříd 262 dětí 

 

V přijímacím řízení na školní rok 2019 / 2020 nebylo přijato dle platných kritérií a dle kapacity 

jednotlivých pracovišť celkem 14 dětí. 

 

Diskuse: 

▪ nad informacemi. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské 

školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, pro školní rok 2019 / 2020, kterou sestavila 

a předložila paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka příspěvkové organizace. Celkem bylo přijato 

60 dětí.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-409/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí soubor organizačních opatření vydaných paní 

Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci 

stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2019 /2020. Příspěvek za jedno 

dítě na měsíc je pro rok 2019 / 2020 stanoven částkou 350,00 Kč/měsíc/dítě.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 22-410/2018-2022. 

 

  

5. Diskuse 

Členové RM byli předsedajícím opakovaně vyzváni k předložení dalších samostatných 

diskusních 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 program jednání vyčerpán. 

Pan starosta, a to z pozice předsedajícího dvacátému druhému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 22/2018-2022), 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 23/2018-2019 dne 4. září 2019 bude projednání problematiky přípravy 

programu veřejného zasedání ZM.  

 

V tuto chvíli se z účasti na celém nejbližším zasedání RM (dne 4. září 2019) z přítomných 

radních omluvil: 



 

 

▪ pan Ing. Jiří Burian (služební cesta – výjezd Senátu Parlamentu ČR). 

 

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

ukončil v čase 18:42 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

BF – bytový fond 

ČOV – čistička odpadního vod Sedlčany 

FO – fyzická osoba 

IPA – International Police Association 

ONIV – finanční prostředky, které jsou přímo určeny na nákup učebních 

pomůcek 

OP EU – operační programy (Evropské unie) 

OSV – Odbor sociálních věcí  

OVÚP – Odbor výstavby a územního plánování na Městském úřadu 

Sedlčany 

PD – projektová dokumentace 

RD – rodinný dům 

RM – Rada města Sedlčany 

RTN – Retenční nádrž Sedlčany 

SOD – Smlouva o dílo 

SP – sociální pojištění zaměstnanců 

SPO – sociálně-právní ochrana 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí  

SR – státní rozpočet (někdy schválený rozpočet) 

TDI – technický dozor investora 

TIC – Turistické informační centrum Sedlčany 

TS – trafostanice 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZP – zdravotní pojištění zaměstnanců 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 26. srpna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


