
Anonymizovaný Zápis RM č. 23/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 4. září 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. Po zahájení jednání se 

dostavil pan Ing. František Hodys.   

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

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

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup, MUDr. Karel Marek.  

Přizvaní hosté: -. 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:08 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:38 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

 

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

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

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

Burian (zahraniční služební cesta) a na počátek se omluvil pan Ing. František Hodys, který se 

dostavil záhy (vizte níže v Zápisu).  

 

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: „Příprava veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“. 

 

Jednání RM bude dále využito i k projednání dalších samostatných programových bodů. 

Do programu jednání RM pan starosta a pan místostarosta dále zařadili problematiku 

pod heslem programového celku „Majetkoprávních vztahů“ a „Různé“, kde je připraveno 

k projednání několik bodů programu. 

   

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. 23/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 21. srpna 2019  

 

2. Hlavní program: „Příprava veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“ 

 2.1 Stanovení termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

 2.2 Projednání návrhu programu veřejného zasedání Zastupitelstva 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 Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, lokalita 

Na Severním sídlišti, parc. č. 1084/42 v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.2 Pojmenování nové ulice v městské zástavbě Sedlčany 

3.1.3 Zajištění vlastnictví pozemků pro budoucí společné zařízení v rozvojové 

zóně (nyní k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany) 

3.1.4 Zajištění zázemí zhotoviteli vedlejší stavby s ohledem na výstavbu 

Městského parku Sedlčany 

3.1.5 Zajištění právního stavu; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6021937/1, Sedlčany, Seifertova kNN pro p. č. 2941  

3.1.6 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec 

Sedlčany; Plán společných zařízení (aktualizace) 

 

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 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 (č. j.: 

MST/17219/2019); Memoriál Bóži Karlíka 2019 (rychlostní kanoistika) 

4.2 Informace o aktivním sportovním oddílu 

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

přestupního terminálu Sedlčany“ 

4.4 Výběr dodavatele stavebních prací „Živičný povrch ul. Pod Potoky“ 

4.5 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci „LAS Taverny – 

umělé povrchy dráhy, sektory“ 

4.6 Reklamace prací dříve provedených na díle „Hřiště s umělým povrchem UT 3G; 

Zberazská“  

4.7 Darovací smlouva na podporu oslav 125. výročí železnice Sedlčany – Olbramovice  

4.8 Informace o realizaci akce Městský park Sedlčany 

4.9 Informace o sdělení HZS Středočeského kraje ve věci jmenování velitele JPO 

V Sestrouň   

 

5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 21. srpna 2019  

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

 

RM 22-392/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 22-393/2018-2022 

Úkoly související plněny. 

 

RM 22-394/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 22-395/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 22-396/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

Na jednání Rady města Sedlčany se v čase 16:13 hod. dostavil na počátek omluvený pan 

Ing. František Hodys. Od tohoto okamžiku se počet jednajících členů RM ustálil na šesti, a to 

až do ukončení jednání.  

 

RM 22-397/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 22-398/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 22-399/2018-2022 



 

 

Úkol splněn. 

 

RM 22-400/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 22-401/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 22-402/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 22-403/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 22-404/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 22-405/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 22-406/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 22-407/2018-2022 

Úkol administrativně zajištěn; ve věcném plnění sjednanou firmou.  

 

RM 22-408/2018-2022 

Úkoly související plněny. 

 

RM 22-409/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

RM 22-410/2018-2022 

Bez dalších úkolů. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 21. srpna 2019 (RM č. 22/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 23-411/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Příprava veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“ 

 

2.1 Stanovení termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 



 

 

Podle již dříve avizovaného předpokladu a schváleného plánu jednání RM, při kterém byl 

předběžně schválen (naplánován) termín veřejného zasedání ZM, Rada města Sedlčany 

zvažovala stanovit termín pro svolání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 23. září 2019, a to v čase obvyklém, 

doporučeném nově schváleným Jednacím řádem ZM, od 17:00 hod.  

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany by se mělo uskutečnit ve Společenském sále 

KDJS Sedlčany, kde jsou připraveny podmínky (technické) pro realizaci přímého přenosu. 

 

Diskuse: 

▪ vhodnost a potřebnost; 

▪ technické zajištění (Oddělení ICT podpory). 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 23. září 2019 v čase od 17:00 hod. 

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS 

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 23-412/2018-2022. 

 

2.2 Projednání návrhu programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Pan starosta přítomným členům RM přednesl návrh připraveného programu, a to s akcentem 

na hlavní potřebu projednání a přijetí rozhodnutí (usnesení), jako i s ohledem na úkoly následně 

vyplývající.   

Každý bod navrhovaného programu byl okomentován a řádně odůvodněn. 

 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

(Procedurální záležitost; přípravu a přednesení zajistí předsedající; oznámí změny a úpravy 

s ohledem na nově aplikovaný Jednací řád ZM). Technickou a materiální podporu zajistí 

Oddělení ICT (audio přenos; informační tabule).  

 

2. Kontrola usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 24. června 2019 

(volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení 

   2.2 Návrh usnesení 

Na zasedání přednese pan místostarosta. V plnění úkolů nejsou žádné zásadní problémy. 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 25. června 

2019 – 23. září 2019) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usnesení 

   3.2 Návrh usnesení 

Na zasedání přednese pan místostarosta. V plnění úkolů nejsou žádné zásadní problémy. 

 

4. AQUAPARK Sedlčany: Návrh „optimálního modelu“, respektive možností financování 

projektového záměru 

Přílohy: 4.1 Důvodová zpráva; možnosti financování  

   4.2 Návrh usnesení 



 

 

Úkol plnění je usnesením, přijatým ZM, stanoven do termínu 31. října 2019.  

Pan Ing. František Hodys, předseda FV informoval a realizované panelové diskusi; předány 

byly vyžádané materiály z Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického a Odboru 

investic. Úkol zatím v plnění.  

Vliv dovolených některých členů FV. 

Ucelená informativní zpráva sestavována předsedou FV. RM byla předběžně informována, a to 

opakovaně. 

Jedná se o složitou a odbornou problematiku závislou na více doposud neznámých. Možnosti 

financování nebudou představeny skrze výše uvedenou přílohu 4.1. V pondělí dne 16. září 2019 

zasedá FV. Tento bod programu bude přesunut v pořadí jednání před blok s názvem „Diskuse 

zastupitelského sboru“. Informaci zastupitelům podá předseda FV. 

 

5. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2019; informace o plnění realizace úspěšných 

projektů 

Přílohy: 5.1 Zpráva (informace) o plnění realizace úspěšných projektů. 

              5.2 Návrh usnesení  

Pan starosta podal podrobnější informace o realizaci projektů.  

V závěru srpna 2019 proběhla jednání vedení radnice, spolu se zástupci Odboru investic 

a jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o.   

Rekonstrukce chodníku v lokalitě u bytových domů – Severní sídliště za částku cca 250 tis. Kč, 

je objednána u zhotovitele, který předložil RM akceptovanou nabídku. Záležitost zajišťoval 

Odbor investic, který oslovil k podání cenové nabídky Údržbu silnic Osečany, s. r. o.; doručena 

nabídka za 311 tis. Kč vč. DPH. Po podrobném provedení kontroly obsahu a rozsahu díla, bylo 

konstatováno, že se jedná o reálnou cenu. Objednávka byla vystavena; RM odsouhlasila 

usnesením dne 21. srpna 2019; termín předpokládané realizace stanoven na říjen 2019; projekt 

smluvně zabezpečen. 

 

Obnova zahrady a dětského hřiště při objektu Mateřského centra Petrklíč v hodnotě cca 

240 tis. Kč je v této ceně také realizovatelná; ceny již při zrodu projektu navrhovatelé 

a předkladatelé řádně konzultovali s potenciálním zhotovitelem; Sedlčanské technické služby, 

s. r. o. dílo v termínu uplynutí měsíce října 2019 dokončí; realizace probíhá bez problémů. 

Kompetence městem delegovány na uvedený subjekt. 

 

Park v areálu Nemocnice Sedlčany v hodnotě projektu 250 tis. Kč (z projektu) je, pokud se týká 

předpokládané realizace, rovněž zajištěn. Osloveno dle nabídky bylo „Zahradnictví 

pana Čihuly“, resp. paní Čihulové. Subjekt podal nabídku na realizaci v závěru srpna 2019 

v částce výše uvedené; termín realizace říjen 2019 podle vhodnosti výsadby. 

 

Pítka pro ptáky v hodnotě projektu 80 tis. Kč zajištěna, a to i s ohledem na dobrou spolupráci 

města Sedlčany s předkladateli projektu. Za cenu výše uvedenou bude projekt realizován 

správcem veřejných prostranství (Sedlčanské technické služby, s. r. o.). Sedlčanské technické 

služby, s. r. o. projekt realizují ve spolupráci s předkladatelkami; tento týden je naplánována 

schůzka s předkladatelkami za účelem toho, aby osazení proběhlo zdárně v průběhu podzimu 

roku 2019; není počítáno s navýšením částky. 

 

Revitalizace nádrže v lokalitě Na Potůčku se ukazuje náročnější oproti původnímu 

předpokladu. Proběhlo setkání zástupců města s předkladateli projektu, na kterém zazněly 

názory na to, za jakých podmínek je projekt ještě realizovatelný.  

V místě je nedostatek potřebné dotace vody, nádrž nemá pravidelný přítok. Za těchto podmínek 

je nevhodné realizovat osazení biotopu. Výrazné problémy s růstem vodních rostlin. 



 

 

V minulosti byla nádrž zařazena do systému dešťové kanalizace s retenčním významem 

pro zadržení nátoku balastních vod; jediný nátok do nádrže je z roštu přes silnici v případě 

deště. Nádrž je dotována pouze tímto občasným zdrojem, roury ze zahrad jsou nyní prakticky 

bez přítoků vody. I přepad vody z nedaleké studny je napojen do kanalizačního svodu. 

Mimo realitu projektu je budovat nový přítok. 

Nádrž má význam ve svém objemu z důvodu plnění funkce retence, tj. zadržení určitého 

množství nátoku vody, která by jinak způsobila zatopení několika objektů postavených 

v povodí bývalého potoka v dolní části veřejného prostranství „Na Potůčku“.  

Projekt se dále posunul v tom, že je u dodavatele el. energie (distributor), ČEZ Distribuce, a. s., 

požádáno o přípojku pro pohon čerpadel (10 A) na osvěžení vody; lhůtu na realizaci však má 

ze zákona 18 měsíců. 

Dále jsou podrobněji a věcně zkoumány podmínky pro vyhotovení tzv. pochozí rampy 

pro odpočinek, která by měla spočívat na hladině nádrže a kterou projekt participativního 

rozpočtu předpokládá. Městem byla vyhotovena objednávka na statické posouzení u pana 

Ing. Sirotka (termín začátek října 2019). 

Následně z výše uvedených záležitostí a po sestavení konkrétních nároků díla bude rozhodnuto, 

zda vyplyne pro investora veřejně používaného stavebního produktu povinnost podání žádosti 

do stavebního řízení. V tuto chvíli se produkt jeví v jiných finančních relacích oproti původní 

představě, o které bylo diskutováno a která byla předložena. S obdobnou stavbou nemá město 

Sedlčany zkušenosti.  

Podle zjištění dílčích cen ohledně revize finanční náročnosti se pohybuje cena 1 m2 povrchu, 

který by měl být z pohledu bezpečnosti užívání (protiskluznost) osazen na plovoucí rampu 

(nebo na pevně ukotvenou rampu nad hladinou) ve výši cca 2.000,00 Kč. Povrchy pochozích 

ploch jsou náročné na bezpečnost. 

Hlavním problémem ovšem zůstává dotace vody, jejíž obměna v určitém množství je 

podmínkou pro zdárnou udržitelnost a rozvoj „vodních rostlin“, které projekt předpokládal 

do nádrže umístit (vysadit do mobilních nádob), jak již uvedeno výše. 

Plocha pro odpočinek návštěvníků (relaxace) by měla být umístěna směrem od „Potůčku“. 

Smysluplnost projektu v těchto popsaných podmínkách (nově upřesněny a zjištěny) je 

ohrožena. 

Doplnění předpokládaných vodních rostlin se jeví jako nereálné a rovněž tak osazení rampy 

bez možnosti regulace výšky hladiny; nevhodné prostředí i s ohledem na niveletu okolí 

a betonové ostění nádrže. 

Je třeba dále posoudit, zda budovat něco, co si občané přejí, avšak případně v kvalitě neobstojí, 

je racionální i přes přání občanů. 

Na retenci bychom neměli rezignovat, a to s ohledem na již shora uvedené. 

V minulosti zde sice protékala vodoteč, avšak v souvislosti s výstavbou na Jižním svahu byla 

tato regulována; povrchová voda při výstavbě lokality a související výstavbě kanalizace 

pro tuto zónu byla svedena do kanalizace, která je napojena na systém potrubí do společného 

kanalizačního sběrače s nátokem na ČOV a odlehčovacím potrubím pro případ většího 

množství vodních srážek, která budou sběračem protékat (stávající funkční kanalizace).  

Shora uvedené údaje by měly být předmětem (obsahem) písemné zprávy. 

Projekt má reálné problémy. 

 

Diskuse: 

▪ přívalový déšť roku 2002 způsobil „likvidaci“ několika objektů (suterénu a sklepů; 

4. července 2002). V srpnu téhož roku pak město Sedlčany zasáhly významné povodně. 

Studna na kropení (STS, s. r. o.); celkem dvě obecní studny; 

▪ další diskutované související zkušenosti z lokality interpretované pohledy usedlíků. 

  



 

 

6. Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2020; Pravidla pro účast; harmonogram; 

hlasovaní 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva 

              6.2 Dokumentace (vypracováno několik dokumentů) 

              6.3 Návrh souboru samostatných usnesení  

Vyloučeny projekty na komunikace a chodníky. Sestaven a navrhován upravený harmonogram 

pro aplikaci participativního rozpočtu („posunutí“ termínů); nezachází do podrobností, které 

jsou samozřejmé a čitelné. 

Otázkou zůstává vyčlenění finančních prostředků pro projekty participativního rozpočtu 

z městského rozpočtu na rok 2020 (rozhodnutí ZM; rozpočet 2020). 

Primární prezentace projektů by měla být, ostatně jako je tomu u jiných obcí pro tyto případy, 

a to mimo veřejné zasedání ZM (samostatné veřejné prezentační představení předkladatelů 

projektů). 

Pan Ing. Josef Soukup se dotázal na naplnění příslibu pracovní skupiny. 

   

Diskuse: 

▪ nad statutem a pracovní náplní pracovní skupiny (kompetence); 

▪ záležitosti a zkušenosti projektu roku 2019; 

▪ návrh bude rozeslán spolu s žádostí o případné doplnění všem zastupitelům v čase před 

odesláním Pozvánky na ZM; prostor na zaslání případných připomínek (předpoklad předání 

do středy příštího týdne); 

▪ připomínky lze zapracovat variantně do tzv. Pravidel. 

  

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

   7.1 Převod spoluvlastnických podílů z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví města Sedlčany 

Přílohy:  7.1.1 Důvodová zpráva   

               7.1.2 Snímek KN mapy 

               7.1.3 Kopie návrhu Kupní smlouvy 

   7.1.4 Kopie návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité      

   věci  

   7.1.5 Návrh usnesení 

   7.2 Převod pozemků v k. ú. Sedlčany z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu 

do vlastnictví města Sedlčany 

Přílohy:  7.2.1 Důvodová zpráva   

               7.2.2 Snímek KN mapy 

               7.2.3 Návrh usnesení 

  7.3 Prodej části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 144/1 v k. ú. Solopysky 

u Třebnic, obec Sedlčany 

Přílohy:  7.3.1 Důvodová zpráva   

               7.3.2 Snímek KN mapy  

               7.3.3 Kopie geometrického plánu 

               7.3.4 Návrh usnesení 

7.4 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1395 v k. ú. a obci Sedlčany 

Přílohy:  7.4.1 Důvodová zpráva   

               7.4.2 Snímek KN mapy 

               7.4.3 Návrh usnesení 

7.5 Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany, Nádražní č. p. 85, Sedlčany  

Přílohy:  7.5.1 Důvodová zpráva   

               7.5.2 Nabídky 



 

 

               7.5.3 Návrh usnesení 

7.6 Přijetí daru vlastnictví pozemku včetně zřízení služebnosti – inženýrské sítě v k. ú. a obci 

Sedlčany  

Přílohy:  7.6.1 Důvodová zpráva   

               7.6.2 Snímek KN mapy  

               7.6.3 Kopie geometrického plánu 

               7.6.4 Návrh usnesení 

7.7 Výkup pozemku parc. č. 3038/52 v k. ú. a obci Sedlčany z vlastnictví FO do vlastnictví 

města Sedlčany  

Přílohy:  7.7.1 Důvodová zpráva   

               7.7.2 Snímek KN mapy (totožný s Přílohou 7.6.2) 

               7.7.3 Návrh usnesení 

7.8 Návrh změny hranic katastrálních území Sestrouň a Sedlčany v obci Sedlčany 

Přílohy:  7.8.1 Důvodová zpráva   

               7.8.2 Snímek KN mapy (plán průběhu hranic)  

               7.8.3 Návrh usnesení 

7.9 Schválení návrhu názvu nové ulice v městské zástavbě Sedlčany, lokalita Roudný 

Přílohy:  7.9.1 Důvodová zpráva  

               7.9.2 Snímek KN mapy  

               7.9.3 Návrh usnesení 

7.10 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany; aktualizace 

Plánu společných zařízení  

Přílohy:  7.10.1 Důvodová zpráva   

               7.10.2 Snímek KN mapy se situačním nákresem (10a) 

               7.10.3 Snímek KN mapy se situačním nákresem (10b) 

               7.10.4 Návrh usnesení 

Majetkoprávní problematikou RM provedl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany (rekapitulace dříve projednaných záležitostí). O některých majetkových bodech 

jednání ZM byly podány podrobnější informace (vizte níže v Zápisu). Názvy mohou být 

upřesněny.   

 

8. Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030; aktualizace   

Příloha: 8.1 Důvodová zpráva  

              8.2 Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030 (aktualizovaný  

   dokument) 

              8.3 Návrh usnesení 

Pan Ing. Josef Soukup v této souvislosti požádal o zasílání dokumentů s dostatečným 

předstihem před jejich projednáváním, aby bylo možné si je včas prostudovat a řádně 

připomínkovat. Posílat je až ráno v den jednání RM je nevhodné, neboť při výkonu zaměstnání 

si je potom nikdo nestačí i při dobré vůli prostudovat. 

V této souvislosti požádal o případné upřesnění sportoviště v lokalitě Sedlčany, ulice 

Za Nemocnicí (upřesnění názvosloví a pojmosloví ve vztahu k lokalizaci místa, případně názvu 

hrací plochy). Požadavek bude do návrhu akceptován; text bude upraven. 

Dále jmenovaný požádal o neužívání anglického výrazu kapitoly „Executive summary“ 

a nahrazení odpovídajícím výrazem v jazyku českém (např. souhrn, sumář apod.), pokud 

nahradit lze. 

Shora uvedená připomínka bude reflektována (text kapitoly by měl být jak v jazyce anglickém, 

tak v jazyce českém; bude upraven pouze do jazyka českého bez užití anglického výrazu). 

 

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



 

 

Příloha: 9.1 Zpráva Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic 

              9.2 Návrh usnesení 

O uvedené záležitosti budou dnes na jednání RM podány další informace. 

 

10. Informace k investiční akci „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“   

Příloha: 10.1 Zpráva Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic 

   10.2 Návrh usnesení 

Pan starosta se zde k uvedené problematice podrobněji vyjádřil. Popsal svízelnou situaci 

a způsoby jednání, které nejsou ve prospěch projektu ani veřejným financím, a to ze strany 

zhotovitele, který zneužívá svého postavení a aplikuje nestandardní vzorec chování za účelem 

dosažení maximálního zisku. Právní prostředí, ziskuchtivost a vypočítavost zhotovitele i jeho 

neseriózní jednání dopouští pozastavení prací. 

                

11. Diskuse 

   11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

   11.2 Diskuse přítomných občanů  

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

13. Závěr 

 

Do programu jednání RM bude zařazen povinný programový bod (posílení veřejné a kolektivní 

komunikace s občany; kontinuita k předvolebnímu snažení).  

 

Komentář a diskuse: 

▪ vedeny prakticky ke všem projednávaným bodům (podstatné uvedeno výše).  

 

Usnesení:  

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

program jednání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 23. září 2019 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka 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 23-413/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, lokalita Na Severním 

sídlišti, parc. č. 1084/42 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 problematiku představil v širším kontextu historie (prodej dřívějšího 

lokálního nákupního „střediska“) a vývoje majetkoprávních vztahů v řešené lokalitě, resp. 

stavbě prodejny.  



 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 

kdy žadatel, trvale bytem Příbram, jako vlastník nemovitosti Sedlčany č. p. 1152 (objekt 

občanské vybavenosti Sedlčany, Na Severním sídlišti v Sedlčanech) na pozemku parc. č. 1069, 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany, žádá o odprodej části sousedního pozemku 

(veřejné prostranství) parc. č. 1084/42 v k. ú. a obci Sedlčany.  

Rada města Sedlčany s ohledem na uložené inženýrské sítě (pod úrovní země) v dané lokalitě 

zvažovala vydat doporučující rozhodnutí o tom, že prodej požadované části pozemku nelze 

realizovat, neboť se jedná o pozemek potřebný pro plnění funkcí města Sedlčany. 

Žádost nelze doporučit k dalšímu projednávání; je potřebné zamítnout.  

 

Činnost RM a diskuse: 

▪ rozložení podzemního vedení (sítě); 

▪ nad mapovými podklady;  

▪ pozemek potřebný pro město. 

 

Závěr z projednání:  

Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, podá v předmětu Žádosti žadateli vysvětlení 

o potřebnosti pozemku pro město Sedlčany; pozemek plní charakter veřejného prostranství; 

v pozemku jsou uloženy sítě města Sedlčany (kanalizace, vodovodní vedení) a další 

ve vlastnictví jiných subjektů (elektro kabely); problematika související s výhledovými poměry 

pro případ přístavby objektu. 

Jestliže by žadatel trval na dalším stupni projednání (rozhodnutí), bude Žádost postoupena 

k rozhodnutí ZM.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Pojmenování nové ulice v městské zástavbě Sedlčany 

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

Sedlčany. 

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

s referujícím. 

Pan místostarosta RM problematiku ozřejmil v kontextu schválení předpokládaného návrhu 

změny hranic dotčených katastrálních území.   

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení pro Zastupitelstvo města Sedlčany, a to 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, ve věci schválení pojmenování nové (slepé) ulice v městské 

zástavbě Sedlčany.  

Zazněly návrhy názvu: 

▫ „Ořechová“;  

▫ „Větrná“;   

▫ „Sluneční“. 

  

Místní název dohledán na mapových podkladech: „U Silnice“ (neakceptovatelný). 

Jedná se o území, kde je navrhována změna hranic k. ú. Sestrouň a Sedlčany, vizte usnesení 

Rady města Sedlčany ze dne 21. srpna 2019.  

Definované hranice ulice: 



 

 

Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice označené II/105 směrem ze Sedlčan na Osečany 

a nachází se na pozemku parc. č. 272/17 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (lokalizace místa: 

při místní části Sedlčany, dosud osada Zberaz s názvem Roudný). 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy Odboru majetku (paní M. Kaderková; pan Petr Kuthan); 

▪ nevhodnost aplikace jiného pojmenování (souvislost s významnými osobnostmi 

společenského a politického života apod.); 

▪ nad akceptací návrhu na pojmenování „Ořechová“; doporučuje RM. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany v souladu s ustanovením § 84 

odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

schválit název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, která zní: „Ořechová“. Jedná se 

o území, kde je navrhována změna hranic k. ú. Sestrouň a Sedlčany. Hranice nové ulice začíná 

sjezdem ze silnice označené II/105 směrem ze Sedlčan na Osečany a nachází se na pozemku 

parc. č.272/17 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, (lokalizace místa: při místní části Sedlčany, 

osada Zberaz s názvem Roudný).“  

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 23-414/2018-2022. 

 

3.1.3 Zajištění vlastnictví pozemků pro budoucí společné zařízení v rozvojové zóně (nyní 

k. ú. Sestrouň, obec 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 ozřejmil v kontextu schválení předpokládaného návrhu 

změny hranic dotčených katastrálních území, obdobně jako tomu bylo v předešlém, již 

projednaném bodu.   

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany projednala Žádost paní FO, trvale bytem Praha, která je vlastníkem 

pozemků parc. č. 272/18, parc. č. 272/19 a parc. č. 272/20 v k. ú. Sestrouň a pozemků parc. č. 

3020/43, parc. č. 3020/45, parc. č. 3020/46 a parc. č. 3020/47 v k. ú. a obci Sedlčany. V souladu 

s Územním plánem města Sedlčany se jedná o pozemky určené k zástavbě rodinnými domy 

v lokalitě Roudný. V souvislosti s jejich výstavbou, obdobně jako v jiných podobných 

případech, nabízí vlastnice pozemků městu Sedlčany dar vlastnictví pozemku parc. č. 272/21 

v k. ú. Sestrouň a parc. č. 3020/44 v k. ú. Sedlčany, oba v obci Sedlčany, a to za účelem 

výstavby místní (příjezdové; obslužné) komunikace.  

Rada města Sedlčany v návaznosti na připravovaný návrh změny hranic katastrálních území 

Sedlčany a Sestrouň, který bude předkládán ke schválení ZM dne 23. září 2019, zvažovala 

vydat rozhodnutí, že o případném přijetí daru bude jednáno až po dořešení zmíněných hranic, 

neboť pokud Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, vyhoví 

Žádosti města Sedlčany a posune hranici k. ú. Sedlčany na úkor k. ú. Sestrouň, bude provedeno 

přečíslování výše uvedených parcel, které jsou nyní součásti k. ú. Sestrouň. 

 

Diskuse: 

▪ nad situačním výkresem a mapovými podklady; 

▪ reflektován racionální návrh Odboru majetku. 



 

 

 

Záběr: 

Informace žadatelce předá s ohledem na výše projednané vedoucí Odboru majetku. Město 

Sedlčany má zájem na zajištění vlastnictví pozemků pod budoucím společným zařízením 

(komunikace; veřejné osvětlení; případně chodník apod.). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.4 Zajištění zázemí zhotoviteli vedlejší stavby s ohledem na výstavbu Městského parku 

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 ozřejmil v kontextu možností legislativního řešení 

problematiky a zajištění kontinuity užívání. 

   

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany v návaznosti na své dřívější usnesení ze dne 24. července 2019 (vizte 

Zápis č. RM 20/2018-2022), kterým schválila pronájem vymezených prostor sloužících 

k podnikání v objektu Sedlčany č. p. 160 v ulici Tyršova, zvažovala uložit Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby v návaznosti na uzavřenou Smlouvu s nájemcem, tj. HSF 

Systém, a. s., se sídlem Ostrava, Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava – Kunčičky, ze dne 

5. srpna 2019, zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany tzv. adresný záměr 

pronájmu, tzn. pronájem prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v objektu Sedlčany 

č. p. 160 (I. patro) o celkové výměře 90,60 m2, a to výše uvedenému nájemci na dobu určitou 

do dne 30. listopadu 2019. 

 

Diskuse: 

▪ zákon umožňuje uvedené realizovat; vhodné zajistit. 

 

Závěr: 

Právní důvod užívání a administraci s tímto spojenou zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno 

Hlasování: bezpředmětné 

 

3.1.5 Zajištění právního stavu; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-6021937/1, Sedlčany, Seifertova kNN pro p. č. 2941 

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 ozřejmil pomocí mapových podkladů lokality. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-6021937/1, Sedlčany, Seifertova kNN pro p. č. 2941“, mezi městem 

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

Podmokly, Teplická 874/8, Děčín 405 02, zastoupené 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 pozemcích ve vlastnictví a majetku města Sedlčany, parc. č. 777/1, parc. č. 2940/65 

a parc. č. 2940/66 v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN.  

Za zřízení věcného břemene by měla být městu Sedlčany, jako povinnému, vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 13.800,00 Kč (včetně DPH). 

 

Diskuse: 

▪ nad zaměřením VB a zatížením; 

▪ další aspekty problematiky; 

▪ nad smluvním ujednáním. 

 

Usnesení: 

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

č. IV-12-6021937/1, Sedlčany, Seifertova kNN pro p. č. 2941“, mezi městem Sedlčany, jako 

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

874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 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 pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 777/1, parc. č. 2940/65 a parc. č. 2940/66 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 

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

povinnému, vyplacena jednorázová náhrada ve výši 13.800,00 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 23-415/2018-2022. 

 

3.1.6 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany; Plán 

společných zařízení (aktualizace) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Problematika byla vysvětlena pomocí mapových podkladů lokality. 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to 

v rámci prováděné komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany 

následné: 

a) v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, 

ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na své usnesení č. 87/2018-2022 ze dne 

24. června 2019, aktualizovaný „Plán společných zařízení“ doplněný o cesty DC 14 

a DC 15, který je součástí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice 

u Sedlčan, obec Sedlčany. 

b) změnu hranic katastrálních území Sedlčany a Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, 

týkající se místní komunikace z Doubravice ve směru na Oříkov, a to dle přiloženého 

zákresu. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady; 

▪ zajištění přístupu vlastníků k nově vytvořeným pozemkům; 



 

 

▪ vypořádání vlastnictví pozemků pod společným zařízením. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit v rámci prováděné 

komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany: 

a) v souladu s ust. § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na své usnesení ZM č. 87/2018-2022 ze dne 

24. června 2019, aktualizovaný „Plán společných zařízení“ doplněný o cesty DC 14 

a DC 15, který je součástí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice 

u Sedlčan, obec Sedlčany; 

b) změnu hranic katastrálních území Sedlčany a Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, 

týkající se místní komunikace z osady Doubravice ve směru na osadu Oříkov, a to dle 

přiloženého zákresu.“ 

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 23-416/2018-2022. 

 

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 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 (č. j.: 

MST/17219/2019); Memoriál Bóži Karlíka 2019 (rychlostní kanoistika) 

Rada města Sedlčany byla prostřednictvím referenční zprávy podané panem Mgr. Zdeňkem 

Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, informována o výše uvedené Žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, která byla Městským úřadem Sedlčany 

zaevidována dne 4. září 2019.  

Žadatelem je FO, trvale bytem Sedlčany, činovník v oblasti sportu a podporovatel sportovních 

aktivit mládeže. 

Požadovaná částka ve výši 7.000,00 Kč. 

Název akce: Memoriál Bóži Karlíka 2019 (pořádání kanoistických závodů) 

Účel použití dotace: 

Nákup věcných cen pro vítěze jednotlivých kategorií, medaile, poháry. 

Doba dosažení účelu: 14. září 2019. 

 

Referující sdělil, že v rozpočtu města Sedlčany na obdobné akce zbývá pouze 5.750,00 Kč. Je 

potřebné zachovat rovný přístup.  

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem Žádosti;  

▪ věcná účelová podpora; 

▪ další aspekty a význam akce. 

 

Usnesení: 

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

2019 (č. j.: MST/17219/2019/2019), 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 5.750,00 Kč subjektu, a to za podmínek uvedených 

v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na nákup věcných odměn 

účastníkům (vítězům) akce pod názvem „Memoriál Bóži Karlíka“, který se uskuteční dne 

14. září 2019 na Rekreačním středisku Častoboř (rychlostní kanoistika). 

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 23-417/2018-2022. 

 

4.2 Informace o aktivním sportovním oddílu  

Pan místostarosta RM informoval o aktivitách subjektu, který dlouhodobě působí v prostředí 

města Sedlčany: 

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

Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany. 

 

Za tímto subjektem, který postupně nabývá na důvěryhodnosti, jsou vidět činy, jejichž 

prospěšnost kvitují rodiče sedlčanských dětí. 

 

Uvedeným subjektem jsou na blízkou dobu 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. 

 

Výše uvedené bylo zmíněno na RM již na předchozím jednání. 

 

Diskuse: 

▪ nad činností subjektu; 

▪ RM si váží práce s dětmi; 

▪ podpora v budoucnu je reálná (ochota přispět). 

 

Závěr: 

Pan místostarosta se subjektem projedná případnou možnost podpory, a to v možnostech města 

Sedlčany. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

přestupního terminálu Sedlčany“ 

Dne 30. srpna 2019 proběhl kontrolní den stavby „Modernizace přestupního terminálu 

v Sedlčanech“. Harmonogram stavby je plněn, předpokládaný termín dokončení prací trvá dle 

Smlouvy o dílo (konec října; 31. října 2019).  

Probíhají montážní práce na vnitřních instalacích v budově a realizace obrub a skladeb 

komunikací. Za období realizace stavby, od dne 1. února do dne 31. srpna, byly provedeny 

práce v hodnotě 33.005.603,00 Kč bez DPH, což odpovídá 65,5 % smluvní hodnoty díla. 

 

 



 

 

Komentář: 

▫ podlaha v hale vybetonována; 

▫ montáž obrub na vymezení zpevněných ploch a zeleně (chodníků); 

▫ instalace kamenných oblouků – možné opoždění; problém s dodavatelem, kamenné prvky 

a jejich osazení, nemá vliv na užívání stavby, bude pro IROP dokumentováno. 

 

 

Diskuse: 

▪ nad vývojem situace; 

▪ stavba v zásadě probíhá očekávaným tempem. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou Zprávu z 15. kontrolního dne stavby 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, který proběhl dne 30. srpna 2019, a to v plném 

rozsahu bez připomínek.“ 

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 23-418/2018-2022. 

 

4.4 Výběr dodavatele stavebních prací „Živičný povrch ul. Pod Potoky“  

Pro akci v Příloze č. 2 rozpočtu města „Živičný povrch Komenského náměstí“ byly vyhrazeny 

finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč. Před podpisem Smlouvy o dílo byla zjištěna větší 

naléhavost realizace oprav části komunikace v ul. Pod Potoky (mezi parkovištěm u jezu 

a budovou tribuny) z důvodu velkého výskytu nerovností a složitého způsobu napojení na právě 

realizovaný sjezd a výjezd z přestupního terminálu. Pro realizaci akce byla poptána firma 

Údržba silnic, s. r. o. (zhotovitel navazujícího stavebního díla „Rekonstrukce nájezdu na most 

křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky“), která předložila cenovou nabídku ve výši 

534.439,57 Kč bez DPH, tj. 646.671,88 Kč vč. DPH. Dle pokynů po jednání RM ze dne 

21. srpna 2019 byla provedena poptávka 3 firem pro zaslání cenové nabídky.  

Předmětem poptávky byl výkaz výměr dle předchozí nabídky doplněný o položku podkladní 

asfaltové vrstvy ACP 50 mm. Rozsah prací odpovídá frézování 100 mm vyspravení výtluků, 

přespádování komunikace a provedení asfaltu ve dvou vrstvách ACO 50 mm a ACP 50 mm. 

Upravená poptávka byla odeslána firmám Údržba silnic, s. r. o., BES, s. r. o. a Sládek 

group, a. s.  

Ve stanovené lhůtě 2. září 2019 byly doručeny 2 nabídky:  

▪ BES, s. r. o. za cenu 609.556,82 Kč bez DPH, 737.563,75 Kč vč. DPH; 

▪ Údržba silnic, s. r. o. za cenu 607.544,28 Kč bez DPH, 735.128,58 Kč vč. DPH.  

Nabídka firmy Údržba silnic, s. r. o. je levnější než původní nabídka v jednotlivých položkách, 

celková cena je vyšší kvůli doplnění chybějící položky podkladní vrstvy asfaltu. Při realizaci 

lze podle stavu odkryté konstrukce vyhodnotit, zda je možné některou z navrhovaných vrstev 

vypustit. 

 

V této záležitosti je žádoucí přistoupit k revokaci usnesení RM 19-345/2018-2022, které 

ve svém výroku zní: 

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

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

cenovou nabídku na akci „Živičný povrch Komenského náměstí“ a rozhoduje o zadání prací 

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

vč.  DPH.  



 

 

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

objednáním prací.“ 

 

Práce doposud nebyly zahájeny; podle předběžných informací z Odboru investic je návrh akci 

nerealizovat projednaný a možný, a to bez sankcí.  

Návrh předloženého usnesení: 

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

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

nabídky z výběrového řízení na akci „Živičný povrch ul. Pod Potoky“, náhrada akce z přílohy 

č. 2 rozpočtu města s názvem „Živičný povrch Komenského náměstí“ a rozhoduje o zadání 

prací firmě Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, za cenu 607.544,28 Kč bez DPH, 

tj.  735.128,58 Kč vč. DPH.  

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

objednáním prací.“ 

 

Diskuse: 

▪ kompletní opravy celého přilehlého prostranství možné a vhodné s rozpočtem dalšího roku 

(2020); chodník do ulice Růžová; 

▪ problematika objektu společnosti INERRA, s. r. o.; 

▪ oprava parkoviště – koncepční řešení; bezpečný přechod na sportoviště; 

▪ nad revokací usnesení 19-345/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany revokuje své dřívější usnesení označené RM 19-345/2018-2022, kterým 

rozhodla o realizaci akce „Živičný povrch Komenského náměstí“.“ 

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 23-419/2018-2022. 

 

Usnesení: 

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

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

nabídky z výběrového řízení na akci „Živičný povrch ul. Pod Potoky“, náhrada akce z Přílohy 

č. 2 rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 s názvem „Živičný povrch Komenského náměstí“ 

a rozhoduje o zadání prací firmě Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, za cenu 607.544,28 Kč 

bez DPH, tj. 735.128,58 Kč vč. DPH.  

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

objednáním prací.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 23-420/2018-2022. 

 

4.5 Zpráva o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“ 

Stavební práce na investiční akci byly zahájeny předáním staveniště dne 3. července 2019. 

Po zjištění nadlimitního obsahu arsenu ve skrývaných půdách předložil zhotovitel cenovou 

nabídku na likvidaci tohoto materiálu na skládce, která nebyla objednatelem akceptována 

(nárůst ceny o 5.684.195,36 Kč bez DPH); projednáno již v RM 21-386/2018-2022.  

Zástupci města Sedlčany ve snaze dojít k řešení problému navrhli řešení v podobě likvidace 

vytěženého materiálu vlastními silami v případě, že nedojde ke shodě nad nabídkovou cenou. 



 

 

Vlastním odborným posouzením zástupce města Sedlčany vypočetl relevantní navýšení ceny 

o 1.799.801,00 Kč bez DPH.  

V souladu s vnitřním předpisem města Sedlčany bylo provedeno poptávkové šetření ceny 

za odvoz vytěženého materiálu poptávkou 3 firem:  

▫ VYSSPA Sports technology, s. r. o.;  

▫ Uhlí písky čert, s. r. o.;  

▫ Libor Bílek. 

V rámci tohoto řízení byly ve lhůtě doručeny 2 nabídky:  

▫ Uhlí písky čert, s. r. o. s cenou za naložení, odvoz a skládku včetně uložení výkopku 

za 257,00 Kč/t bez DPH a za škváru 1.190,00 Kč/t bez DPH.  

▫ firma Libor Bílek s cenou za naložení odvoz a skládku včetně uložení výkopku za 273,00 Kč/t 

bez DPH. 

Při potřebě odvozu 2 400 m3 výkopku a 978 m3 škváry vychází cena dle nabídky firmy Uhlí 

písky čert, s. r. o. na 2.034.318,00 Kč bez DPH (v ceně nejsou kalkulovány méněpráce firmy 

VYSSPA na stavbě). 

 

Jednání s vybraným zhotovitelem je ze stany spol. VYSSPA omezeno na korespondenci 

od právního zástupce a vysíláním na kontrolní dny zástupce neoprávněného činit rozhodnutí, 

případně vysvětlit stanovisko (na KD č. 8 se nedostavil žádný zástupce). Stavební práce jsou 

pozastaveny ve fázi nedokončení celistvého úseku drenáží. Další kroky města jsou 

konzultovány s právním zástupcem. 

 

Komentář a diskuse: 

▪ pokračovat ve stavbě; 

▪ maximum na vícepráce; cestou právního sporu; 

▪ poskytnutí informace zastupitelům; 

▪ odstoupení od Smlouvy v právní jistotě; 

▪ nad kontrolními dny; 

▪ zadržování stavebního deníku; 

▪ podpora ZM kroků RM. 

 

Závěr:  

Pokračovat v dalším jednání se zřetelem a péčí řádného hospodáře, a to za účasti PZ města 

Sedlčany. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.6 Reklamace prací dříve provedených na díle „Hřiště s umělým povrchem UT 3G; 

Zberazská“ 

Pan starosta ozřejmil RM předmět reklamace (osvětlení hrací plochy; stálost osvitu). 

Referující rovněž promluvil o aplikovaném postupu, smluvním ujednání a činnosti zhotovitele 

nekvalitního výkonu.  

Do problematiky je zapojen PZ města Sedlčany. Vedeno řízení za účelem odstranění závad. 

Bude aplikováno uplatnění smluvních sankcí. 

Závěr: 

Diskuse: 

▪ nad aplikací sankcí; 

▪ revize postupu; 

▪ možnosti. 



 

 

 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí reklamaci prací (zajištění stabilizace osvitu hrací plochy) 

dříve provedených na díle „Hřiště s umělým povrchem UT 3G; Zberazská“, která je vyřizována 

v souladu se Smlouvou o dílo, a to postupem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vadného díla VYSSPA Sports technology, 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 23-421/2018-2022. 

 

4.7 Darovací smlouva na podporu oslav 125. výročí železnice Sedlčany – Olbramovice 

Pan starosta RM informoval o výsledcích jednání, která byla vedena za účelem zajištění 

finanční podpory akce. 

Podpora ve výši 50 tis. Kč přislíbena od společnosti LOM DEŠTNO, a. s., se sídlem Sedlčany, 

Solopysky č. p. 36, 264 01 Sedlčany. 

Oslavy tak mohou mít důstojnější charakter. 

 

Pana starostu kontaktoval ředitel státního podniku České dráhy, který se dověděl 

o nespokojenosti města s přístupem tohoto podniku.  

Na přímluvu pana starosty podnik alespoň zafungoval jako prostředník v jednání s privátním 

subjektem, který do Sedlčan vypravuje vlak s pohonem parním (dvě jízdy).  

Na základě intervencí pana starosty a jednání proběhlo zlevnění jednorázového jízdného 

na 100,00 Kč (pro Sedlčany).  

 

Diskuse: 

▪ RM souhlasí s přijetím daru; 

▪ nesplnění příslibů krajského zřízení a dalších. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 50.000,00 

Kč od dárce, společnosti LOM DEŠTNO, a. s., se sídlem Sedlčany, Solopysky č. p. 36, 264 01 

Sedlčany, a to na podporu oslav 125. výročí založení železnice Sedlčany – Olbramovice.“ 

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 23-422/2018-2022. 

 

4.8 Informace o realizaci akce Městský park Sedlčany 

Referující pan starosta k řešené problematice sdělil, že doklady ve věci výběrového řízení, byly 

uchazečem o veřejnou zakázku, a to podle očekávání zadavatele a nároků zákona o veřejných 

zakázkách, doloženy včas.  

Administrace řízení VZ byla sjednaným subjektem provedena v následném kroku, a to 

v součinnosti s Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic. 

Zadavatelem nebylo shledáno, že by existovala překážka k dalšímu postupu.  

Nic z věcného ani formálního hlediska nebrání a nyní není překážkou k uzavření Smlouvy 

o dílo, sdělil referující. 

V současné době je Smlouva o dílo ve stavu před připojením podpisu druhé smluvní strany, 

kterou je zhotovitel.  

Pan starosta sdělil, že by mohla být Smlouva o dílo již uzavřena, to ovšem za naplnění 

původního očekávání, že jednatel disponuje elektronickým podpisem listin. 



 

 

Jelikož tomu tak není, bude Smlouva o dílo podepsána fyzicky.  

Ještě tento týden zhotovitel přislíbil Smlouvu uzavřít. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Informace o sdělení HZS Středočeského kraje ve věci jmenování velitele JPO 

V Sestrouň   

Pan starosta se ve svém vystoupení vrátil k výroku usnesení ZM 82/2018-2022, které zní:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany na základě ustanovení § 29 odst. 1 písmeno a) a § 68 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s podporou zákona 

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

požární ochrany SDH Sestrouň – JPO kategorie V, a za tímto účelem vydává Zřizovací listinu 

jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sedlčany, místní část Sestrouň, s účinností ode dne 

schválení.“ 

Pan starosta na základě výše uvedeného provedl další administrativní výkony za účelem 

jmenování velitele jednotky. 

Zajištěno bylo vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k veliteli 

jednotky.     

Pan starosta RM informoval a vydání jmenovacího dekretu pro velitele jednotky, který splnil 

veškeré požadavky na tuto roli kladené. 

Případ uzavřen. Úkoly splněny. 

Rada města Sedlčany vzala informace na vědomí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

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 třetímu zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 23/2018-2022), možnost diskutovat 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 24/2018-2019 dne 18. září 2019 bude projednání problematiky Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o.; připravenost zařízení na topnou sezónu 2019 / 2020 a další“. 



 

 

Pan starosta doplnil, že Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. se mimo jiné úspěchy podařilo 

sjednat nižší cenu plynu na příští rok 2020; kogenerace běží podle předpokladů; připravenost 

na sezónu není ohrožena. 

Jednání RM proběhne v administrativní budově I. Městského úřadu Sedlčany, na adrese 

Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, jako obvykle. 

 

V tuto chvíli se z účasti na celém nejbližším zasedání RM (dne 18. září 2019) z přítomných 

radních nikdo omluvil: 

 

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

ukončil v čase 18:38 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

ČOV – čistička odpadního vod Sedlčany 

FO – fyzická osoba 

HZS – hasičský záchranný sbor 

JPO – jednotka požární ochrany 

NN – nízké napětí 

PD – projektová dokumentace 

RD – rodinný dům 

RM – Rada města Sedlčany 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 10. září 2019 

 

 

 

 

 

 

 


